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útmutató. — B
315
ifjúságnak. — Dr. Kmety Károly
435 Bulgária és Törökország gazdasági és jogi
Helyettesítési költség kifizetésének megtaviszonyai (előadássorozat a keleti keresgadása fegyelmi vétség. — Dr. Fürst
kedelmi akadémián)
332
Mátyás
39 Fred B. Hardt : Jus und Recht . .
368
A központi intézkedések. — Dr. Berta
Dr. Balla Ignác : Helyi és helykülönbség
Benő
52
melletti vétel. — B.
25Ó
A törvénykezési szünidő megszüntetésének
Dr. Vizi Ferenc : Polgári perjogi tanulgondolata. — T. M
190
mányok. — Dr. Meszlény Artúr
473
Választott bíróság építési perekben. — B. 191 Kipp Tivadar a Ptk. törvényjavaslatáról.
Egyeztető hivatalok. — T. M
200
- R- J
-55
A jogi továbbképzés
291
A budapesti ügyvédi Kamara jurisdikciójából
240
XII. A háborúval kapcsolatos tárgyú
Közigazgatási tisztviselők a háború után.
cikkek.
- T. M
299
A német ügyvédek egyesülete. — T. M. 324
Lehet-e ügyvédjelölt az ügyvéd társa? —
A hadi károk megtérítésének a jogi alapja.—
Advocatus
247
Alföldy Ede
107
Hadi károk és forgalmi tilalmak a háború
után. — Dr. Klein Ferenc
149
IX. A közép-európai államok jogi
A hazaárulók házastársának közszerzeményi
közeledése.
igénye. — Dr. Kelényi Jenő
36
A lakásbérlet és a háború. — Dr. Egyed
Kodifikációnk és a német birodalommal
István
92, 101
való gazdasági viszony. — Dr. Lévy
Háború és lakásbérlet. — Dr. Szladits
Béla
17
Károly
361
Előmunkálatok egy német, osztrák és maA háború hatása a szerződések teljesítésére
gyar jogászi egyesüléshez. — Dr. Auer
és az osztrák bírói gyakorlat. — Dr.
György
85
Schwartz Izidor
124
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gyakorlatban. — Lapszemle. — Felfolyamodás váltó alapján kibocsátott
fizetési meghagyás ellen. — Jogirodalom.
Deák Ferenc halálának évfordulója. — Kitüntetések. — A Magyar Jogászegylet
közjogi és közigazgatási bizottságának
ülése. — Magyar bírák a meghódított
területeken. — A 43 — 50 éves népfölkelő
ügyvédek alkalmazása. — A hivatalból
való védelem a Kúrián. — Az ügyvédek
számának apadása. — Miniszteri rendelet a részvénytársaságok és szövetkezetekre vonatkozólag. — Az ügyvédi fegyelmi vétség fogalmához. — Igazolás
bérletfelmondási ügyben. — A büntetés
végrehajtásának felfüggesztése. — A
Szabad Lyceum jogi tárgyú előadásai. —
A Ptk. javaslatának tárgyalására kiküldött külön bizottság jelentése. — A csődönkívüli kényszeregyezségről szóló rendelet magyarázata. — Háborús versek.
— A Bűnügyi Szemle 4. számának tartalma
A törvénykezés nyelve Fiumében. —
Mezei Mór jubileuma. — A Ptk. törvényjavaslata a Magyar Jogászegyletben. — Kriminálpaedagógiai
intézet
Erzsébetfalván. — Az Országos ügyvédi gyám - és nyugdíjintézet jelentése. —
Az előzetes iparhatósági eljárás mizériái.
— A bíróság kitanítási kötelezettsége. —
Az eljárás felfüggesztésének megszüntetéséről. — Büntető fellebbviteli tárgyalás megtartásának egy különös akadálya.
— A központi intézkedések
Jogegységi határozat a biztosítéki jelzálogjog kérdésében. — Új törvények. — A
háború hatása a családjogi viszonyokra.
A Jogászegylet közjogi és közigazgatási jogi bizottságának ülése. -- A szociális jogalkotás problémája. — A székesfővárosi árvaszék hivatásos gyámjának évi jelentése. — A tárgyalás elhalasztása és elnapolása a Bpé-ben és
a Ppé-ben. — A Kúria 1915. évi ügyforgalma. — A Kereskedelmi Jog januári füzete. — Az Adó- és Illetékügyi
Szemle januári füzete
A német, osztrák és magyar jogászok egyesülése. — A Ptk. törvényjavaslatának
megvitatása a Magyar Jogászegyletben.
— A hadikár kérdéséhez. — A csődön kívüli kényszeregyezségről szóló rendelet
német kiadása. — Vámbéry Rusztem
bűnvádi perrendtartási tankönyvének
harmadik kiadása. — A Jogászegylet
örökjogi vitája. — A m. kir. közigazgatási bíróság 1915. évi ügyforgalma . . .
A mi halottaink. — A polgári törvénykönyv bizottsági szövege. — A Ptk.-javaslat a Jogászegyletben. — Adalék a
katonai büntetőtörvény 327. §-ának értelmezéséhez
A Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatási jogi bizottságának ülése. — Jogegységi határozat a biztosítéki jelzálogjog kérdésében. — Német vélemény a
csődönkívüli kényszeregyezségről szóló
rendeletről. — Fix kvóta felajánlása csődönkívüli kényszeregyezségnél. — Lapszemle. — Jogirodalom
Amnesztia és elévülés. — Wlassics Gyula
tanulmánya. — A határidőügyletekből
eredő tőzsdeperek. — Az ügygondnoki
kirendelések. — Végrehajtás foganatosítása 50 koronán aluli fizetési meghagyásos ügyekben. — Az újított per tárgyalásának keretei. — A háború és a
nemi betegségek
A Magyar Jogászegylet igazgató-választ7
mányának ülése. — A Magyar Jogászegylet teljes ülése. — Elvi kérdés a Kúria jogegységi tanácsa előtt. — Az igazságügyi kinevezések. — A kényszeregyezségi eljárás. — A kereskedelmi telep fogalmához. — Jogvédő egyesület közgyűlése. — A bírósági vétívek. — A hatásköri bíróság 1915. évi ügyforgalma. —
Lapszemle
15 Ügyész és ügyvéd. — A vagyontalanok
jogvédelme. — Űj szabadalmi törvénytervezet. — A katonai Btk. 327. §-a, —
Háborús kérdések az életbiztosítási jog
köréből. — Polgári szállítás katonai
hivarlevéllel. — A budapesti ügyvédi
kamara jelentése. — A budapesti ügyvédi kamara évi jelentése a Ptk. javaslatának bizottsági szövegéről. — A budapesti ügyvédi kamara évi jelentése a Pp.
első esztendejéről. — A Jogállam március—áprilisi füzete

A hazaárulók vagyoni felelőssége (1915 :
X I X . t.-c.) és a visszaélő hadiszállítók
kártérítési kötelezettsége (1915 : XVIII.
t.-c. 17. és köv. §). — Dr. Arányi István
144, 153, 161
Egy új miniszteri rendelet. — Dr. Kádár
Mihály
169
A polgári törvénykönyv és a háború. —
Dr. Szászy-Schwarz Gusztáv
193
A polgári törvénykönyv és a háború. —
Dr. Lévy Béla
213
Erdélyrészi moratóriumi rendelet. — Dr.
Gallia Béla
341
Háborús kérdések a biztosítási jog köréből.—
Dr. Hevesi Illés
116
A vasútnak a háborúval kapcsolatos megbizásnélküli ügyvitele. — Dr. Borsitzky
Imre
186
A háborús osztalékokról szóló kormányrendelet tanulságai. — Dr. Makai Ödön 197
Pszichológiai alapok az állam hadiereje ellen
elkövetett bűntetteknél. — Dr. Szentirmay Ödön
175, 202, 246
A háború és a büntetőjogi értékhatárok. —
Dr. Putnoki Béla
303
Hatásköri kérdések a gyorsított bűnvádi
eljárás alá tartozó ügyekben. — Dr.
Hubay László
21
Kivételes eljárási szabályok árdrágító
visszaélések eseteiben. — Dr. Lengyel
Aurél
45
Új rafelvétel a Gybp. alá eső büntetőügyekben. — Reiniger Jakab
205
A háború és a berni nemzetközi vasúti egyezmény. — Dr. Sándorfi Kamill
55
A tengeri hadijogra vonatkozó 1909. évi
londoni nyilatkozat kötelező erejéről. —
Dr. Strasser Albert
195, 204
A londoni deklaráció kötelező ereje. — Dr.
Zilahi László .. . 269, 298, 304, 314, 337, 385
Szemle a külföldi háborús jog köréből. —
Dr. Balog Elemér
180
Kedvezmények a hadbavonult jogtanuló
ifjúságnak. — Dr. Kmety Károly
435
A háború utáni jogi oktatás és képesítés.
— Dr. Almást Antal
450
Külföldi háborús törvényhozás. — Dr.
Balog Elemér
79
Váltóóvás és moratórium. — Dr. Medgyesi
László
120
A háború és a hágai váltójogi egyezmény.
— Dr. Bárdos Benő
207
A francia háborús jogszolgáltatás köréből.
— Dr. Balog Elemér
208
Honvédotthonok. — T. M
215
Az osztrák bíróságok háborús Ítélkezése.
— B. . . . . .
300
Háborús intézkedések a svájci jogban. — A. 412
Jogi felvilágosító hivatal. — A
446
A Kúria egy ítélete holland jogi lapban.
— B.
456
A háborús jog fejlődéséről. — A
(.74
Olaszországnak az osztrák-magyar monarchia ellen irányuló háborús intézkedése. — Dr. Balog Elemér
. 248
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szemle.

Vaikó Pál halála. — A budapesti kir. törvényszék tanácsvezetőinek elvi megállapodásai. — A Kúria elvi kijelentései
hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekményekben. — A munkásbiztosítási joggyakorlat köréből. — Jogászelem
a kereskedelmi szakoktatásban. — Jogirodalom. — A Jogállam január —februári füzete
Dologház. — A budapesti ügyvédek számának apadása. — Ügyvédekből alakított választott bíróságok. — A felfolyamodás benyújtásának helye. — A dunántúli rabsegélyző egyesület 1914 —
1915. évi jelentése. — A hivatalos lapból
való kivonatunk kibővítése. — Az ügyvédszövetség határidőnaplójának pontatlansága
A Deutsche J úristen Zeitung üdvözlete. —
A bírák és ügyvédek számának viszonya
a lakosság számához. — A háború befolyása a haszonbérleti szerződésekre. —
• Az Országos Ügyvédszövetség évi közgyűlése. — A Kúria elvi kijelentései hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekményeknél. — Hadbavonult ügyvéd iratainak kiadása az ügyfél számára.
— Az egyetemi perjogi szeminárium. —
Pénzintézetek szanálása és revíziója a
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A büntető főtárgyaiások mikénti vezetése. —
Jogegységi határozatok. — Az osztrák
tőzsdebíróság kikötésének érvényessége.
26
— Tanácsalakítás törvényszéki végzések felülbírálására. — Kereskedők árúkövetelésének illetékessége. — Ügyvédi
helyettesítések. — A budapesti ügyvédi
kamara évi jelentése a Gybp.-ról. —
Váltóóvás és moratórium. — A biztosítási kötvényfeltételek magyarázata . . . . X l 8
A középeurópai jogászi közeledés. — A budapesti ügyvédi kamara* közgyűlése. —
A Magyar Jogászegylet vitaestéje. —
A fiatalkorúak Bíráinak értekezlete. —
A jövedéki büntetőbíróságok kijelölése.
— A háborúnak a szolgálati szerződésre
gyakorolt hatása. — A kereset visszautasítása a fellebbezési eljárásban. —
Szerződések felbontása és a moratórium íeloldó rendelet 25. §-a. — Keresetváltoztatás fennforgása a felülvizsgálati eljárásban. — A csendestárs egyetemleges
felelőssége. — Jogászegyleti élet Kolozs37
várt. — Az Adó- és Illetékügyi Szemle
márciusi füzete. . .
128
Sólyom Andor kinevezése a temesvári tábla
elnökévé. — A Ptk. javaslat a Jogászegyletben. — Kiskorú törvényességének
megállapítása. — Munkásbiztosítási kártérítés és viszonosság. — A Bűnügyi
Szemle márciusi füzete. — Háborús gazdasági törvények és rendeletek
139
Eötvös Károly halála. — A magyar jogászok berlini látogatása. — Részvény49 társasági tartalékpolitika.' — A fizetések
végrehajtás alól való feltétlen mentes
része. — A helyrefgazítási jog. — Az
1915. évi törvények jegyzetes kiadása 146
A középeurópai jogászi közeledés. — Klein
Ferenc a Jogászegyletben. — Rendelet
a háborúval kapcsolatos nyilvános gyűjtések tárgyában. — A formahibás végrendeletek érvényességéhez. — Ügyvédi
képviselet ipartestületek békéltető bizottsága előtt. — A bagatell ügyek drágulása. — A szerzői jog és a katonai
személyek. — A Kereskedelmi Jog áprir
lisi füzete
58
54
Wlassics Gyula jubileuma. — Az Országos
Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet 1915.
évi jelentése. — Baumgarten N á n d o r előadása Szegeden. — Az Erdélyi Múzeum
Egyesület jog- és államtudományi szakosztályának 1913/914. évi évkönyve. —
A formális jogfilozófia a büntetőjogban.
— A magyar kényszeregyezség a német
hitelezői védegyletekben. — Az Igazság67
ügyi Javaslatok Tára 1916. évfolyamának I. és II. száma. — Ügyviteli szabályok a jövedéki kihágások eseteiben. —
A Pp. 6. §-ának 2. pontjához. — Lapszemle
162
78 A középeurópai jogászi közeledés. — Jogegységi döntvények. — A Kúria 9. számú
jogegységi döntvényéhez. — A Jogállam
171
május — júniusi füzete
Plósz Sándor akadémiai megnyitó beszéde. — A középeurópai jogászi közeledés. — A törvénykezési szünidő megszüntetéséről. — A Kúria és az ügyvédi
költségek. — Katonai büntetőjog. —
87
A jogtudomány mint kultúrhatalom. —
A perenkívüli letétek költségeiről
182
A német jogászgyűlés és a jogászi együttműködés. — A magyar-német jogi közeledés. — Reichard Zsigmond halálához. — Az igazságügyi kinevezések.
A magyar iparjogvédelmi egyesület
ülése. — A törvénykezési szünidő meg94
szüntetése. — Választott bíróság építési perekben. — Magyar jogi írók külföldön. — Jogirodalom. — Lapszemle.
189
— Sajtóhibaigazítás
Magyar jogászok térfoglalása. — A jogászi
közeledés és az iparjogvédelmi egyesület. — Jogegységi döntvény az 50 koronán aluli perek ügyvédi költségei kérdésében. — A Pp. 102. §-ához. — Kereshetőségi jog a végrendelet megtámadása
103
iránti perben. — Külföldi rendőrségek. —
A vidéki rendőrségek szervezete. —
Magyar jogi írók külföldön. — Mann
törvényei
198
A Bajtársi Szövetség jogi osztályának értekezlete. — Dove Henrik előadása. —
Az iparjogvédelem és a jogi közeledés. —
A háború és a hágai váltójogi egyezmény.
— A Pp. 398. §-ának magyarázata. —
Jogirodalom. — Földbirtokjogi törvényjavaslat. — Dr. Mogan Gyula magán110
tanári habilitációja. — A Bűnügyi
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Szemle májusi füzete. — Tarnai János
Beccaria fordításának új kiadása
A magyar bajtársi szövetség. — Dove
Henrik. — A háború befolyása a szerződések teljesítésére. — Honvédotthonok.
— A «meghatározott» bíróság fogalma. —
A vád jog gyakorlása. — Új raf el vétel a
Gybp. hatálya aki eső ügyben. — Az
ipari munkaviszonyból származó vitás
kérdések elintézése. — Ügygondnok által
megbízott ügyvéd költségei. — A világháború és a nemzetközi hadijog. — Jogirodalom. — Magyar jogi író külföldön
A magyar jog ereje. — A «Bajtársi Szövetség)) megalakulása. — Dove Henrik
előadása. — Újrafelvétel a Gybp. hatálya alá eső ügyben. — Statisztika a
közveszélyes munkakerülőkről. — A
kóborcigányok megrendszabályozása. —
A főtárgyaíási jegyzőkönyv vezetése. —
Katonai szolgálatot teljesítő alperes
perének felfüggesztése. — A közbenjáró
fogalmához
Az adó javaslatok. — Jogegységi döntvény
az 50 koronán aluli perek ügyvédi költségei kérdésében. — Jogegységi döntés
a kártérítés kérdésében. — A községi
bírósági határozat végrehajtásából fellensége. — Az ügy végelintézésétől független költség. — A perbe vitt jog azonosságának kérdése
Schmidt Richárd előadása. — Idegen államkincstár perlése a belföldön. —
A renunciáció jogi jelentősége. — A
felsőbíróságok alacsony költségmegállamara fegyelmi judikaturájából. — A háborús jogalkotás főbb irányelvei
A szövetséges államok jogászainak együttműködése. — Ügyvédjelölt, mint az ügyvéd társa. — A P. H. T.-ba felvett határozatok. — Magyar jogi író külföldön. — Lapszemle
Jogászi közeledés a Balkán-államok felé. —
Német bírálat a magyar polgári törvénykönyv javaslatáról. — Az Ausztriával
kötött végrehajtási jogsegélyszerződés.—
Pergátló kifogás osztrák tőzsdebíróság
illetékességének kikötése alapján. —
A 9. számú jogegységi döntvény és a
tartási joggyakorlat. — Helyi és helykülönbség melletti vétel. — Lápszemle
A jogi közeledés.. — A moratóriumrendeletek. — Tőzsdebíróság illetékessége. —
Rekvirálásból származó igények. — Az
életközösség visszaállítása. — ingatlanokra vonatkozó kényszeregyezségi kérdések
Fabinyi Ferenc halála. — Wettstein Gyula
halála. — A gyermek eltartási kötelezettsége. — Községi jegyző niagánmunkálatai. — Felülvizsgálat visszautasítása a Pp. 527. §-a 3. p. alapján. —
Jogirodalom. — Telekkönyvi cenzúra..
Plósz Sándor előadásai Németországban. —
Jog- és államtudományi irodalmi pályázatok. — A szabadságvesztés-büntetések differenciálása. — Miniszteri rendelet a hadbavonult ügyvédnél levő iratok
kiadása tárgyában
A jogi továbbképzés. — A rabmunka fejlesztése. — Az utólagos házasságkötés
törvényesítő hatálya
A közigazgatási tisztviselők munkaköre a
háború után. — A moratórium megszűnése. — Az osztrák jogsegélyszerződést kiegészítő pótegyezmény értelmezése. — Háborús büntetőjogunk és bűnügypolitikánk a háború után. — Visszaható erő és a Kbtk. 327. §-a. — A pozsonyi Erzsébet tudományegyetem iratai
Hármas tanácsok a kir. ítélőtáblán. —
A táblai tanácsok alakításáról szóló rendelet. — A moratórium megszüntetése. — A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények
A bíróságok menekülése. — A Ppé. ói. §-a.
— Jogi tanácsadó és gyakorlati útmutató
Sághy Gyula halála. — Dr. Strasser Albert
halála. — A budapesti ügyvédi kamara
és a budapesti ügyvédi kör a menekült
ügyvédekért. — A jog- és államtudományi továbbképzés fejlesztése. ' — Az
ellenséges államok polgárainak belföldön található vagyonára vonatkozó kivételes intézkedések
Románia hadüzenete. — A háborútól
sújtott erdélyrészi adósok védelme. —
Az "erdélyi menekültek elhelyezése. —
Jogegységi kérdés. — Az üzletátruházás
fogalmának határai. — Bulgária és

Törökország gazdasági és jogi viszonya.
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— A Jogállam szeptember —októberi
füzete
Az erdélyrészi moratóriumrendelet. —
Királyfi Árpád halála. — Speciálkollégiumok. — Perújításról a régi perekben
A Kúria jogegységi tanácsának 13. számú
polgári döntvénye. — A jogi közeledés
és a Magyar Jogászegylet. — A Magyarországi Bajtársi Szövetség jogi osztályának ülése. — Erdélyi menekült ügyvédek. — Az Országos Ügyvédszövetség
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árvaalapja. — Katonai szolgálatra alkalmatlan ügyvédeknek hadiszolgáltatásra való alkalmazása. — Adalék Bihar
vármegye X I X . százacleleji büntetőjogi
gyakorlatához. — Sajtóhibakijavítás . .
A Magyar Jogászegylet szakbizottságai. —
A Magyar Jogíiszegylet tudományos
pályázatai. — Törvényjavaslat a védjegyoltalomról^— A háború és a fiatalkorúak kriminalitása. — Járásbírósági
223 j ítélet kihirdetésének tanúsítása. — Magyar jogi író külföldön. — Jogirodalom.
— Lapszemle
A 13. számú jogegységi döntvény a Kúria
teljes ülése előtt. — Dr. Schmidt Richárd
előadása. — A bizonyításfelvétel közvet merült igényperek. — A Kúria 11. számú
jogegységi döntvénye. — A hatóságok
367
büntetőjogi védelméről szóló törvény
jegyzetes kiadása. — Jogirodalom. —
Magyar jogi író külföldön. — Lapszemle
A létminimum. — Rendelet a gyermekek
érdekében. — A budapesti ügyvédi kapításai. — Tőzsdebíróság illetékessége. —
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Gyermekvédelem. — A Gypb. szabályainak kiterjesztése. — Jogirodalom. —
Sajtóhiba ki igazítás
Plósz Sándor Lipcsében. — Kitüntetések.—
A közbenjárás kérdéséhez. — Utólagos
247
teljesítési határidő és nem teljesítés
miatti kárigény. — Az adóügyi biztosi
állások és a budapesti ügyvédi kamara
Klein Ferenc. — Plósz Sándor Berlinben. — Gazdasági lehetetlenülés és árfelemelés. — Értékmegállapítás a Pp.
513. §-a szempontjából. — A feloldóvégzés rendelkező része. — Az enyhítő
körülmény fogalmához. — Tanfolyam
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rokkant tisztek részére. — Jogirodalom.
— Magyar jogi író külföldön. — Lapszemle
Fayer László emléke. — A Jogtudományi
Közlöny emlékkönyve. — Lengyel Aurél
kinevezése. — Teljesítés lehetetlensége
262
kiviteli tilalom folytán. — Gyártási
tilalom hatása a teljesítési kötelezettségre. — Igazmondási kötelezettség
megsértése. — A magyar bajtársi szövetség németnyelvű ismertető munkája. — Az ügyvédhelyettesek és a jog-75
gyakorlati idő. — Végrehajtás ingatlanra. — Lapszemle
! A lakbéremelések és felmondások korlátozása. — A Jogászegylet vitaestélye. —
A budapesti ügyvédi kamara tisztikarának és választmányának megbíza283
tásának meghosszabbítása. — Hajnik
Imre emlékezete. — Helyreigazítási panasz tárgyalásának közlése. — Francia
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állampolgárok perköltségbiztosítéka a
háború alatt. — A rabmunka
A gyermek védelme. — Dr. Moscovitz Iván
halála. — A Kúria teljes-ülésének elhalasztása. — A budapesti ügyvédi kör
közgyűlése. — A szociális jog. — Csődtömeggondnok hadba vonulása. — Az
árdrágító visszaélések. — Értékmeg299
állapítás a Pp. 513. §-a szempontjából. —
Erdélyrészi második moratóriumi rendelet. — Lapszemle. — Ügyvédhelyettesek és ügyvédjelöltek állásközvetítése. .
A mi halottaink. — A Jogászegylet I. Fe308
rencz József haláláról. — IV. Károly
király a Jogászegyletben. — A Jogászegylet évi közgyűlése. — A Jogászegylet
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tudományos pályázatai. — Felszámolást
kimondó határozat hatályon kívül helyezése. — Áremelkedésnek a fogyasztóra hárítása. — A házasság a népesedési politikában. — Előadás az Egyetemi körben
A Jogászegylet vitaestélye. — Szladits
Károly előadása az Ügyvédjelöltek
323
Egyesületében. — A középeurópai gazdasági egyesületek és a jogászi közeledés. — A részletfizetés kedvezményének
elvesztése. — Jogi felvilágosító hivatal.
— Rendelet a dologházakról. — A KúI ria ítélete holland jogi lapban. — Alaki
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és anyagi büntetőjog. — A vagyonadó.
— Nyilvános számadásra kötelezett
vállalatok kereseti adója. — Bevezetés
331
a filozófiába. — A bűnösök osztályozása és a pénzügyi büntetőjog
456
339 A bírói méltóság. — A védjegytörvény
előadói tervezete a Jogászegyletben.
A háború által okozott kár megosztása
haszonbérleti ügyben. — Könyvkivonati
illetékesség kártérítési perben. — Teljesítési hely illetékessége. — A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűntett
fogalmához. — Orvosi oklevél elvesztésének kimondása. — Polgári perjogi
tanulmányok. — A bűnügy keletkezése.
— A hadi nyereségadó és vagyonadó.
350
— Az örökösödési eljárás kézikönyve. 471
A koronázás, koronázási hitlevél és koronázási eskü jogforrásai közjogunkban. —
Amnesztia. — Miniszteri rendelet a koronázás megünnepléséről. — A Jogtudományi Közlöny koronázási száma. . .
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A textilárúkra vonatkozó szerződések hatályon kívül helyezése
231 A háború befolyása a kártérítés mértékére
Álnév alatt megjelent röpirat útján elkövetett fegyelmi vétség. — A viszonosság
Osztrák állampolgár magyarországi házasságának érvényessége
379 Az osztrák bíróságok háborús ítélkezése
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jogi közeledés. — A felsőbíróságok határozatai
Az ügyvédek helyzeté a háború alatt . . .
A békéltető eljárás híveinek egyesülete..
Egyeztető hivatalok. — Kohler a magyar
Pp.-ről
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Az ügyvéd felelőssége
A Reichsgericht újabb háborús gyakorlata
Ernst Immánuel Becker halála
A jogállam németnyelvű füzete Németországban. — Magyar jogi író külföldön.
— A háborús klauzula érvényesítésének időpontja. — Barátkozás az ellenséggel. — A békebíróságok
A jogi közeledés határai
Gneist jubileuma. — A jogegységesítés megvalósításának akadályai. — Németország és Olaszország közti viszony a bíróság előtt
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A háború tanulságai a büntetőjog számára. — A békebíró hivatása a háború
után
Per Európa jövő mappája miatt. — Törvényes zálogjog szerzői jogokra. — Becsületsértés prospektusküldéssel
Jus und Recht
Liszt a jogi közeledésről. — Sohm Rudolf
jubileuma. — Ügyvédek a közigazgatásban
Leibniz halálának évfordulója. — Az
egyeztető hivatalok. — Magyar jogi író
külföldön
Az egységes jog. — Dr. Hanns Ivurella
halála
Nemzeti gyászunk a Deutsche Juristen
Zeitungban. — Plósz Sándor előadásáról a Deutsche Juristen Zeitung. —
Amnesztia. — Jogi felvilágosító hivatal.
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Lap i
Belgium.
Lap
Háborús szerzői jogvédelem bíróságok
nélkül
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Norvégia.
Háborús bíráskodás
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412 Anglia és a szerzői jogi egyezmények . . . 340 A házasságon kívül született gyermek jogállása
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Olaszország.
Amerika.
Henderson Richmond Károly halála . . . . 68
4^5 Olaszországnak az osztrák-magyar monMünsterberg Hugó halála
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archia ellen irányuló háborús intézkedései
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Kriminalisták a béke mellett
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Rendkívüli mellékletek.
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Svájc.

Franciaország.
A semlegesség megóvása érdekében tett
rendelkezések és a svájci bíróságuk . . .
Ellenséges alattvalók jogvédelme. — Az
Kriminalisztikai néprajzi gyűjtemény . . .
idegen nyelven írt perorvoslati beadvá
nyok
104 Háborús intézkedések a svájci jogban . .

Miniszteri rendelet az ellenséges állam polgárainak és lakosainak belföldön található
vagyonára vonatkozó kivételes intézkedések
! tárgyában (37. szám). — Erdélyrészi moratóriumi rendelet (39. szám). — Miniszteri ren16 delet a lakbéremelések és lakfelmondások kor240 látozása tárgyában (47. szám). — Miniszteri
412 rendeletek (49. szám).
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Özörényi Károly. 164.
Ferdinándy Gejza, egyetemi tanár. 414.
Pintér Ernő, váci kir. járásbírósági jegyző. 237.
Fodor Ármin, kúriai bíró. 464.
Forbáth Tivadar, budapesti ügyvéd. 114, 125, Plopu György, kir. kúriai bíró. 1, 29, 89, 121,
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Timkó Zoltán, budapesti kir. ügyész. 244, 253.
Törzs Lajos, 7.
Trattner Albin, ügyvéd. 169.
Tüskés Dezső, zalaegerszegi kir. törvényszéki
bíró. 393.
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Szemelvények a m. kir. Kúria I. polgári szaktanácsának joggyakorlatából.*
IV.
Örökösödési jog.
A magyar örökösödési jog m a g á n j o g u n k legnemzetibb, legszebb és legkegyeletesebb alakzata, mert a magyar nép jogi
éniusza nyilatkozik meg benne; továbbá, mert az összes nemek örökösödési jogrendszerét felülszárnyalja intézményei lovasságában és a vérrokonokról és házastársról való gondosság
oolásában; végül mert az örökhagyó iránt a családi szeretet
:gségét intézményesíti.
Ezen jellemző tulajdonságokat a legteljesebb összhangban
csak a magyar örökösödési jogban találjuk meg. Nincs egy
nemzet örökösödési jogában sem úgy intézményesítve az ági
örökösödés, a hitvestársi örökösödés és az özvegyi jog, mint
a magyar törvényes örökösödési jogban, mert míg a többi
európai nemzetek örökösödési jogában a hűbériség intézménye
volt a nemzeti eszme mozgatója, addig a magyar örökösödési
j o g az ősiség elvi eszményéből fakadt, ami a családi és rokoni
kötelék leggyöngédebb ápolásában nyilatkozott meg, • s ekként
eredményezte ezen legsajátosabb nemzeti örökjogi intézményeket.
A magyar örökösödési jog főleg a m. kir. Kúria joggyakorlatában nyerte mai rendszerét. A m. kir. Kúria, mint legfőbb
bíróság, híven múltjához és hivatásához különös gondossággal
őrködött egyrészt a nemzeti intézmények eredeti jellegének sértetlensége felett, másrészt a kultúra és a fejlődő élet előhaladásához képest az intézmények egyes hiányai pótlását és az azokban itt-ott felmerült ellentétek kiküszöbölését is legfőbb céljának
tekintette, úgy, hogy aki figyelemmel kísérte a m. kir. Kúria örökjogi gyakorlatát az utóbbi évtizedekben, megelégedéssel tapasztalja azt az egyöntetű, egységes és rendszeres fejlődést, mely az
örökösödési jog összes alakzataiban immár mint állandó joggyakorlat nyilatkozik meg.
Cikksorozatom nem a Magyar Magánjog rendszerét, hanem
m. kir. Kúria egyik polgári szaktanácsa felülbírálása körébe
artozó ügycsoport joggyakorlatát célozza rövid vonásokban
íemléltetni; ez okból az örökösödési joggyakorlatot nem az eléletben megállapított rendszerben, hanem összefoglaló csoport b a n fogom taglalni.
Az örökjogi intézmények szabályai a fejlődő gyakorlati élet
iszonylataiban olyan sokoldalúságot és változatosságot mutatak, hogy azok gyakorlati szempontból legcélszerűbben három
^csoportban foglalhatók össze. Ezen csoportosítás alkalmazásáál abból a felfogásból indúltam ki, hogy ezáltal egyrészt kerüöm a sok tagozással járó rendszerhosszadalmasságot, másrészt
:önnyen szemléltetővé teszem az áttekintést, mert nem kétlem,
* Előző közleményeket 1. a Jogt. Közi. 1915- évf. 46-, 47. és 50.
zámában.
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hogy a gyakorlati jogász, ki érdeklődik a m. kir. Kúria joggyakorlata iránt, az egyes főcsoportokban minden nehézség nélkül fog tudni eligazodni.
Az első főcsoportban az örökjogi általános jellegű joggyakorlatot;
a második főcsoportban a törvényes örökösödésre és
a harmadik főcsoportban a végrendeleti örökösödésre vonat
kozó joggyakorlatot fogom ismertetni.
Az egyes főcsoportokban több alcsoportot sorolok fel; ezek
mindegyikében röviden összefoglalom az arra vonatkozó joggyakorlatot és közvetlenül közlöm a m. kir. Kúria azon határozatát, amely az elvi kijelentést tartalmazza. Ez okból az egyes
alcsoportokban rendszerint csak egy határozatot vettem fel és
csak ott közlök több határozatot, hol a joggyakorlat fokozatosan
nyerte teljes kifejlését és állandósulását.
A határozatok mellett írt számok a m. kir. Kúria iktatókönyvi (újabban lajstrom) számai.

Első főcsoport.
Általános

jellegű

elvek a magyar

örökösödési

jogban.

1. Méhmagzat, nem létező, meg sem fogant személy
örökösöjoga.
Az ember születésétől kezdve haláláig jogképes. Ezt az általános elvi álláspontot nem befolyásolja sem a kor, sem a testi
vagy lelki képesség hiánya, mert ha a személy önmaga nem
képes jogügyeit ellátni, a törvény megfelelő képviseletről gondoskodik, részére törvényes képviselőt, gyámot, gondnokot rendel, aki a cselekvőképtelen személy jogügyeit ellátja.
Ezen általános elvi álláspont alól a joggyakorlat kivételt
állapít meg a méhmagzat javára. A már megfogant, de meg nem
született méhmagzat védelemben részesül, mert élve születése
esetében az örökösödési rendben változtatást idéz elő örökrésze
érvényesülésével.
A fogantatás beállta előtt személyről szólni nem lehet, mert
a személy létet tételez fel; míg lét nincs, személy sincs; ebből
okszerűen következik, hogy a meg nem fogant s az örökhagyó
halálakor méhmagzatként sem létező, hanem csak a halál után
fogant személy nem nevezhető ki örökösnek; az ilyen örökösrendelés tehát csak mint utóörökösnevezés bírhat hatállyal, természetesen azzal a feltétellel, hogy az utóörökösödés bekövetkezése kizártnak nem tekinthető.
A joggyakorlatban megnyilatkozó elvi álláspont annak a
tapasztalati valóságnak okszerű következménye, hogy az apa
elhalálozásakor már megfogant gyermeknek legkésőbb 300 nap
múlva meg kell születnie, az a gyermek tehát, aki az apa halála
után több mint 300 nap múlva születik, nem lehet az elhalt apa
gyermeke; ha pedig az ilyen meg nem fogamzott gyermeket a
nagyapa rendelné ki örökösül, ez nem lehet örökös, mert a
nagyapa halálakor mint méhmagzat sem létezett, az örökösnek
pedig az örökhagyó nagyapa halálakor legalább mint méhmagzatnak léteznie kell.
Az elv hasonszerű alkalmazást nyer a jogi személyekre is;
itt azonban különös figyelmet érdemel azon körülmény, hogy a
jogi személy létezése és szerves megalakulása közt gyakran
lényeges eltérés és különbség foroghat fenn, mert a szervezeti
megalakulás bizonyos időpont, vagy esemény bekövetkezésétől
f ü g g ; nevezetesen: ha a végrendelkező vagyonát alapítványul
dési

2"

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

hagyta egy létesítendő kórház céljaira: az alapítvány a végrendelet érvényre jutásával létezik, tekintet nélkül arra, hogy a
kórház még fel nem állíttatott; ugyanez az elvi álláspont érvényesüt abban az esetben is, ha például a végrendelkező hagyományt tesz a háborúban elesett hősök árvái felsegélyezésére,
habár a végrendelkező halálakor még nem ütött ki háború.
«Az örökhagyó halálakor még nem létező és meg sem fogant személy, örökös nem lehet, következéskép a még meg nem
született és meg sem fogant személynek örökösül való kijelölése
csak mint utóörökösnevezés bír joghatállyal. 10227/1906.
«Az a gyermek, kit anyja a férje halála után a 300-dik napon túl szült, nem tekinthető a férj által nemzettnek, hanem
törvénytelen származásúnak, mint ilyen pedig anyja elhalt férjével nem állván vérrokonságban, ez utóbbi után törvényes örökösödési joga s a férj hagyatékára kereseti joga nincs. 14501913.
«Még nem létező jogi személy is lehet hagyományos s a
hagyomány kiszolgáltatása meg nem tagadható azért, hogy az
illető jogi személy még nem létezik. 4471/1886.
2. A meg nem nyilt örökség
átruházása.
Az örökösödési jogosultság csak az örökhagyó elhalálozása
pillanatában áll be; míg halála be nem következik, sem örökhagyó, sem hagyaték nincs.
Ebből az elvi álláspontból okszerűen következik, hogy a
leendő örökös várható örökségét, a megnyílandó hagyatékból őt
illető jutalékát jogügylet tárgyává nem teheti, azt másra át nem
ruházhatja, mert a nem létező hagyaték nem lehet forgalom
tárgya. A joggyakorlat azonban ezen elvi álláspont ridegségén, a
fejlődő jogélet követelményeinek hatása alatt, enyhített; ugyanis:
gyakori eset, hogy a szülő egyik gyermekét önállóságra jutásakor, vagy leányát férjhezmenetelekor, a neki juttatott vagyonnal,
hozománnyal örökrészére még életében kielégíti; a szülő és
gyermek közt ilyképen élők közt létesült szerződéses viszony
nem kifogásolható, mert tárgyát nem a megnyílandó hagyaték,
hanem a tényleg átadott vagyon vagy érték képezi.
A szülő és a gyermek közt létesülhető ilyen jogviszony a
joggyakorlat szerint az osztályos testvérek közt is, a szülő életében is, keletkezhetik; a leánytestvér sok esetben csak úgy biztosíthatja szerencséjét, ha jövendőbeli férjéhez hozományt visz,
amelyet azonban a szülő a saját és családja fentartásának kockáztatása nélkül vagyonából el nem vonhat; ilyenkor az élet
körülményei teszik indokolttá, hogy a módosabb testvérnek megengedtessék, hogy ő nőtestvérének a szükséges tőkét, — a hozományt — rendelkezésére bocsássa, aminek ellenében a nőtestvér
szívesen hajlandó a szülő után rá szállandó örökrészét a fitestvérnek ellenértékül átengedni.
Ezzel a kivétellel a bírói joggyakorlat a várható örökrésznek
idegen, harmadik személyekre való átruházása, eladása iránt az
örökség megnyílta előtt kötött ügyletet érvénytelennek minősít,
s attól a bírói jogsegélyt megtagadja.
«A meg nem nyilt örökség átruházására vonatkozó szerződés csak örököstársak közt bír érvénnyel. 3827/1911.
3. Nyugvó örökség.
Hazai jogunkban az öröklési jogosultság, tehát az örökösödési igények érvényesítéséhez való jog, az örökhagyó elhalálozása
pillanatában teljes joghatállyal beáll; az örökös soha sem névleges, hanem mindig valóságos, tényleges örökös, ki az örökhagyó halála pillanatában tényleges és valóságos tulajdonosa
örökrészének s e r r ő l teljhatalmúlag rendelkezni jogosult.
Hazai örökösödési jogunk a hagyatéknak az örökösre való
átszállításához nem kívánja meg az államhatalom beavatkozását;
nem teszi függővé az örökösödési jogosultságot a közhatóság
elismerésétől; az örökösnek nincs szüksége arra, hogy neki a
hagyaték bíróilag átadassék, mert ő hagyatéki eljárás és bírói
átadás nélkül is feltétlen ura a hagyatéknak, illetve örökrészének; a hagyatéki eljárást és bíró átadást más szempontok teszik
indokolttá és szükségessé, nem az, hogy az átadás megtörténtéig
a hagyaték képzelt, fiktív személy jogi minősége közhatósági
tekintéllyel megszüntethető legyen; egy szóval a némely külföldi
államban jogi személyként szereplő nyugvó örökség intézménye
nálunk ismeretlen, bár sajnos az osztrák polgári törvénykönyv
hatálya területén (a volt Erdély, a volt Partium, a volt katonai
határőrvidék, Horvát-Szlavonia, Fiume és kerülete) a nyugvó
örökség bizonyos képviseleti jogosultsága még fennáll.
Habár a kifejtettek szerint maga a jogkérdés elég egyszerű-
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nek tűnik fel, mégis annak gyakorlati alkalmazása néha nehézséget okoz, nevezetesen olyan esetben, midőn az örökhagyó
örökösei nem fogadják el a hagyatékot, mert pl. túl van terhelve
adósságokkal s ez okból örökösödni nem akarnak. Ha a hitelezők
perelik követeléseiket, vagy valamelyik hitelező, csődöt akar kérni
a hagyatékra, kérdés, ki fogja képviselni ilyen esetben a hagyatékot, helyesebben az örökhagyó vagyonjogi személyiségét?
A jogkérdés még érdekesebb alakot ölt, ha a külföldi hitelező külföldön perli követelését s az örökösök kifogásul azt hozzák fel, hogy ők a hagyatéki tárgyaláson lemondtak a hagyatékról, mert abban nem akarnak örökösödni, ők tehát alperesekként nem perelhetők.
A jogeset Németországban merült fel Aczél Péter hagyatékában és diplomáciai beavatkozást tett szükségessé.
A joggyakorlat közlésére felkért m. kir. Kúria az elvi álláspont alapján kijelentette, hogy az ipso jure örökösödés elvéből
következik, hogy a hagyatékról lemondott örökösök is képviselik
az örökhagyó vagyonjogi személyiségét mindaddig, mig a hagyaték akár az azt elfogadó örökösnek, akár mint uratlan vagyon
a m. kir. államkincstárnak átadatik.
((Hazai törvényeink nyugvó hagyatékot nem ismernek; az
öröklés ipso jure történik, tehát az örökösi jogok gyakorolhatása a hagyaték bírói átadásához kötve nincs. 3845 1891.
4. Az örökös kielégítése, öröklési jogról való
lemondása.
Fentebb a 2. pontban jeleztetett, hogy a bírói joggyakorlat
joghatályosnak ismeri el a szülő és gyermek közt, valamint az
örököstársak közt a még meg nem nyílt örökség átruházása
iránt létesült élők közti jogügyleteket, miáltal az egyik leszármazó örökös megnyílandó örökrészére még a szülő életében kielégíttetik s ekként a később hagyatékká leendő vagyonban nem
fog részesülni. Ebben a vonatkozásban ugyanazon jogi következményeket eredményezi az öröklési jogról történt lemondás is,
történjék bár ez még az örökhagyó életében, tehát az örökösödési jogosultság megnyilta előtt, vagy az után.
Az örökös ugyanis nem köteles az örökséget elfogadni;
ő akaratától függ, hogy jogával éljen, azt igénybe vegye, vag^
nem, ebbeli akaratát pedig érvényesítheti az örökhagyó életében,
épen úgy, mint halála után.
Az örökrészre való kielégítésnek ép úgy, mint az örökrészről való lemondásnak jogi következménye, hogy a kielégített
vagy lemondott örökös nem örököl abban a hagyatékban, amelyre
kielégíttetett, vagy amelyről lemondott s e jogi hatás kiterjed a
kielégített vagy lemondott örökös leszármazóira, örököseire is;
vagyis a kielégített vagy lemondott örökös egész törzsével kiesik az öröklési kapcsolatból, mintha nem is léteznék, — de
kiterjed ez a jogi hatás az örökhagyó által a kielégítés vagy
lemondás után szerzett vagyonra is, — azonban a dolog természetéből következik, hogy ezek a jogi hatások csak akkor állanak be, ha a kielégítés vagy lemondás minden fentartás és kikötés nélkül történt, vagy nem köttetett bizonyos feltételhez,
mely esetekben a kikötés és feltétel irányadó.
Lényeges körülményt képez, hogy a kielégítés ki által, vagy
a lemondás kinek javára történt?
Ha a jogi következmények kialakulásánál az apa és gyermekei közti viszonyból indulunk ki, — amiként ez a valóságban
rendszerint történni szokott, — e tekintetben általános szabályul
szolgál, hogy ha az apa még életében elégítette ki valamelyik
gyermekét, vagy ha valamelyik gyermek általánosságban, a kedvezményezett megnevezése nélkül mondott le apai örökrészéről:
az ekként kielégített, vagy lemondott örökös örökrésze a többi
ki nem elégített és le nem mondott örököstársakra, esetleg
örököstársra fog hárulni, ha azonban az örököstársak még a
apa előtt leszármazók hátrahagyása nélkül haltak el, az apa sza.
badon rendelkezhetik halála esetére vagyonáról, — de ha ez
nem tenné, természetesen a kielégített vagy lemondott örökö
esetleg leszármazói fognak az apa, illetve nagyapa után örö
kölni, —• kik minden esetben megelőzik a m. kir. államkincstá
az öröklésben.
Ha az örökségről való lemondás valamely megnevezett ör"
köstárs javára történt, a lemondó örökrészét csak ez az örökö
társ fogja kapni, ellenben ha a lemondás az örökhagyó a
javára történt: az apa életében erről az örökrészről szabad
rendelkezhetik, sőt végrendeletileg magát a lemondott örökös
is kedvezményezheti, de nem teheti ezt, ha a lemondás ne
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az ő részére, hanem általánosságban, minden megjelölés nélkül,
vagy valamennyi örököstárs, vagy végül egy megnevezett örököstárs jávára történt, mert ilyen esetekben az apa később alkotott
végrendeletében, hacsak ellenkező megállapodás nincs, a lemondó
javára hagyományt még akkor sem rendelhet, ha neki a lemondásról tudomása sem volt, a netán tett végrendeleti kedvezményt
pedig a lemondott vagy kielégített örökös csak a többi ki nem
elégített örököstárs hozzájárulásával fogadhatja el, ami jogszerű
folyománya annak az általános jogszabálynak, hogy a kielégített
vagy lemondott örökös örökösödési jogosultsága megszűnt.
A most kifejtett elvekkel szemben minden esetben és feltétlenül jogában áll az apának a kielégített vagy lemondott gyermek leszármazóit végrendeletileg kedvezményezni, mert az apa
. vagyonáról úgy élők közt, mint halál esetére szabadon rendelkezhetik, már pedig ha az apa joghatályosan ajándékozhat vagy
testálhat idegen részére, kétségtelenül megteheti - ezt kielégített
vagy lemondott gyermeke leszármazói — unokái — javára is,
akikkel szemben, épúgy, mint esetleg idegennel szemben, a többi
gyermek a kielégítés és lemondás kifogását sikeresen nem érvényesíthetik, hanem legfeljebb kötelesrészük megsértését panaszolhatják.
Az örökrészre történt kielégítésnek, valamint az örökösödési
jogról való lemondásnak jogi hatása a kötelesrész meghatározásánál és az özvegyi haszonélvezeti jognak egy gyermekrészre
való korlátozásánál abban nyílvánnl, hogy az ilyen örökös az
öröklési kapcsolatból a neki juttatott vagyonértékkel együtt kiesik, tehát egyszerűen számításon kívül hagyatik.
A fentiekben vázlatosan ismertetett elvekkel kapcsolatosan
meg kell még említenem, hogy az öröklési jogról való lemondás
személyes joga ugyan az örökösnek, tehát abban senki sem akadályozhatja meg, mindazáltal olyan esetben, midőn a lemondás
színlegesen, a többi örököstárssal vagy a szülővel való összejátszási szándékkal avégből történik, hogy a hitelezők elől a kielégítési alap elvonassék, a lemondás joghatályát a hitelezők
sikeresen megtámadhatják.
Az örökrészre történt kielégítés, s annak folytán az örökségről való lemondás akkor is érvényes, ha az még az örökség
megnyílta előtt történt. 4657/1913.
Az öröklési jogról minden kikötés és feltétel nélkül történt
lemondás joghatálya a lemondó örököseire akkor is kihat, ha a
lemondó nem is jelentette ki azt, hogy örökösei nevében is lemond. 4150/1913.
Az öröklési jogról történt lemondás joghatálya kihat a szülő
által a lemondás után szerzett vagyonra, valamint a lemondó
leszármazóira is, habár a lemondó örökös a szülő előtt halt el.
302 1914.
Az az örökös, ki az örökhagyó után megnyílandó örökségéről örököstársai és nem az örökhagyó javára lemondott, ellenkező megállapodás hiányában az örökhagyó későbbi végrendeletében neki szánt kedvezményt sem igényelheti. 1889/1911.
A szülő által kielégített örökös abban az esetben, ha a szülő
után megnyílandó örökösödési jogáról a testvérei javára mondott le : a szülő által javára tett végrendeleti kedvezményt testvérei hozzájárulása nélkül sikeresen nem érvényesítheti. 2267/1914.
Az örökrészére kielégített, vagy az arról lemondott örökös
a szülő által javára tett végrendeleti hagyományt a többi ki nem
elégített örökös hozzájárulása nélkül nem követelheti. Az ilyen
örökös leszármazói javára azonban a nagyszülő joghatályosan
rendelhet hagyományt. 857/1914.
Ellenkező rendelkezés hiányában a gyermeknek a szülő utáni
örökségről lemondása a többi ki nem elégített gyermek javára
szolgál. 7215/1906.
Az öröklési igényeire kielégített örökös az öröklési kapcsolatból a neki juttatott értékkel együtt kiesik, s a kötelesrész
meghatározásánál számításba nem jön. 1577/1913., 6475/1914.
A második nőt az 1840: VIII. tc. 18. §-a alapján özvegyi
haszonélvezeti jog címén megillető egy gyermekrész meghatározásánál az örökrészére kielégített s arról lemondott gyermek
számításba nem vehető. 5077/1910.
Az öröklési jogról történt lemondás hatályát a lemondott
örökös hitelezője csak összejátszás fenforgása esetében,- vagyis
akkor jogosult megtámadni, ha igazolja, hogy a lemondás az ő
megkárosítására irányuló szándékkal történt. 5884/1914.
- .(Folyt .köv.)
Dr. Plopn György.
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Az alapítvány jogi létesülése.
A Jogtudományi Közlöny 1915. évi 46. számában «Szemelvények a kir. Kúria I. polgári szaktanácsának joggyakorlatából®
cím alatt cikksorozat indult meg, amelynek elseje az alapítvány
jogi létesülésének kérdésével foglalkozik s ennek kapcsán a kir.
Kúria I. polgári szaktanácsának idevonatkozó legújabb gyakorlatát ismerteti.
A kérdés nagy fontossága és közérdekű volta megérdemli,
hogy ahhoz ugyancsak ennek a lapnak hasábjain olyan valaki is
hozzászólhasson, aki ezzel a kérdéssel évek sora óta gyakorlatilag foglalkozik.
Az idézett cikk mindjárt bevezetésül hangsúlyozza, hogy az
írója által és illetve a kir. Kúria I. polgári tanácsa által most
vallott állásponttal szemben a judikatura a ((legújabb időkig))
ellenkező íelfogást vallott és alkalmazott.
A bírói gyakorlat által az 1910. évig követelt ez az ellentétes felfogás tudniillik abban állott, hogy a kormányi jóváhagyás az alapítvány jogi létesülésének egyik konstitutív eleme.
Ez a gyakorlat a legkifejezettebben az 1900—1910. közti évtizedben érvényesült.
A királyi kormány és annak jogképviseleti szerve ugyanis
ebben az időszakban az idevonatkozó viszonyok alakulása által
ösztönözve, de másfelől abból az okból is, mivel mind sűrűbben
keletkeztek és pedig legtöbbnyire végrendelkezés útján, jelentékeny közérdekű alapítványok, kénytelen volt mind nagyobb
figyelmet fordítani a királyi fő felügyeleti jog gyakorlására.
Főként az örökösödési eljárás rendjén, vagyis az alapítványok megvalósulása előtt kellett eme tevékenységét kezdenie,
mivel föl kellett ismernie mindazokat a leküzdhetetlen nehézségeket, amelyek a kormányhatóságok befolyása nélkül
détesülh,
(azaz helyesebben: életbelépett) alapítványok felügyeletét lehetetlenné teszik ; a királyi bíróságok pedig azonnal felismerték a
kérdés valódi jelentőségét és nevezetesen felismerték az alapítványok létesülésének magánjogi elemei, meg a fontos állami
érdekből gyakorlandó közjogi természetű felügyeleti tevékenységközti szerves kapcsolatot és ebből a belátásból kiindulva tökéletesen magukévá tették azokat az elveket és joglételeket, amelyeknek védelme szemmel láthatólag igen lényeges állami s főleg
állampolitikai érdeket képez.
Hogy erre a föllépésre minő nagy szükség volt, legjobban
épen az a körülmény igazolja, hogy ez az élénkebb ellenőrzési
akció és az ismertetett bírói gyakorlat némely társadalmi (főleg
egyházi) közület részéről makacs ellenzést váltott ki. Ez az ellenkezés vezetett azután arra az eredményre, hogy egyes hagyatéki
eljárás során használt jogorvoslatok folytán ez a kérdés felsőbb
bíróságaink és végül legfelső bíróságunk fóruma elé került.
A kir. Kúria pedig hasonlóan felismerte a kérdés nagy horderejét és a leghatározottabban megállapodott abban a jogtételben, hogy <iaz alapítvány mindaddig, amíg az arra
vonatkozó
alapítólevél
az illetékes kormányhatóságok
által
jóváhagyva
nincs, jogi léteilel nem bín.
Ezt a jogi álláspontot fejezik ki többek között a kir. Kúria
4219/1903., 2035/1904., 34%/1904., 1343/1905., 10,051/1905., 3084/1905.,
1155/1906., 87/1907., 1643/1907., 3943/1907., 465/1908., 1198/1908.,
2715/1908. számú határozatai.
Ezekkel a határozatokkal szemben azután az 1910. évben és
azóta a kir. Kúriánál egy szokatlanul hirtelen fordulat következett be, amelynek értelmében a kir. Kúria az itt bevezetésül idézett cikkben felsorolt legújabb néhány határozatában már arra
az álláspontra helyezkedett, hogy az alapítvány magának az alapítónak egyoldalú akaratnyilvánítása útján végérvényesen létesül,
s ahhoz kormányi jóváhagyás, mint konstitutív kellék nem igényeltetik.
Szokatlan volt ez a fordulat azért, mivel máról-holnapra és
pedig homlokegyenesen az ellenkező irányba való zökkenéssel
következett be, amire — hasonló fontosságú kérdésekben — alig
van példa a judikaturában. Rendszerint ugyanis egy újabb jogi
álláspont elfogadására hosszabb idő, azaz átmenet, szokott vezetni,
vagyis egy lassan érlelődő jogfejlődés, aminek azonban a jelen
eselben nyomát sem találhatjuk.
Kétségtelen ebből a tényből, mikép helytelen a cikkíró úrnak
az a kijelentése, hogy a kir. Kúria előtt ma már «állandó» a
joggyakorlat. Nyilvánvaló ugyanis, hogy magának a kir. Kúriá-
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nak közel tízéves gyakorlata után bekövetkezett ezt a legújabb
négy-ötéves gyakorlatot nem lehet «állandónak» nevezni; de
továbbá maga a cikkíró úr is jelzi, hogy egyedül az I. polgári
szaktanács gyakorlatáról van szó. Épen azért nézetünk szerint a
jelen kérdésben sem «teljes egyöntetűségről)), sem pedig a joggyakorlat «kijegecesedett alapelveiről® nem lehet szó, aminek
legbeszédesebb bizonyítéka az a körülmény, hogy épen a legközelebbi napokban, a budapesti kir. ítélőtábla, egy konkrét perben P. IV. 10,465/1915. sz. alatt meghozott ítéletben az I. polgári
tanács álláspontjával homlokegyenest ellentétben a régebbi, 1910
előtti kúriai álláspontra, — vagyis a jelen cikkben is ismertetett
és vallott álláspontra helyezkedett.
De még további helyreigazításokat is kell fűznünk a cikkíró
úr megjegyzéseihez. A legújabb időkig uralkodó felfogás tudniillik nem csupán az úgynevezett kegyescélú, hanem kivétel nélkül minden néven nevezendő alapítvány létesülésére vonatkozik.
A helyes ismérv a kir. Kúria előző határozataiban nem a skegyes
céb, hanem egyedül a közérdek. Kétségtelen ugyanis, hogy kivétel nélkül minden egyes alapítványnak okvetlenül valamely
közcélt és illetőleg egyetemes érdeket kell szolgálnia. Mihelyt
egy alapítvány csak magánérdek szolgálatára rendeltetnék, megszűnnék annak létjogosultsága, mert hiszen akkor egyszerűen az
érdeklett magánegyéneknek a magánjogi viszonyait érintené, s
így sem célja, sem helye nem volna annak, hogy az ilynemű
alapitvány a jogrendszer által statuált, privilegizált jogi személyiséget élvezzen. Bizonyos közérdeket kell tehát képviselniük
még a családi alapítványoknak is, mert ellenkező esetben burkolt
hitbizomány jellegét öltenék fel.
Az egyszer helyesnek felismert jogelveket tehát nyílván egyaránt és egyformán kellett ós kell alkalmaznunk, kivétel nélkül
az összes alapítványoknál.
Az is tévedés, mintha a cikkíró úr által támadott felfogás
és elejtett régibb bírósági gyakorlat szerint nem az alapítónak
kifejezett akarata, hanem a kormányhatóság engedélye adna az
alapítványnak jogi létet. Ilyesmiről szó sem volt és nem is lehetett, mert az általunk vallott felfogáshoz képest, melyet teljesen
fedett az eddigi bírói gyakorlat is, kettő kell az alapítvány létesüléséhez: úgymint az alapító akarata és még a kormányi jóváhagyás.
Ennél lényegesebb tévedés azonban a cikkíró úrnak az
az állítása, mintha az alapítvány kezelésére az alapító által kirendelt közeg az «eddigi jogi felfogás)) szerint mindaddig sohasem juthatna az alapítványi vagyonhoz, és illetőleg, hogy az alapítvány rendeltetését mindaddig nem valósíthatná meg, amíg a
kormányhatóság ehhez előzetes beleegyezését meg nem adta; hogy
továbbá mindaddig, amíg az alapítólevél ki nem állíttatott s az
illetékes kormányhatóság által jóvá nem hagyatott, a kormány s
annak jogképviseleti szerve minden esetben az alapítványi vagyon
bírói letétbentartását követelné.
A teljes tényállás ezekkel az általánosított hivatkozásokkal
szemben az, hogy valahányszor az alapítvány kezelésére rendelt
közeg a hagyatéki tárgyaláson elismeri azt, hogy kormányi főfelügyelet nemcsak létezik, de hogy annak gyakorlati érvényesítését az ő konkrét esetében sem fogja gátolni, hanem igenis fog
alapítólevelet készíteni, úgyszintén azt a kormányhoz jóváhagyás
végett fel fogja terjeszteni s egyszersmind kész arra is, hogy a
kormányhatóságnak az alapítvány kezeléséről és felhasználásáról
annak idején rendszeresen elszámoljon; valamint ezenfelül még
mindazokban az esetekben is, amelyekben a kormány és szervei
állandó gyakorlatból tudják, hogy az illető egyházi, társadalmi
stb. hatóságok, illetve szervek az ily és egyedül helyes értelmű
reális felügyeletnek magukat úgyis alávetik:
mindezekben az esetekben nem követelik sem az előzetes
jóváhagyást, sem a bírói letétbehelyezést, vagyis nem akadályozzák a rögtönös birtokba és kezelésbe vételt, hanem mindenkor emellett párhuzamosan indul meg csupán az alapítólevél kiállítására vonatkozó adminisztratív eljárás, vagyis a hivatkozott
túlnyomó számú esetekben alapítvány ténylegesen igenis életbe
léphetett és életbe léphet, még mielőtt a jóváhagyás rendjén
annak «jogi» létesülése bekövetkezett volna. Viszont azokban az
esetekben, amelyekben a cikkíró úr által ismertetett előzetes
kormányhatósági jóváhagyás és ennek egyedüli komoly szankcióját képező letétbehelyezés csakugyan követeltetik, ez az eljárás amiatt és akkor történik, mivel és amikor az alapítvány
kezelésére hivatott szerv a hagyatéki tárgyaláson kijelenti, hogy
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a kormányi felügyeletet el nem ismeri, mindenféle
számadástételt
megtagad, alapítólevelet nem készít, vagy ha igen, azt bemutatni
nem fogja, vagy legfeljebb egy másolati példányban, hogy azt a
kormány atudomásul vegye», de természetesen akként, h o g y J i a a
kormány nem venné is az alapítólevél tartalmát tudomásul, neki
az is mindegy, minthogy az alapítvány már az ő kezében van,
tesz vele, amit akar, a kormánynak semmi köze hozzá. Ha pedig
a kormányhatóság utólag akarta felügyeleti ingerenciáját gyakorolni, aminthogy erre még a legszélsőbb, tehát az 1. polgári
tanács álláspontja szerint is joga van, akkor arra is volt eset,
hogy ugyanezek a testületek, szervek stb. egyenesen írásbelileg
kifejezetten megtagadták, hogy akár alapítólevelet, akár bármiféle számadást is bemutassanak. Nem úgy van tehát, legalább
is az esetek túlnyomó többségében nem, mintha a hagyatéki
tárgyalásokon «a kezelésre hivatott közhatósága-ok a kormányhatóság beavatkozási jogát csupán a ((létesítés körül» nem ismernék el ; mert szerintük — amint a cikkíró úr mondja — a kormány «a felügyeletet csupán a létesült alapítvánnyal szemben
jogosult gyakorolni)) : hanem mindezek a tényezők a felügyeleti
jogot igenis egy tartalom és szankció nélküli ((nudum jus» színvonalára akarnák lesülyeszteni. Ezek ellen a valóban renitens
kezelők ellen kér a kormány képviseleti szerve mindenkor bírói
jogsegélyt és kapott is mindaddig, mígnem az I. polgári tanács
mai gyakorlatát inaugurálta.
A cikkíró úr tévedését nyílván az a körülmény magyarázza,
hogy a fentebb ismertetett első csoportba tartozó, hozzátesszük,
túlnyomó eset nem jutott tudomására, hanem csakis a renitenskedők kisebb számú esetei ragadták meg a figyelmét, amelyek
révén tehát nem helyes az általánosítás és igazsagtalan az a vád,
hogy a kormány szervei bizonyos ((alakiságok)) miatt hátráltatják
az alapítványok életrekeltését, de még igazságtalanabb az a megjegyzés, hogy a kezelőktől esetleg oly feltételek teljesítését is kívánhatná a kormány, vagy annak képviseleti szerve, amelyek «az
alapító rendelkezésével szervi összefüggésben nincsenek)), amely
kitételből bármely olvasó könnyen azt a gyanúsítást is kiolvashatná, mintha a Felség nevében eljáró felügyeleti hatóságok az
alapító rendelkezésétől eltérő, vagy épen ellentétes követelményeket szoktak volna felállítani.
A dolog pedig a valóságban ellenkezőleg áll: a kormány és
annak jogképviseleti szervei előtt mindenkor és nevezetesen máiépen az alapítvány kezdő, létesülő stádiumában is alaptörvényként állott és áll a «mens fundatoris®, amelynek érvényesítése a
kormányhatóságok legfőbb gondját képezte és képezi, sőt elsőrendű feladatuknak tekintik, hogy annak szigorú végrehajtását
állandóan ellenőrizzék is, természetesen mindaddig a határig,
amíg az alapító valamely rendelkezése állami érdekekbe nem
ütközik, amiről alább még bővebben kell szótanunk.
Ennyit a tényállás és a történeti előzmények helyes világításba helyezése okából kellett előrebocsátanunk.
Ámde, ha ez a nagyfontosságú országos kérdés ennek a tekintélyes jogi orgánumnak a hasábjain a jogászközönség fóruma
elé került, akkor kérnünk kell, hogy — audiatur et altéra parsi
Nem lehet elég, hogy ebben a cikkíró úr által szőnyegre hozott
kérdésben egyszerűen csak a régibb és újabb gyakorlat legyen
ismertetve. Nem elég minden beható vizsgálat nélkül csakis
érintenünk a kérdés felszínét, hanem annak gyökeréig kell hatolnunk.
Ezért kértünk itt szót. Ha sikerülni fog a jogászvilág érdeklődését felkeltenünk és bebizonyítanunk, hogy itt nem egy és
más paragrafus ilyen, vagy amolyan magyarázata forog szóban,
hanem igazán fontos nemzeti és lényeges állampolitikai érdekek,
amelyek épen speciálisan jogászi úton várják hathatós védelmüket s ha azután ennek rendjén minden arra illetékes tényező ezt
a kérdést gondjaiba fogja venni: — akkor elértük célunkat.
(Folyt, köv.)
Dr. Steineker
István.

Veszélyviselés a biztosítási szerződés
kötése előtti időben.

meg-

I.

Dr. Hevesi Illés törvényszéki bíró úr ezzel a kérdéssel foglalkozik a Jogtudományi Közlöny 41. számában megjelent cikkében. A kereskedelmi törvény 465. §-ából, mely szerint a biztosítási ügylet érvénytelen, ha az esemény, melyre a biztosítás irányul,
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az ügylet megkötésekor már bekövetkezett és a biztosított vagy
a szerződő fél arról tudomással bírt, a contrario arra a következtetésre jut, hogy «ha az esemény, melyre a biztosítás irányul,
az ügylet megkötése előtt már bekövetkezett, de a biztosított,
illetve a szerződő fél azt* nem tudta, akkor az ügylet érvényes,
aminek következménye, hogy az érvényes biztosítási szerződés
alapján a biztosító társaság a biztosítási összeget kifizetni tartozik, bárha az esemény a szerződés megkötése előtt is következett be». Cikkíró úr szerint tehát a biztosító ezen szakasz alapján viseli a veszélyt oly időben is, midőn a szerződés még meg
sincs kötve.
Ezzel a következtetéssel azonban nem érthetünk egyet. A biztosításnál ugyanis meg kell különböztetni a szerződés megkötését, annak hatályba lépésétől. Hatályba lépett a szerződés abban
az időpontban, amikor a biztosító a kockázat viselését megkezdte.
Ez nem esik szükségképen össze a szerződés létrejöttének, megkötésének időpontjával, melyre az általános magánjogi szabályok
és még a keresk. törvény 468. §-ában felállított törvényes vélelmek irányadók. A szerződés megkötésénél merül fel az a kérdés, hogy az érvényesen jött-e létre. Erre a kérdésre vonatkozik
a vitás 465. §., mely azt mondja : a biztosítási ügylet érvénytelen, ha az olt felsorolt ó. pont eseteibe a szerződés beleütközik.
Ez egy pozitív szabály, mely azt vonja maga után, hogy a szerződés ((kezdettől fogva érvénytelen volt» (mint ezt a 486. §.
mondja, a 465. §-ra hivatkozással). Érvénytelen még pedig azért,
mert oly esetek állottak be, melyek büntető vagy polgári törvényes rendelkezésekbe ütköznek, így pl. a kereskedelmi törvény tervezetének indokolása a dr. Hevesi által hivatkozott 2. pontra
nézve azt mondja: Minden oly esetben, midőn az esemény az
ügylet megkötésekor már bekövetkezett, a biztosított csalást követ el, ha e körülményt tudva elhallgatja, ily esetben tehát az
ügylet ipso iure érvénytelennek tekintendő. Vagy a 3. pont esetében, midőn a szerződés a kereskedelmi törvényben kijelölt kellékeknek meg nem felel. A 465. §-nak ezen rendelkezése tehát
büntető természetű, ez a szakasz szankcionálja a biztosítási ügyletre vonatkozó 7. cím összes rendelkezéseit. Érvénytelenné teszi
ab initio az egész szerződést, mintha az meg sem köttetett
volna. Ha tehát a contrario kívánunk ezen szakaszból következtetést levonni, úgy ez csak az lehet, hogy mindazok a szerződések, melyek ezen szakasz eseteibe nem ütköznek, érvényesen
jöttek létre. Maga a szerződés mint jogügylet érvényes, érvényes
tehát dr. Hevesi által említett azon esetben is, ha az eseményt
az ügylet megkötésekor már bekövetkezett és a biztosított vagy
a szerződő fél erről tudomással nem bírt. Semmiesetre sem következik azonban ebből a nem tudásból, hogy a biztosító a biztosítási összeget ilyenkor kifizetni is tartozik, mert a biztosító
kártérítési kötelezettsége nemcsak érvényes szerződést, hanem
azt is feltételezi, hogy az esemény oly időben következett legyen
be, amidőn az érvényes szerződés már hatályba is lépett. A 465.
§-ban pedig sem explicite, sem implicite, mar a szakasz szankcionális természeténél fogva sem, nincs semmiféle rendelkezés
arra vonatkozólag, hogy mikor lép hatályba az érvényes szerződés.
A hatálybalépésre vonatkozólag generális szabályt kereskedelmi tőrvényünk explicite nem tartalmaz, csupán a 469. §.
mondja ki, hogy a kötvénynek magában kell foglalnia «a biztosítás kezdetét és végét». Ebből kétségtelenül következik, hogy a biztosító érvényes szerződést feltételezve csak attól az időponttól kezdve
viseli a kockázatot, amely a szerződésben ki van jelölve. Miután
erre vonatkozólag a törvényben semmiféle megszorítás nincsen,
kétségtelen, hogy a feleknek jogukban áll a biztosítás kezdetét
tetszésük szerint úgy is megállapítani, hogy az visszamenőleg a
szerződés megkötését megelőző időpontban álljon be. Ilyen esetben tehát a biztosító vészéi)viselési kötelezettsége fenáll a szerződés megkötése előtti (nem ugyan időben, mint inkább) időre
vonatkozólag is, de ez az eset csak a szerződő felek egyező akaratnyilvánítása folytán következhetik be. A dr. Hevesi által idézett
Reichsgesetz über den Yersicherungs-Vertrag 2. §-a is csak erre
az esetre vonatkozik és kifejezetten megadja ezt a mi törvényünk
469. §-ában benn rejlő jogot.
A 469. §-on kívül még csak két eset van, midőn a törvény
szabja meg a biztosítás hatálybalépésének időpontját. Mindkettő
csak subsidiárius, a felek akaratnyilvánítása hiányának pótlására
szolgál, az egyik a keresk. törvény talán leghomályosabb rendelkezése a 468. §-nak 4. bekezdése, melyről később még szólunk,
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a másik a 494. §. Ez a szakasz, mely kimondja, hogy más megállapodás hiányában fuvarozási biztosítás az árúk feladásával
veszi kezdetét, kontradikció magában a törvényben, mert a 469.
§. 5. pontja és a 465. §. 3. pontja szerint. a szerződés érvénytelen, ha abban a hatálybalépés időpontja nincs megjelölve. A törvény tervezetének indokolása is csak azt mondja, hogy ez a szakasz csak in eventum intézkedés más megállapodás hiánya esetére vagy ha a megállapodás a rizikó kezdetére és végére nézve
nem nyújt biztos tájékozást.
Kétségtelen tehát mindezekből, hogy a veszélyviselés a szerződés megkötése előtti időben egyáltalán nem áll be, ezen utóbb
említett két törvényes kivételtől eltekintve, csakis kifejezett szerződéses kikötés esetén és hozzátehetjük, hogy az ilyen szerződéses
kikötések a gyakorlati életben vajmi ritkák. Egyébként is egyenes törvényes rendelkezés van, hogy a biztosító a szerződésnek
nem hogy megkötése előtt, de még megkötése után is csak akkor
viseli a kártérítési kötelességet, ha a veszélyviselés, vagyis a biztosítás kezdete előtt a kárbiztosításnál a biztosítás tárgya meg
nem semmisül, vagy el nem vész, az életbiztosításnál pedig a
biztosított esemény be nem következik. (485. §. és 505.
1.
pontja.)
Mind az a következtetés tehát, melyet dr. Hevesi tételéből a
szerződéskötés előtti veszélyviselésről levon, tévedésen alapszik.
Főleg ami a háborús életbiztosításokat illeti. Tudtunkkal az öszszes társaságok a törvénynek megfelelően kötvényeikben pontosan megjelölik a biztosítás hatálybalépésének napját, azzal a külön kikötéssel, hogy a szerződés csak akkor lép életbe, ha a
biztosított ezen a napon még életben van, amely klauzula egyébként a békeidőben is szokásos. Ép így naptárszerűleg megjelölik
abban az esetben is, midőn egy már fenálló biztosítást a hadi
kockázatra is kiterjesztenek, mert ha nem tennék, az 560. §. és
a 465. §. ó. pontja alapján a szerződés kellékhiány miatt érvénytelen volna. Azok a fejtegetések tehát, hogy a 465. §-ban említett tudomás az esemény bekövetkeztéről a biztosított vagy a
szerződő félnél van-e meg, gyakorlati jelentőséggel nem számolhatnak, mert legfeljebb csak azt dönthetik el, hogy az esemény
időelőtti bekövetkezte folytán az 505. §. 2. pontja alapján, miután
az már többé be nem következhetik, hatálytalan szerződés mint
jogügylet érvényesen jött-e létre. Amint hogy a joggyakorlatban
nem is ismerünk esetet, mely a cikkben felvetett ezen kérdéssel
összeesett volna.
A kérdéses 465. §-t alkalmazva a kár pl. a tűzbiztosításra
mindjárt ki is tűnik a tévedés. Egy vidéki háztulajdonos feljön
Pestre és itt személyesen köt egy tűzbiztosítást teljes, mondjuk
10,000 korona értékben vidéki házára vonatkozólag olyképen,
hogy a biztosítás aznap, mondjuk szeptember 1-én déli 12 órakor
hatályba lép. Ez a vidéki ház azonban augusztus 31-én éjjel részben leég, úgy hogy a kár 6000 korona. A háztulajdonos erről a
kárról szeptember 1 én, midőn a szerződést megkötötte, természetesen még tudomással nem bír. Dr. Hevesi értelmezése szerint
a társaság a kárt megtéríteni tartozna, mert bár az esemény a
szerződéskötés előtt következett be, a biztosított erről tudomással nem bírván, az ügylet érvényes, minek természetszerű folyománya a biztosító kárviselési kötelezettsége.
Mi azonban azt hisszük, hogy a dolog nem így áll. A biztosító jogosan meg fogja tagadni a kár kifizetését, mert a 465. §-ból
csak az következik, hogy a szerződés nem érvénytelen. Hatályba
azonban csak szept. 1-én déli 12 órakor lépne, a biztosító tehát
csak ettől az időponttól viseli a kockázatot. Noha tehát a szerződés érvényes, kártérítést nem visel; azonban az érvényes szerződés a keresk. törvény 485. §-ának első pontja alapján hatályát
veszti, mert a biztosított tárgy a szerződéskötés után, de azon
időpont előtt, melytől kezdve a biztosító veszélyt viselni tartozik,
megsemmisült. De csak részben veszti el hatályát, mert a 483. §.
szerint részbeni kár esetén a szerződés a kár által nem érintett
érték erejéig érvényben marad, tehát a példa esetében a szerződés a tűz által el nem pusztított 4000 korona erejéig szept. 1-én
délben hatályba lép és továbbra is fenáll.
Szándékosan választottuk a példában az esemény és hatálybalépés közti időt ily rövidre, mely tagadhatatlanul bíróságaink
gyakorlatában is meg-megnyílvánulóan igazságérzetünket kissé
csalódottan érinti. De semmi érzelmi momentumot nem fog kiváltani bennünk az eset, ha ez az időköz hosszabb lett volna.
Ép úgy a nagyobb világosság kedvéért szándékosan válasz-
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tottunk részleges kárt, mert teljes kár esetén a szerződés ugyan
mint jogügylet érvényes maradt volna, azonban a 485. §. alapján
hatályát vesztette volna, mielőtt a biztosító a kockázat viselését
megkezdte volna.
*

Fent megemlítettük a fuvarozási biztosításon kívül a szerződéskötés előtti időben viselt veszélyviselésnek azt a másik törvényes esétét, mely a 468. §. 4. bekezdése esetén állhat elő. Az e
szakaszban felállított, az írásbeli szerződést pótló bevezetés vélelme
fenáll, ha a biztosító az ajánlatot annak vételétől számítandó 48
óra alatt vissza nem utasította. Ebben az esetben pedig a 4. bekezdés azt a törvényes vélelmet állítja fel, hogy a biztosítás az
ajánlat elküldését vagy átadását követő napon déli 12 órakor
veszi kezdetét. Ahány szó, annyi kétség. Az ajánlat elküldése:
kérdés ki által kihez, az ajánlat átadása: kérdés ki által, kinek.
Köztudomású, hogy az ajánlat, míg az ajánlattevőtől a biztosító
kötvény kiállító igazgatóságához vagy főügynökségéhez eljut,
kivételektől eltekintve, több kézen, helyi ügynök, üzletszerző,
kötvénykiállításra nem jogosult főügynökség kezén megy okvetlenül keresztül. Az események olyan éles találkozása, melyben ez
a 48 óra döntő volna, természetszerűleg ritka és így a joggyakorlatban ismert esetek nem nyújtanak elég támpontot a kérdés
biztos eldöntéséhez. Abból kiindulva, hogy ez a szakasz a biztosított érdekét kívánja megvédeni a biztosítóval szemben, helyes
volna elfogadni azt, hogy ajánlat átadása vagy elküldése alatt
azt az eseményt értjük, amidőn az ajánlattevő az általa aláírt
ajánlatot kezéből kiadja, tehát az esetek legtöbbjében átadja,
vagy elküldi az üzletszerzőnek, helyiügynöknek, főügynöknek. Ez az
álláspont azonban alig vihető keresztül, mert bizonyítása rendkívül
nehéz. Az ajánlat rendszerint tanúk nélkül kézből-kézbe kerül a
hivatásos ügynökhöz, aki pedig mint a társaság fizetett alkalmazottja, érdekleien tanúnak nem lenne tekinthető. Nem szabad
azonkívül figyelmen kívül hagyni, hogy főleg a kárbiztosításnál
az üzletszerző nem továbbít minden ajánlatot külön-külön és a
felvétel után nyomban a főügynökséghez és így arra sem emlékezhetik biztosan, hogy melyik ajánlatot mely napon vette kézhez. Ezzel a nagyon is bizonytalan időponttal szemben azt hiszszük, helyesebb lenne azt az időpontot választani, midőn az ajánlat átadása vagy elküldése közvetlenül magához a kötvénykiállító,
tehát az elfogadás, vagy visszautasítás felől határozni jogosított
főügynökség vagy igazgatósághoz történt. Ez rendszerint postán
történvén, köz-, de legalább is magánokirattal igazolható, közvetlen átadás esetén pedig az igazgatóság beérkezési bélyegzőjével. Ugyanezt az álláspontot foglalta el a Kúria 1915 augusztus 31-én 3572. szám alatt hozott ítéletében. (Hiteljogi Döntvénytár IX. k. 175.)
Fentiekből kitűnik, hogyha a biztosító az ajánlatot annak
vételétől 48 óra alatt vissza nem utasította, sem pedig el nem
fogadta a biztosító kockázatot, a közvetlenül részére történt átadás vagy elküldést követő nap déli 12 órájától viseli a veszélyt.
Voltaképen azonban ez a veszélyviselés sem olyan, mely szerződéskötés előtti időben állana be, mert a törvény helyes értelmezése nézetünk szerint ez esetben az, hogy ebben az időpontban
az ajánlat elfogadottnak és a biztosító könyveibe bevezetettnek
is vélelmezendő, tehát a 4. bekezdés ezen szavai «a biztosítás
kezdetét veszi», nemcsak a hatálybalépésre, hanem a szerződés
létrejöttére is vonatkozna.
Dr. Vajda Kálmán.
II.
Lehetséges, hogy nem fejeztem ki magamat múltkori cikkemben teljes világossággal és elegendő részletességgel, mert
dr. Vajda Kálmán úr egyébként érdekes cikkében félreértette
fejtegetéseimet. Nekem is van tudomásom a KT. 485. §. 1. pontjáról, sőt a KT. 469. §-áról is, valamint az érvény és hatály közti
különbségről. Azonban én nem állítottam azt, hogy abban az
esetben, ha az esemény a szerződés megkötése előtt következett
be és erről a biztosított nem tudott, a biztosító a veszélyt viseli,
tekintet nélkül arra, hogy a veszélyviselés időpontjának kezdetét
hogyan állapították meg a felek. Természetes, hogy ha a veszélyviselés kezdete kifejezetten meg van állapítva a felek szerződéses akarata által, úgy a szerződésben meghatározott időpont
előtt bekövetkezett eseményért a biztosító felelősséggel nem tartozik. Múltkori cikkemben a kárbiztosításnál magam is azokra
az esetekre hivatkoztam, pl. a fuvarozási és a szavatossági biztosí-
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tásnál, amikor maguk a felek veszik célba azt, hogy a veszély
viselése már a szerződés megkötése előtti időben kezdődjék. Az
életbiztosításra vonatkozó fejtegetéseim pedig nézetem szerint
birnak bizonyos gyakorlati jelentőséggel azon a területen, melyre
cikkemben is rámutattam, nevezetesen a hadibiztosítás területén.
Mert bárha gyakori az az eset, hogy a háborús kockázat viselésénél meg van állapítva a díj lefizetésekor kiállított függelékben a biztosítás hatálybaléptének napja, sőt az a külön kikötés is, hogy a hadi kockázat viselésére vonatkozó megállapodás
csak úgy lép életbe, ha a biztosított ezen a napon még életben
van, vannak viszont oly függelékek és díjnyugták is, amelyekben
a veszélyviselés ideje így naptárilag meghatározva nincs, hanem
egyszerűen az van kimondva, hogy a biztosító a háborús kockázatot viseli. Az ily függelékek érvénytelennek nem tekinthetők.
Igaz ugyan, hogy a KT. 469. §-a szerint a kötvénynek a biztosítás kezdetét és végét magában kell foglalnia, azonban ily
kikötés szerint is meg van határozva, ha nem is kifejezetten, de
implicite a háborús veszély viselésének kezdete és vége, mert az
természetszerűleg összeesik a háború kezdetével és végével.
Azonfelül a függelék már maga érvényes, az összes előírt kellékekkel ellátott kötvényt feltételez, miért is a függeléknél az esetleges hiányok szerződés-magyarázati úton is pótolhatók. De meg
a kötvény kellékeit előírja ugyan a 469. §, azonban maga e §
szerint kötvényre nincs is okvetlen szükség, hanem csak joga
van a szerződő félnek kötvény kiállítását követelnie. A szerződés
létrejöhet kötvény nélkül is az írásbeli ajánlat elfogadásával,
illetve vissza nem utasításával.
Főleg a háború elején, mikor még nem sejtették, hogy a háború egy évnél tovább fog tartani a biztosító társaságok a hadi
pótdíjat nagyrészt egyszer s mindenkorra szedték be és a függelékeket és díjnyugtákat is ennek megfelelően állították ki. Ily
esetekben pedig már gyakorlati jelentőségű lesz a kérdés, hogy
bár az esemény még a pótdíjra, illetve a háborús kockázat viselésére vonatkozó megállapodás létrejötte előtt következett be, ez
a megállapodás mégis érvényes és az érvényes megállapodás
alapján, ámbár abban a fentiek szerint nincs is kifejezetten kimondva, hogy a biztosítás a szerződés megkötése előtti időben
kezdődik, a biztosító a biztosítási összeget kifizetni tartozik.
Vannak viszont esetek, amikor a felek közti jogviszony elbírálásánál nem is a biztosító által kiállított függelék a döntő.
Előfordul ugyanis, bogy a biztosított valamely hozzátartozója beküldi a háborús pótdíjat ismét csak eme külön veszélyviselés
időbeli kezdetének és végének kifejezett meghatározása nélkül,
pusztán azzal az írásbeli kijelentéssel, hogy azzal a háború veszélyeire kívánja a biztosítást kiterjeszteni. Ez az írásbeli kijelentés a KT. 468. §-a szempontjából a biztosítandó ajánlatának tekintendő. Ha most a biztosító ezt az ajánlatot a kritikus 48 óra alátt nem
utasítja vissza, hanem 48 óra elteltével állít ki egy az ajánláttól
eltérő kötvényt, amely kötvényt viszont az ajánlattérő késedelem
nélkül kifogásol,* akkor a biztosítási szerződés, illetve a háborús
veszély viselésére vonatkozó pótszerződés az ajánlat tartalma szerint jött létre, amely ajánlat tartalma a fönnebb kifejtettek szerint akként értelmezendő, hogy a biztosító társaság a háborús
veszélyt a háború egész tartamára viseli. Ilyenkor a kérdés szintén aktuális.
Hasonlóan áll a kérdés mindazokban az esetekben, amidőn
a biztosított valamely hozzátartozója a pótdíjat egyszerűen beküldötte, azzal, hogy a háború veszélyére kívánja a biztosítást
kiterjeszteni és a biztosító társaság függeléket egyáltalán ki nem
állít, hanem vagy válasz nélkül hagyja a biztosítottnak ez ajánlatát, vagy pedig 48 órán túl utasítja vissza.
A KT. 468. §-ának 4. bekezdése, mely szerint, ha az ajánlat
annak vételétől számított 48 óra alatt vissza nem utasíttatott,
akkor a biztosítás az ajánlat elküldését vagy átadását követő
napon déli 12 órakor veszi kezdetét, nem akadálya annak, hogy
ily esetekben a kockázat-viselés kezdete az ajánlatnak megfelelően állapíttassák meg, mert a KT. 468. §-a, illetve annak 3. és
4. bekezdése a bírói gyakorlat szerint csak vélelmet állít föl,
amely vélelemmel szemben a feleknek akár a szokásos módon
kiállított szerződésben, illetve kötvényben, akár a vissza nem
utasított ajánlatban rejlő akarata szabadon érvényesülhet.
* A budapesti
merült eset.

törvényszék

16. t a n á c s á n a k

gyakorlatában

föl
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Mindez esetekben az, aki a kérdéssel kellő elmélyedéssel nem
foglalkozott, azt vélné, hogy a veszélyviselést a szerződés megkötése előtti időre vonatkozólag kifejezetten megállapító külön kikötés nélkül szó sem lehet arról, hogy a biztosító a szerződés
megkötése előtt bekövetkezett eseményért a kockázatot viselje.
Ennélfogva az ellenkező kimutatása talán mégsem volt annyira
minden praktikus jelentőség nélkül való, mint amilyennek azt
dr. Vajda Kálmán úr minősíti. Hogy idevágó esetről a joggyakorlatban dr. Vajda úr eddig nem tud, az természetes, mert
ezeket a kérdéseket, illetve az ilyen eseteket a magyar biztosítási jog körében a KT. fönnállása óta a világháború vetette föl
először.
Mindezzel azt hiszem, sikerült beigazolnom azt, hogy múltkori fejtegetéseim nem puszta tévedésen alapulnak és nem nélkülözik teljesen a gyakorlati jelentőséget.
Dr. Hevesi Illés.

BELFÖLD.
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Szemle.
elhunytával érzékeny veszteség- érte nem-
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Vaiko Pal
, J , ... ,
. . ?
_ _ _ _ _ _ _ csak a uKunát, hanem a jogi irodalmat is.
Mint bíró, lípusa volt a kristálytiszta, logikus észjárásnak,
ama kiválasztottak közé tartozott, akikben a hagyományos
magyar okosság és európai tudás egyesült. Mindezeket a
tulajdonságokat a függetlenség legeszményibb magaslatáról
tudta latba vetni az igazságszolgáltatás érdekében. Egy évtized óta volt dísze a Kúriának. Tarnai Jánost kivéve, a
sajtóügyi szaktudás terén senki sem mérkőzhetett vele.
Irodalmi munkássága is főleg sajtójogi kérdések körül mozgott. Tanulmányai és ítéletbírálatai, amelyekkel részben a
mi lapunkat tisztelte meg, gondolatbőségben és zamatos
stílusban egyaránt kitűntek. Ugyanezek az erények jellemzik az elmúlt évben megjelent nagy művét: A óajtótörvény
magyarázatát,
az új sajtókódex első és egyetlen kommentárját, amely jóval több tudományos szellemet vitt bele a
magyarázatba, mint amennyi a törvényben rejlik. Fájó szívvel búcsúzunk a magyar jogirodalom előkelő művelőjétől,
akit a könyörtelen sors akkor ragadott ki körünkből, amikor még méltán számos alkotást várhattunk tőle. Erős egyénisége, amelyet a harctéren szinte gyermekévekben elesett
reményteljes fiának halála tört meg, maradandó emlékkel
fog továbbélni kegyeletünkben.
— A budapesti kir. törvényszék tanácsvezetői által

1915. évi december hó 1-én megtartott értekezletnek elvi jelentőségű megállapodásai: 1. A per megszüntetése iránt előterjesztett kérelem elintézése. A peres felek által közös kérvényben
előadott valamely okból (pl. mert bíróságon kívül kiegyeztek),
vagy pedig megokolás nélkül a pernek megszüntetését kérik, a
felperes részéről a pertől elállásnak, az alperes részéről pedig
ehhez hozzájárulásnak kell tekinteni. Az ilyen tartalmú kérvény
elintézéséül a bíróság a pert végzésileg megszűntnek mondja ki
és az esetleg kitűzött tárgyalási határnapot hatályon kívül helyezi. (Pp. 186., 187. §§.)
2. Felfolyamodás a nem fellebbezhető járásbírósági perekben.
Azokban a polgári peres ügyekben hozott végzések ellen, amelyekben a törvény a járásbíróság ítélete ellen a fellebbezést kizárja, felfolyamodásnak sincs helye. Ki kell venni e szabály alól
— az 50 koronát meg nem haladó értékű perekben is •— azokat
a végzéseket, amelyek ellen a törvény kifejezetten egyfokú felfolyamodást enged (pl. a Pp. 216., 296., 302., 314,346.. 349,, 356.,
357., 364., 435. és 674. §§. eseteiben).
3. Eljárás a csődnyitási ügyekben. Csődnyitási ügyekben a
a kir. törvényszék határozatait tanácsban (zárt ülésben) hozza.
(Tüsz. 134. §.) A csődtörvény (1881 : XVII. tc.) 84. és 248. §-aiban
említett «tárgyalás» alatt a Pp. 254. §-ában szabályozott meghallgatást kell érteni.

— Hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekm é n y e k miatt folyamatba tett bűnügyekben a Kúria újabban
a következő elvi kijelentéseket tette: I. A Gybp. 18. §. 2. bekezdése alá eső ügyekben ki van zárva a semmisségi panasz amiatt,
hogy a kir. törvényszék a főtárgyaláson felmerült bizonyítékot
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ítéletében figyelmen kívül hagyta vagy mellőzte, valamint hogy
a vádlottnak vád tárgyává tetí cselekvősége az ítéletben valónak
meg nem állapíttatott. — II. Az 1915: XIX. tc. 10. §-a alá eső
bűncselekmény akkor forog fen, ha az idézett törvénycikk 7. §-a
alá eső hivatali kötelességnek megszegésére való csábítása eredményre nem vezetett; ha a vesztegető tevékenységében a reábírás elemei felismerhetők és a közhivatalnok részéről elkövetett
kötelességszegés mint a vesztegetés okozata jelentkezik, a reábíró mint az idézett törvénycikk 8. §-a alá eső bűntett részese
(Btk. 69. §. l.pont) büntetendő. — III. Oly esetben, midőn a polgári büntetőbíróság által felelősségre vont egyén bűncselekménye
katonai büntetőbíróság hatáskörébe tartozó egyéb bűncselekményével kapcsolatos, a polgári büntetőbíróság az utóbbi cselekményt a saját hatáskörébe tartozó egyén cselekménye felől való
ítélkezés szempontjából megvizsgálja és jogilag értékeli; ezen
értékelésnél a polgári büntetőbíróság a Btk. rendelkezéseit alkalmazza. Ha a polgári büntetőbíróság a részes felett ítél, annak
megállapításánál, hogy a tettes mily bűncselekményt követett el,
a részes cselekményének minősítése szempontjából a Btk. rendelkezései szerint bírálandó el a tettes cselekménye is. — I V . Ha
az 1915: XIX. tc. 1. §-ába ütköző bűncselekménnyel összefüggő
leg az idézett törvénycikk 10. §-ának 1. bekezdése alá eső bűntett is elkövettetett, az 1915 : XIX. tc. 2. §. 2. pontja szerint
összefoglalt bűntett létesül, miért is ily esetben az idézett törvénycikk 1., valamint' 10. §-a alá eső bűncselekmények anyagi
halmazata nem állapítható meg. — V. Az 1915: XIX. tc. 8. §-a
alá eső bűncselekmény tényálladéka nem szorítkozik a hadiszállítási szerződés megkötése körül elkövetett visszaélésekre, kiterjeszkedik az az átadás, az átvétel, a felügyelet, az ellenőrzés és
a felülvizsgálat körül elkövetett visszaélésekre is. (1915. B.
IV. 7740.)
I. Az osztrák-magyar monarchia szövetségesének fegyveres
ereje részére történő szállítást már a Btk. 457. §-a is védelemben
részesítette. — II. Az 1915 : XIX. tc. 1. §-ában említett hatóság
alatt a külföldi hatóságot is kell érteni. (1915. B. III. 8280.)

— A munkásbiztosítási joggyakorlat köréből. Az
üzemi baleset folytán elhalt munkás hozzátartozói részére az
1907 : XIX. tc. 72. §-a a következő járadékot állapítja m e g : a
feleség részére az elhalt utolsó évi keresményének alapul vételével 20%-ot, házasságból származó gyermek részére 15%-ot,
amennyiben pedig a gyermek teljesen árvává lenne 30%-ot.
A házasságon kívül született gyermekre vonatkozólag az eddigi
joggyakorlat 15%-ot állapított meg. Szociális biztosítási jogunk
értékes fejlődését jelenti, hogy a budapesti munkásbiztosítási
választott bíróság 1913. A. bal. III. 8. sz. ítéletével a házasságon
kívül született gyermek részére a természetes apa jogán 30%-os
balesetkártalanítási járadékot állapított meg és ezen ítéletet indokainál fogva az Állami Munkásbiztosítási Hivatal 1913. P. 508. sz.
ítéletével helybenhagyta. A törvény értelmében ugyanis a csak
közös háztartásban élő nő a biztosított férfi jogán az Országos
Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztártól szolgáltatást
nem igényelhet, minélfogva a házasságon kívül született gyermek
részére meghatározott 15% kevésnek bizonyult arra, hogy abból
az anya gyermekét tekintettel a munkáscsalád körülményeire,
eltarthassa. A munkásbiztosítási bíróság ítéletéből a következő
elvi jelentőségű kijelentést idézzük : «A bíróság a törvény 72.
§-ának 3-ik bekezdésében foglalt azt a rendelkezést, hogy a teljesen árván hátrahagyott gyermek részére az elhalt évi keresményének 30%-a ítélendő meg, úgy értelmezi, hogy ilyen teljesen árván maradt gyermeknek tekinti a törvénytelen gyermeket,
figyelem nélkül arra, hogy anyja életben van-e vagy sem. Ugyanis
a most felhívott rendelkezés értelme nyílván az, hogy oly esetben juttatja a hátrahagyott gyermeknek az elhalt évi keresetének csupán
15%-át, ha az elhalt után visszamaradt özvegynek a Törvény 72.
§-ának I.bekezdése értelmében megállapított 20%-os járadék ítélhető
meg. Ahol az elhalt után lemenők is maradtak, a kártalanítás kérdésében a családnak, mint egységes egésznek helyzete veendő figyelembe. A nyújtott járadék —- bár szabályszerűen külön-külön
állapítandó meg — mégis a családnak válik javára, akár az anya,
akár a kiskorú gyermek kapja azt. Az özvegy tekintet nélkül
arra, hogy mint keresőképes, keresetéből tarthatja-e fen magát,
a törvény értelmében 20%-ot kap az elhalt keresménye után,
amelyet ilyenformán teljesen gyermeke nevelésére fordíthat. Már
az özvegynek juttatott kártalanítás tehát rendszerint a lemenők
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javára is válik. Ennélfogva a hátrahagyott kiskorú gyermek
olybá veendő, mint aki teljesen árván maradt, amiért is részére
az elhalt keresetének 30°/o-a volt megítélendő.)) A határozat tehát
egyenlősítette a házasságon kívül született gyermek jogát a teljesen árva (a törvény hozzáteszi : elhagyott) gyermek helyzetével,
aminek szüksége azért merült fel, mert jogrendszerünk értelmében a házasságot nem kötött anyának tartási igénye a férfivel,
illetve ennek örököseivel szemben nincsen. Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal, mely legfelsőbb munkásbizlosítási bíróságunk,
magáévá tevén ezen, a házasságon kívül született gyermek jogi
és gazdasági helyzetén javító intézkedést, reméljük, hogy az
Országos Pénztár hivatalból fogja felülvizsgálni a törvény életbelépte óta hasonló ügyekben hozott határozatát és ezen magasabb
járadékot állapítja meg visszamenőleg is, másrészt pedig a jövőben hasonló határozataiban szintén 30%-os járadékot állapít meg
a házasságon kívül született gyermek részére az elhalt apa után
hozzátartozói járadék címén.
Dr. Törzs Lajos.

— Jogászelem a kereskedelmi szakoktatásban címmel dr. Révész Bódog felső ker. isk. tanár a Kereskedelmi Szakoktatás című folyóiratban cikket tett közzé, amelyben azt indítványozza, hogy a kereskedelmi iskoláknak jogásztanárai a kereskedelmi levelezést is tanítsák, amely tartalmánál (ügyletkötés)
fogva jogi és gazdasági ismereteket feltételez.
— J o g i r o d a l o m . «Bosznia a magyar közjog és az osztrák
közjogászok szempontjából)) cím alatt Rakonitz Dezsőnek a
((Magyar Figyelő»-ben megjelent értekezése külön lenyomatban
megjelent. — Dr. Strasser Albert min. segéd titkárnak: «A nemzetközi magánjognak a részvénytársaságra vonatkozó szabályairól))
cím alatt a ((Kereskedelmi Jog»-ban napvilágot látott értekezése
külön lenyomatban jelent meg.
— J o g á l l a m . 1916. évi január-februári kettős füzete a következő tartalommal jelent meg : Wlassics Gyula : Az ausztriai közjogi
irodalom és Magyarország. — D r . Richárd Pressburger: Az állam hadi
ereje ellen irányuló bűntett. — Lányi Bertalan : A polgári törvénykönyv javaslata a parlament előtt. — Dr. Szászy-Schwarz
Gusztáv :
Különvagyon és összvagyon. — Dr. Reichard Zsigmond:
Háborús
jogesetek. — Dr. Fodor Ármin : A polgári perrendtartás hatályának
első éve. — Dr. Schuszter Rudolf: A háború és az iparjogvédelem. —
Dr. Finkey Ferencz: Az általános j o g t u d o m á n y és a nemzetközi j o g
az ú j jogi tanulmányi rendben. — D r . Gold Simon : A kényszeregyezségről. — Dr. Gyomai Zsigmond : Tőry Gusztáv és Némethy Károly. —

Dr. Nyári Jenő: A nők jogi

studiuma. Dr. Degré Miklós : Büntető

igazságszolgáltatásunk az 1913—1915. években.

KÜLFÖLD.
— A L u s i t a n i a esetről a Zeitschrift f ü r Völkerrecht körkérdést intézett a német jogászokhoz. Összesen huszonegy válasz érkezett be — köztük Binding, Kohler, Laband, Neukamp,
Neumayer^ Rohland, W a c h cikkei — amelyek egyértelműleg megállapítják, hogy a hajó elsülyesztése nemzetközi jogilag jogosult
volt. Az ok azonban, amellyel az egyes véleményezők ítéletüket
támogatják, különbözők s a következőkép csoportosíthatók: 1. A
Lusitaniát segédcirkálónak tervezték és építették, szerepelt a
Montbly navy üst-ben, fel volt szerelve a kék hadilobogóval és
az admiralitástól évi szubvencióban részesült. Minthogy tehát a
L. angol hadihajó volt, bárha utasokat is szállított, előzetes
figyelmeztetésre szükség nem volt. 2. Még ha nem is lett volna
hadihajó, az angol kormány felszólítása, hogy ágyúkkal lássa el
magát és a tengeralattjárókat fenékbe fúrja, amelyet minden kereskedelmi hajóhoz intézett, ezeket hadihajókká minősítette. 3. De
ettől eltekintve, elpusztítása már csak azért is jogosult, mert
muníciót szállított s ily esetben a kereskedelmi gőzös előzetes
megállítását a nemzetközi j o g nem kívánja. 4. Jogosult volt az
elsülyesztés mint megtorló intézkedés Angliának azzal a nemzetközi jogellenes cselekedetével szemben, hogy a német birodalmat
— a semleges államok eredménytelen tiltakozása ellenére — ki
akarta éheztetni. 5. Ennek következtében a véleményezők egyhangúlag tagadják Németország kártérítési kötelezettségét is. Ily
kötelezettség csak a Cunard-társaságot, a brit, esetleg az amerikai kormányt terhelheti. E vélemények kapcsán közli a fentemlített folyóirat (IX. köt, 2. fiiz.) a L. esetre vonatkozó diplomáciai okmányokat is.

Főszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.

3. S Z Á M .

— W a c h A d o l f a lipcsei egyetem nagyhírű büntető és
perjogásza 50-ik évfordulóját üli doktori promotiójának. A német
tudományos világ az idők komolyságához méltó csöndes ünnepélyességgel köszöntötte W a c h b a n a még mindig élénk működést kifejtő írót és jogtanárt. A német egyetemek e tekintetben
is szerencsésebbek a mieinknél. Németországban a tanárok előrehaladott kora nem jelent elöregedettséget és nem ok a tudományos tevékenység korlátozására. Csak nemrég tette közzé a hetvenes évek közepét járó Binding két vaskos kötetre menő dolgozatait, melyek közül több a legújabb időkből származik, John
Rudolf 80 éves korában még legszorgalmasabb tanára közé tartozott a lipcsei egyetemnek; V. Liszt és a hatalmas munkaerejű
Kohler mindannyian erősen túl vannak már a férfikor delén, de
tudományos képességeikben visszaesés nem tapasztalható. Mindig
elszomorító és az önmérséklet bizonyos túlhajtására mutat, ha a
még tudományos képességeinek teljes birtokában levő tudós
visszavonul az okból, hogy helyt adjon a fiatalabbaknak. Életerős, igazi tudományos életet csakis a ^fiatalok)) életvidám, nehézséget nem ismerő tevékenységének, az <LÖregek» tapasztalatokban gazdag, higgadt munkásságával való egyesülése eredményezhet.
A.

— Az ítélet indokolásának a kereseti kérelemben foglalt jogi alapon kell nyugodnia. Ha a felperes vételár-követelést
érvényesít, a kereseti összegben nem lehet jogtalan gazdagodás
címén marasztalni az alperest. (Reichsgericht II. 96/15.) A legfelsőbb bíróság megállapítván, hogy a felek peresített igénynek
a jogtalan gazdagodás szempontjából való elbírálását sohasem
tárgyalták, fentartja ugyan azt a korábbi felfogását, miszerint a
felperes nem köteles igényét jogilag megjelölni, elegendő ha
azokat a tényeket felhozza, amelyek az igény alapjául szolgálnak. A jog alkalmazása a bíróság kötelessége. Mindezekkel szemben gondos pervezetés mellett aligha fog megtörténni, hogy a
keresetben hivatkozott jogalaptól különböző szolgáljon a marasztalásra anélkül, hogy a bíró a tárgyalások során erre az
eshetőségre a feleket ne figyelmeztesse és nékik állásfoglalásra
alkalmat ne nyújtson. Kétségtelen viszont, hogy mindez, törvényes rendelkezés hiányában nem bír oly kötelező erővel, amint
azt a BP. a vádlott jogainak védelmére megszabja. A kereseti
kérelem és az indokolás közt azonban már nem engedhető meg
oly jelentékeny diszharmónia, amely a tárgyalási elv sérelmét
foglalná magában. A fentidézett esetben pedig már ez is megállapítható. A vételárkövetelés és a jogtalan gazdagodás alapján
való marasztalás egymást kizáró jogi feltételeken nyugszanak; az
utóbbira csak akkor lehet hivatkozni, ha az adás-vétel, amelynek alapján felperes keresetet támasztott, semmisnek nyílváníttatik. Amíg felperes azt az állítását, hogy alperesnek eladott,
fentartja, jogtalan gazdagodást nem panaszolhat. Ennek az elvnek figyelmen kívül hagyásával történt marasztalás, ellentétben
áll a felperes ténybeli előadásával.
A.

— Ügyvédekből

alakított

választott

bíróságok

szervezését ajánlja dr. Bozi Alfréd bíró (Juristische Wochenschrift 1463. 1.) Reámutat arra, hogy a választott bíróságok évről-évre több pert vonnak el a rendes bíróságoktól. Szerinte nem
azért, mintha a felek a jogászbírákkal szemben bizalmatlanok
volnának, hanem a körülményes hosszadalmas eljárás elől menekülnek. Jogászokból álló választott bíróság Bozi nézete szerint,
rövidesen megnyerné a jogkereső közönség bizalmát. Az ügyvédekből alakított választott bíróságok egyesítenék m a g u k b a n a
jogászokból álló bíróságok és választott bíróságok előnyeit.
Ajánlja, hogy az ügyvédek minden Landesgericht területén szervezzenek legalább egy választott bíróságot. A választott bíróság
tagjait és póttagjait az ügyvédi kar választaná.

Ü g y v é d j e l ö l t , hadmentes, több mint négy évi praxissal,
ki ügyvédi vizsgán egy csoportból pótvizsgára utasíttatott, jövendő társulás céljából nagyobb vidéki városban vagy Budapesten ügyvédi irodába mint irodavezető belépni óhajt. Ajánlatokat feltételek megjelölésével ((Nem leszek ügyvédhelyettes»
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a kiadóhivatalba.

nak az adatoknak alapján sem, amelyek idevonatkozóan e közlöny m. évi 51. számának második cikkében felsorolva vannak.
Ugyanis, a polgári perrendtartást illetően abból a körülményből, hogy ez a törvény összeállítás, szövegezés és gyakorlati alkalmazhatóság tekintetében mögötte maradt a dr. Plósz
Sándor kiváló alkotásának, a sommás eljárásról szóló 1893: XVIIl-ik
törvénycikkünknek, két irányban lehet következtetést vonni és
pedig egyfelől arra, hogy a Pp. azért nem ért el ugyanoly sikert,
mert azt nem egyedül dr. Plósz Sándor alkotta (amennyiben
Az igazságügyi törvények és rendeletek elő- annak előkészítésében mások is közreműködtek), másfelől pedig
arra, hogy ha hatszori átdolgozás után még a 18 év előtti színkészítéséről.
vonalat sem sikerült fentartani, habár tulajdonkép csak a szóE közlöny m. évi 49. számában több évtizedre terjedő gya- beliség és közvetlenség elvének általánosításáról, vagyis a sommás
korlati eredmények alapján, konkrét adatok felsorolásával ki- eljárás szabályainak kiterjesztéséről volt szó: akkor időközben
mutattam, hogy igazságügyi törvényeink és rendeleteink —
előnyös rendszerváltozás aligha történhetett.
többé-kevésbbé — azért nem felelnek m e g a gyakorlati követelAz életbeléptetési törvényt illetően az eddigi tapasztalatok
ményeknek s a novelláris módosítások gyakori szüksége azért
alapján is vitán felül állónak tekinthetem azt, hogy ez a maga
merül fel, mert a törvények és rendeletek előkészítése és meg- nemében valóban terjedelmes törvény nem csekély mértékben
hozatala az életviszonyok alapos ismerete nélkül történik.
nehezíti a Pp. alkalmazását. Lássunk egyébként néhány szemelTermészetes, hogy gyakorlati tapasztalatok alapján csak vényt e törvény rendelkezéseiből.
azo'cról a törvényekről lehetett ezt megállapítani, amelyek már
A 3. §. - nyílván s e m szándékosba --- k i f e j e l t e n hatályon
elegendő idő óta hatályban vannak; azonban nem fér kétség kívül helyezte az 1881: LIX. tc. 104. §-át. Ezt a hibát később
ahhoz sem, hogy abban az esetben, ha a törvényelőkészítés törvényhozás ú t j á n kellett pótolni (1. 1913:XXV. tc. 6. §-át).
módja, rendszere és iránya lényegileg változatlan maradt, akkor
Ugyancsak a 3. §. hatályában továbbra is kifejezetten fenaz ú j a b b törvények is ugyanoly minőségűek és hasonló hibákt a r t j a az 1881: LIX. tc. 98. §-át, amely szerint a tőzsdebíróság
ban fognak szenvedni, mint a régiek.
ítélete alapján a végrehajtást a kir. törvényszék rendeli el, a
Aki, vagy amely bizottság készítette valamely törvény terve- 32. §. harmadik bekezdése pedig, ezzel ellentétben, a járásbírózetét, az felelős annak helyességéért. Ha tehát a szerkesztő-bizott- ságok illetékességét állapítja meg a végrehajtás elrendelésére,
ság azért nem képes jó tervezetet készíteni, mert nem ismeri, vagyis a 3. §. hatályban tartja, a 32. §. pedig hatályon kívül
vagy nem eléggé ismeri az életviszonyokat és gyakorlati köve- helyezi ugyanazt a korábbi törvényhelyet.
telményeket : aligha mentheti magát azzal, hogy a bírósági
Továbbá hasonló ellentétes rendelkezést tartalmaznak a 46.
elnökök és azok a jogászok, akiknek véleményét adminisztratív és 55. §-ok ; az első hatályon kívül helyezi, az utóbbi hatályáúton beszerezni jónak látta, kifejezetten helyeselték, vagy nem
ban fentartja az 1881 : LX. tc. 97. §-ában foglalt azt a rendelkifogásolták a helytelen javaslatot; de még azzal sem lehet el- kezést, amely szerint igényperekben a másodbíróság helybenfogadható mentség gyanánt előhozakodni, hogy a gyakorlati hagyó ítélete ellen további jogorvoslat nem használható.
jogászok közül azok, akik tapasztalataik alapján valóban képesek
Az egymagában véve is igen terjedelmes 18. §. utolsó belettek volna a hibák felismerésére, nem léptek fel önkéntes bírá- kezdése hiányos, mert több ugyanazon perbeli ügyvéd közül
lók gyanánt s nem dolgoztak ki s nem terjesztettek elő memo- csak az utoljára megbízottnak az érdekét védi meg.
randumokat és ellenjavaslatokat, mert ha erre kellő alkalom, idő
A 80. §. szövege nincs kellő összhangban a Pp. 55. §-ával,
és mód lett volna is, vájjon feltehető-e, hogy a kívánt eredmény
amely körülmény már eddig is ellentétes gyakorlat kifejlődésére
bekövetkezett volna? Feltehető-e, hogy azok, akik a gyakorlati vezetett.
ismeretek híjával vannak és ép emiatt nem képesek az elméleti
A '90. §-ba kivételes szükség nélkül, valószínűen csak ügyszabályok és a valóságos életviszonyok közötti összhangot meg- buzgóságból, egy (a haszonbérletre vonatkozó) anyagi szabály
találni, hivatottak és képesek lennének a gyakorlati tapasztala- vétetett fel, úgy hiszem a kir. Kúriának 1911. évi február 14-én
tok eredményeinek helyes mérlegelésére és megítélésére?
G. 257/910. sz. határozata nyomán.
A fenti rendelkezések bizonyára olyanok, mintha sebtében
Elengedhetlen feltétel tehát, hogy a törvény előkészítői a
gyakorlati követelményekkel is tisztában legyenek, amiből ok- illesztettek volna be a végleges szövegbe. Ha már most figyeszerűen következik, hogy jó törvényjavaslatok alkotása adminisz- lembe vesszük, hogy ennek a törvénynek tervezete kilenc éven
át többször átdolgoztatott s hogy a törvény különféle irányoktratív úton, bürokratikusán, a lehetetlenséggel határos.
Elől említett cikkemben felsoroltam azokat az adatokat és ban szükség nélkül is kiterjeszkedik, nem lehet kétségünk azjelenségeket, amelyekből arra kellett következtetnem, hogy az iránt, hogy a Ppé. szerencsés alkotásnak nem minősíthető.
Való, hogy újabban a törvénytervezetek (javaslatok) az Igazigazságügyi törvények és rendeletek előkészítésénél rendszer- és
ságügyi Javaslatok Tárában közzététetnek. Csak helyeselni lehet,
irányváltozás lényegileg nem történt. Meg vagyok győződve,
hogy ezzel az intézkedéssel egy kezdő lépés tétetett a nyilvánoshogy az objektív szemlélet, jelesül a régibb és újabb törvényeknek és szabályrendeleteknek egymással úgy belső tartalom, mint ság elve felé. Ez elkerülhetlen is volt, mert egyenesen megdöbösszeállítás és szövegezés tekintetében való gondos egybevetése, bentő volna az, ha még a korszakos alkotások évtizedekre terálláspontom helyességét egymaga is eléggé igazolja; de nézetem jedő előkészítése is elvonatnék a nyilvánosság ellenőrzése alól. "
szerint nem lehet lényeges rendszerváltozást megállapítani azokAzonban a közzététel, egymagában véve, jó törvények alko-
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tását még nem biztosítja, valamint az sem, ha a bírálati anyagként beszerzett észrevételek összegyűjtetnek és bürokratikusán
feldolgoztatnak, sőt az sem, ha a tervezetek ugyanily módon átdolgoztatnak, még ha ez a processus éveken vagy évtizedeken
át ismétlődik és folytatódik is. A törvényjavaslatok többszöri átdolgozása különben igen hasonlatos jelenség a törvények novelláris módosításának gyakori szükségéhez s ez a jelenség is
arra mutat, hogy a tervezetek a gyakorlati követelmények kellő
ismerete és figyelembevétele nélkül állíttatnak össze.
De közelebbről vizsgálva a közzététel kérdését, vannak bőven
olyan jelenségek is, amelyek amellett szólnak, hogy a tervezetek
szerkesztői az Igazságügyi Javaslatok Tárának kiadása óta sem
sok súlyt helyeznek a gyakorlati jogászok véleményének megnyilvánulására. Ha ugyanis összehasonlítjuk az országos törvénytárt az lg. Javaslatok Tárával,, látni fogjuk, hogy számos
fontos törvényjavaslat közzététele csak a törvény szentesítése
után történt meg (így többek között az 1914. évi XIII. és XIV.
tcikkek szentesítést nyertek 1914 márc. 24-én, az lg. Javaslatok
Tárában közzététettek ugyanazon évi márc. 30 án, illetve ápr.
5-én). Továbbá a polgári törvénykönyv második tervezete 1913
június hó végén azzal küldetett meg (elnökeik útján) a kir. tábláknak és bizonnyal a kir. törvényszékeknek is, hogy arra a törvénykezési szünidő alatt megtehető észrevételek szept. hó elején
már beterjesztendők. Valóban önként felmerül a kérdés, hogy a
hivatalos törvényelőkészítők, akik egy évtizeden át dolgoztak e
korszakot alkotó kódex tervezetén s így nyílván tisztában voltak
a bírálati anyag terjedelmével, csak a formának akartak-e eleget
tenni vagy komoly eredményt is vártak az érintett záros határidő kitűzésétől? Másrészt feltehető ehelyütt az a kérdés is,
hogy valóban nincs-e még újabban is tárgyi alapja a bírák között és az ügyvédek között is széles körben elterjedt annak a
tudatnak, hogy a már megszerkesztett javaslatok bírálata rendszerint céltalan munka, hiábavaló erőlködés?
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bizalmi állásban levők feszélyezve érzik magukat a kedvezőtlen
bírálat nyilvánításában, másrészt alig jutna idő arra, hogy az
ilyen hivatalfőnöki vélemények egyes részletkérdéseken túl is terjeszkedjenek.
A bírálati anyag beszerzésénél évtizedeken át követett eljárás valóban azt a látszatot kelti fel, mintha a hivatalos törvényelőkészítők körében az ítélőbírák közül az elnököknek tulajdoníttatnék különös bírálati képesség. Akik efféle véleményt alkottak,
azok előtt bizonyára nem igen volt ismeretes az érintett véleményes jelentések keletkezésének rendszerinti története s talán
tárgyi alapul fogadták el ezeket a jelentéseket; de ezenfelül nem
gondoltak arra sem, hogy a kritikai talentum épen nem gyakori,
sőt csaknem oly ritka, mint a jó törvény alkotása céljából — az
elméleti és gyakorlati képzettségen felül még külön — megkívántató szelleini képességek ós tulajdonságok, amelyek kinevezés, berendelés vagy kijelölés útján szintén nem szerezhetők
meg.

Határozottan kétségbe vonom ezek alapján is a törvények
és rendeletek tervezeteire vonatkozó bírálati anyag beszerzésére
nézve eddig követett módszer helyességét s ennek a nézetnek
megdöntésére nem alkalmas az arra irányuló komoly «törekvés»
sem, hogy a gyakorlat embereinek véleménye ((minél teljesebben
megismerhető legyen®; valamint nem alkalmas az sem, hogy egy
rendelet sem készül — az 51'. számban közölt cikk szerint —
gyakorlati szakférfiak megkérdezése és széleskörű igénybevétele
nélkül mert, elvégre is, a törekvés m é g ' n e m egyenlő a sikerrel
s egymagábanvéve a gyakorlati vélemények megismerése sem
egyenlő a gyakorlati követelmények helyes mérlegelésével és így
a rendeletek alkotása szempontjából a gyakorlati szakférliak
széleskörű igénybevételének csak akkor lenne értéke, ha annak
segélyével az eddigi hibák elkerültetnének. Azonban abból, hogy
a szabályrendeletek minősége — amint ezt előző cikkemben
konkrét adatok felsorolásával kimutattam — nem változott: azt
A bürokrácia az alsóbb hatóságok élére állított közegeit a kell megállapítanom, hogy a kiválasztott szakférfiak véleménye
saját képére teremti. Ezért legkevésbbé sem csodálkozhatnánk, vagy nem volt értékes, vagy pedig nem méltattatott kellő figyeha az illetékes körök is osztoznának a mult évi 51. számban lemre.
megjelent cikk írójának ama nézetében, amely a bírósági elnöUgyanez áll az ügykezelési szabályzat gyakorlati kipróbálákök kiválósága mellett tör lándzsát és bőkezűen osztogatva az sára nézve. A hivatalos próbák sikerén sem lehet csodálkozni,
elismerést, még azt az állítást is megkockáztatja, hogy «az el- mert bizonyára ezúttal sem hiányzott az az érzék, amely, a már
nökök igen "kimerítő és alapos véleményei a kodifikációnak leg- ismeretes mód alkalmazása mellett, könnyűszerrel feltalálta az
becsesebb forrásai közzé tartoznak)); továbbá, hogy épen «az alsóbb felügyeleti hatóságok körében azokat a helyeslő és az
elnökök olyan ítélőbírák, akik képzettségüknél és egyéni kiváló- üdvös reformokat dicsérő véleményeket, amelyeknek a felsőbb
ságuknál fogva is képesek az alapos bírálatra)).
felügyeleti hatóság intézkedéseivel szemben való nyilvánítása az
Kizárólagosan annál a kapcsolatnál fogva, amely a törvé- egyéni érvényesülésnek még soha sem állotta útját. — De nincs
nyek előkészítése és a bírálati anyag beszerzésének eddig köve- kizárva az sem, hogy az új ügykezelési szabályok jóságához és
tett módja között észlelhető, nem kerülhetem el, hogy a fenti, célszerűségéhez fűzött remény azért nem teljesedett, mert a
subjectiv kijelentések valódi mivoltát megvilágítsam.
helyszínén szerzett tapasztalatok és próbák eredménye alapján
Köztudomású, hogy 3—4 évtizeden át a törvény- és rendelet- történt ismételt átdolgozás sem vezetett a gyakorlati szempontervezetek észrevételezés végett a bírósági elnököknek küldettek tok kellő érvényesülésére.
meg s a bírálati anyag csaknem kizáróan a törvényszéki, majd —.
Egyébiránt annak megállapítása végett, vájjon valóban szena decentralizáció után — a táblai elnökök útján szereztetett be. vednek-e az új ügykezelési szabályok is ugyanoly hibákban, mint
Ám köztudomású az is, hogy a törvényszéki elnökök a felhívást aminők a régibb szabályrendeleteket jellemzik: vegyük szemtovábbítva valamelyik kiváló szakelőadónak (ha volt ilyen) és ügyre az új szabályzat főbb újításait s kutassuk, hogy másfél
esetleg a járásbíráknak véleményeit vették ki s azokat jelentésbe évtized után mennyiben sikerült a lajstromkezelés tapasztalt
foglalva, rendszerint a saját véleményükként terjesztették fel. hátrányainak kiküszöbölése s az iktatási rendszer előnyeinek
, A bírói kar igen számos tagja és az elnöki irattárak adatai is, felhasználása; szóval mennyiben sikerült az egyszerűség, egyerről bármikor tanúságot tehetnek. Bízvást lehet tehát állítani, öntetűség és áttekinthetőség megvalósítása ?
hogy az elnöki jelentések tartalma, mint kodifikácionális forrás,
Tudjuk, hogy a régi (iktatási) kezelés szerint bármely ügytúlnyomó esetekben, mondjuk : 90 vagy talán csak 80% eseté- darab kétségtelen biztossággal feltalálható volt az irattári sorben, voltaképen a bíráktól, mint az elnökök által kiválasztott könyv nyomán az irattárban, vagy ha oda még be nem érkezett,
gyakorlati jogászoktól eredt s ezen a tényleges valóságon mitsem a kiadó kezén, vagy végül, ha a kiadókönyvben sem volt az ügy
változtathat az, hogy a forrás valódi eredete hivatalosan még átvezetve, a bíró kezén; az iratoknak más hatósághoz történt
nem fedeztetett fel. Természetes, hogy a jelzett közvetítés mel- esetleges elküldése is kitűnt az irattári irományjegyzékben
lett a bíráktól beszerzett munkák, minőség tekintetében, nem visszatartott eredeti fogalmazványból. Ezzel szemben az új J. Ü.
érték el azt a színvonalat, mint amely elérhető volt volna akkor, Sz. az iratok hollétének nyilvántartására a főlajstrom 17—19.
ha egyes kiváló képzettségű gyakorlati bíró részére kellő alka- rovatait jelöli ki, de a 21. §. is főkép erre a célra szolgál, mert
lom, idő és mód nyújtatott volna arra, hogy tehetsége szerint ebben lehet feltüntetni mindazokat a közelebbről meg sem jelölt
a legjobb munkát végezhesse, még pedig abban a tudatban, adatokat, amelyek a folyamaiban levő ügyek hollétéről tájékohogy a munka értéke az ő javára fog mérlegeltetni. Nagy szám- zásul szolgálhatnak. Ezeknek a rovatoknak mikénti kitöltését a
mal láttam véleményes elnöki jelentéseket s így közvetlen tudo- harmincegy sorból álló 26. §. írja elő, ennek a szakasznak
más alapján, de kartársaimtól nyert értesülések alapján is, meg- helyes alkalmazása pedig az abban felhívott 44., 31., 93., 94., 84.,
nyugvással nyilatkoztam előző cikkemben akként, hogy a tör- 89., 92. és 29. §-ok rendelkezéseinek figyelemben tartásával eszvényszéki elnöki jelentések tartalma rendszerint csak részletkér- közlendő; ezenfelül nagy járásbíróságoknál az iratok ((ideiglenes
désekre szorítkozott, aminek okát egyrészt abban látom, hogy a hollétének® feltüntetésére, a 49. §. szerint, az ügykönyv 9-ik
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rovata szolgál, szintén annak pontos meghatározása nélkül, hogy
vollaképen mi mindent is kell ebbe a rovatba bejegyezni. A T.
Ü. Sz. 25. és 26. §-ai lényegileg egyező intézkedéseket tartalmaznak a főlajstrom 16—19. és 21. rovatait illetően, de a 62. §.
még elrendeli, hogy a törvényszéki külön irodákban az ügydarabok hollétének nyilvántartására ((tájékoztató jegyzéket)) kell
vezetni s abban egy-egy (tetszésszerinti) betűvel kell jelezni,
hogy az irat hat hely közül hol található meg, a meghaladott
bejegyzéseket pedig keresztül kell húzni és folytatólag más betűt
bejegyezni. Mivel pedig utóirat érkezése esetén ez az eljárás
ismétlendő, több utóirat érkezése esetén ugyanazon rovatba már
annyi bejegyzés volna teendő az iratok hollétéről, amennyi el
sem fér. Persze, ha a kezelő az általa szabadon választható betűt
eltéveszti, vagy ha a keresztülhúzás elnézésből elmarad, vagy
egy sorral pl. alább, egy más ügyre vonatkozó betűre téved,
akkor az ügydarabot mindaddig keresni kell, amíg elő nem
kerül. Mivel egy-egy különiroda rendesen több ügykönyvet vezet
s az egyes ügykönyvek iratai a célszerűséghez képest elkülönítve
is kezelendők és így egy-egy különirodának számos helyen,
(átlagosan legalább 6—10 helyen) kell kezelni folyamatban levő
ügyeket: ügyes kezelő legyen az, aki ezeket az ügykezelési szabályokat pontosan be tudja tartani, de a legügyesebb sem képes
az iratok hollétének pontos nyilvántartására anélkül, hogy oly
jegyzéket is vezessen, illetve oly feljegyzéseket is tegyen, amelyeknek szükségességére a tervező nem is gondolt.
Már ezekből is megállapíIható annyi, hogy a szabályzat tervezőjét a folyamatban levő ügyek ((hollétének)) kérdése nagyban
foglalkoztatta, de annak megoldása céljából eléggé komplikált
módozatokat választott.
A régi lajstromkezeléssel szemben, amely a polgári iktatókönyvet nyolc, a bűnügyit négy lajstrommal helyettesítette, az
új ügyviteli szabályok egyik újítása abban a túlzásban nyilvánult meg, hogy az összes külön-lajstromok eltörlésével egy közös
főlajstromot alkotott s ezzel a polgári és bűnügyek iratainak
kezelését, a szakszerűség rovására, célszerűtlenül összevegyítette
anélkül, hogy kezelési könnyebbséget ért volna el; mert alig
lehet kétségbe vonni, hogy nagyobb körültekintést és vigyázatot
igényel egy közös-vegyes főlajstrom pontos vezetése, mintha
ugyanabban a fői aj st rom-irodában külön polgári és külön bűnügyi főlajstrom volna vezethető. Gyakorlati szempontból erre a
centralizációra már azért sem volt szükség, mert eddig még
talán az analfabéták között sem akadt soha olyan ügyfél, aki
ügyének polgári vagy bűnügyi minőségét megjelölni nem tudta
volna. Megemlítem ehelyütt, hogy még nem volna késő két főlajstromot engedélyezni s az irattári kezelést szak szerint újra
elkülöníteni.
*
Az iratok elhelyezésével kapcsolatban megemlítendő újítás
még az iratboríték, amelynek fontosságát már az egyszerűségtől
eltávolodolt, szokatlan külalak; az első lapon látható különféle
felírás, rovatos táblázat, sorozatos oldalszámozás és haránt feljegyzés is elárulja s még inkább erre vall az, hogy a tervezők
igen terjedelmes utasítást dolgoztak ki a régi egyszerű nyomtatvány helyett alkotott új iratboríték mikénti vezetésére és kezelésére nézve (1. J. Ü. Sz. 51—57. §.). E boríték főhivatása az
volna, hogy annak alapján pontosan megállapítható legyen, hogy
az ügycsomó hány ulóiratból áll. Ám ezt csak a margóra nyomtatott számok áthúzása van hivatva feltüntetni, de ez is csak
addig, míg a boríték a folytonos használatban el nem rongyolódik és szélei az oldalszámozással együtt le nem szakadoznak.
Ily esetek már is szép számmal akadtak és semmi kétség, hogy
jövőben is sűrűn elő lógnak fordulni.
Észlelhető még, hogy a tervező nem mert vagy nem akart
pontosan meghatározni némely kezelési teendőket, hanem a kezelő belátására bízta azok mikénti elvégzését. Ez alig egyeztethető össze az ügykezelés egyöntetűségével és megbízhatóságával
s így a gyakorlati érzék hiányára lehet azt visszavezetni annál
is inkább, mert figyelemmel arra, hogy az újabb igazságügyi
törvénytervezetek épen nem idegenkednek attól, hogy a casuistikus részletezés módszerével lehetőleg szűkre szorítsák még a
bírói ítélkezés terét is (pl. a Ptkv.), nem tételezhető fel oly szándék, mely a kezelési teendőknek szigorúan szabályszerű ellátása
tekintetében kivételt akart volna megengedni.
Mindezek mérlegelése után részemről úgy vagyok meggyőződve, hogy tárgyi alapon a legutóbbi, vagyis a háború által
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előidézett kivételes idők bekövetkeztéig sem észlelhető lényeges
rendszerváltozás az igazságügyi törvények és rendeletek előkészítésében s ily körülmények között nem tartottam feleslegesnek
ismételten rámutatni a hiányokra és azok okaira; konkrét javaslat előterjesztése azonban időszerűtlen volna.
Olchuáry
Zoltán.

Az alapítvány jogi létesülése.*
Abban a kérdésben, hogy az alapítvány mikor, miáltal nyer
jogi léteit, vagy más szóval, hogy az alapítványok létrejöttének
melyek a konstitutív feltételei, kétféle elméletet ismerünk.
Ez a kétféle elmélet röviden azzal a kérdéssel jellemezhető,
hogy az alapítvány egyoldalú, avagy kétoldalú jogügylet-e ?
Az egyoldalú jogügylet elmélete szerint az alapítvány azonnal létrejön, azaz jogi léteit nyer, mihelyt bármely cselekvőképes
személy (vagy ily személyek összessége, társulat stb.) az akarat
nyilvánítására érvényes formában akár élők között, akár halálesetre szóló rendelkezéssel bizonyos vagyont egy általa meghatározott célra akként jelöl ki, hogy az a vagyon és pedig elvileg örökidőkön keresztül (Idc nem látható hosszúidéig, folytonosan) és bizonyos szervezeti szabályok szerint kezeltessék és annak
jövedelmei az általa kijelölt célra használtassanak föl; ami mellett természetesen az alapítványnak létrejötte bizonyos feltételekhez vagy időponthoz is köthető, amelyek közül a halálesetre
szóló intézkedéseknél a legközönségesebb eset magának az alapítónak a halála. Lényeges azonban ennél az elméletnél, hogy az ily
feltételek csakis az alapító személyében vagy az alapító rendelkezései alapján állhatnak be, vagyis eszerint az alapítvány létrejöttének egyedüli forrása az alapító akarata, amely érvényes formában megnyilvánul; míg emellett a vagyon és a cél, meg a szervezet az alapítvány létrejöttének tárgyi elemei.
A kétoldalú ügyleti elmélet ezzel szemben azt tanítja, hogy
a fentebb elősorolt, de mindenkor az alapító személyéhez fűződő
és az ő akaratelhatározásából származó alkatelemeken kívül az
alapítvány jogérvényes létrejöttéhez még az alapító személyén és
akaratán kívül eső más konstitutív kellék is elengedhetetlenül
szükséges, nevezetesen az elfogadás.
Eszerint az elfogadási elmélet szerint tehát, ép úgy, mint
ahogy ajándékozás, adásvétel, csere stb. egyoldalúlag létre nem
jöhet, hanem kell, hogy valaki az ajándékot elfogadja, az eladott
tárgyat megvegye, a cseretárgyért mást cserébeadjon stb., azonképen kell, hogy az alapítási szándéknak, elhatározásnak külsőleg megnyilvánult formáját (felajánlás, végrendelet) és pedig
ugyancsak valamely felismerhető alakszerűséggel, az alapító személyétől különböző cselekvőképes alany elfogadja.
Itt azután az a további és ugyancsak többféle felfogásra
alkalmat adó kérdés merül fel, hogy ki legyen az elfogadásra
jogosított alany ? nevezetesen az alapító által az alapítvány kezelésére kijelölt egyén vagy közület avagy egy ezektől különálló
szerv, ú. m. egyház, község, állami hatóság stb ?
Mindezekről a kérdésekről, amióta jog, irodalom és törvények lét nek, sokan és sokat írtak és vitáztak és ugyanezekről
újabb és újabb köteteket lehetne írni. Elméleti fejtegetésekkel
azonban ezt a kérdést megoldani ab ovo lehetetlen. Lehetetlen
pedig azért, mert az alapítványok tana minden oly pozitív és
abszolút forrást nélkülöz, amelyből annak szabályai bizonyos
törvényszerűséggel levezethetők volnának.
Vannak jogok, amelyek az ember lényéből, minden embernek veleszületett és mindenkiben egyformán és kiirthatatlanul
élő öntudatából származnak, amelyek kategórikusan adva vannak,
amelyeket nem az emberiség alkotott, hanem csak fölismert és
kifejleszt ett. Ezek a természeti jogok, a szabadság, a tulajdon'
stb. Mindezek a jogok örök érvénnyel bírnak és azokkal ellentétbe — tartósan — semmiféle jogrendszer nem helyezkedhetik.
Mindaz azonban, ami ezeken kívül, mint jog és szabály jelentkezik, csupán a fejlődő jogéletnek a mesterséges produktuma,
amelynek egyetlen zsinórmértéke a gyakorlati
célszerűség.
A jogoknak ebbe a kategóriájába tartozik az alapítványi
j o g is.

Ha ugyanis azt keressük, hogy az alapítvány a jogi fogalmak mely csoportjában foglal helyet, hogy azután az alapítvány* Az előbbi kőzi. lásd az 1. számban.
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nak a jogi minőségét, lényegét valamiféle általánosabb jogforrásokból felismerhessük, azt látjuk, hogy az alapítványokat a
létező jogrendszerek, judikatura, irodalom egyaránt a «jogi személyek® csoportjába sorozzák.
Ha már most a jogi személyekre vonatkozó általános jogelveket vesszük szemügyre, elsőben is lehetetlen föl nem ismerni,
hogy a jogi személyek közönséges kifejezéssel élve, tipikusan
csinált fogalmak, vagy jogi műszóval élve. dogmatikus fikciók.
Mindazok a szabályok, amelyek a jogi személyek létesítésére, működésére és megszűnésére vonatkoznak, mesterségesen
azért és csak azért alkottattak, mert azok az emberiség, gazdaság, hilel, forgalom stb. érdekében célszerűeknek bizonyultak.
Nyílván helytelen és céltalan tehát, ha ily szabályok megalkotása és alkalmazása körül bizonyos elvont tételeket állítunk
föl s abból igyekszünk makacsul levezetni minden további jogszabályt. Ellenkezőleg. Minden ily kérdés megoldásánál egyedül
ázt kell vizsgálnunk, mi.t kíván a közérdek, mert hiszen minden
csinált jog csak a közérdekért van (s a magánérdeket csak
addig védheti, ameddig a közérdekkel összefér) s a szabályokat
akként kell alkotni és alkalmazni, hogy azok mentül jobban és
mentül inkább szolgálják a közérdeket. A célszerűség, ez az a
kategorikus imperativus, amelyet a jogi fikcióknak mindenkor
uralniok kell.
Nézzük már most, mire alapítja a kir. Kúria I. polgári
tanácsa és illetve az idézett cikk a maga álláspontját? íme egyedül erre az érvelésre, amint következik : . . . . «mert: az alapítvány az alapító intézkedéséhez képest abban az időpontban létesül és nyer önálló jogot, létet, tehát személyiségi jogot, amidőn
az alapító rendelése szerint az alapítványra szánt célvagyon szabaddá, tehát alapítvánnyá lesz; ellenjpen a kormányhatóság által
gyakorlandó főfelügyeleti jog csak az alapítvány létesülésével
éled föl és abban áll, hogy figyelemmel kísérje és ellenőrizze,
hogy az alapítvány a célnak megfelelően állíttatott f ö b . . . . Mi
más ez az idézet, mint egy önkényesen felállított elméleti tétel I?
Indokolásnak állíttatott oda az idézett szöveg, holott az maga
szorul indokolásra.
Azt a megjegyzést olvassuk ugyan az idézett cikkben, hogy
ez az imént idézett elméleti tétel ((alapítványi jogunk fejlődését
oknyomozó történeti alapon vizsgálva® derült ki, ámde ez a kijelentés is merőben puszta állítás maradt, mert nemcsak hogy
nem látjuk ennek a vizsgálódásnak az eredményeit, de sőt teljesen homályban marad, hogy tényleg mik voltak ennek az állítólagos fejlődésnek a fázisai, adatai ? hol, micsoda forrásokban
olvashatók ezek? könnyű azt kategórikusan kimondani, hogy az
((alapítvány
létesül®, meg hogy «személyiségi jogot
nyer» akkor, amidőn a vagyon szabaddá, tehát
alapítvánnyá
lesz))
stb.; ámde újra is kérdezzük: miért!? mi alapon?
hol van mindez tételesen így kimondva? avagy melyek azok a
komoly, súlyos, visszaverhetlen érvek, amelyek akár a kutató
jogász, akár az állambölcselő, vagy akár a mindennapi, gyakorlati élet bármely szemlélője és ismerője előtt plauzibilissé tudnók
tenni, hogy ezek a tételek csakugyan helyesek és méltók arra,
hogy a jogfejlődésbe bevitessenek ?!
Mindezekre a kérdésekre sem a hivatkozott cikkben, sem az
I. tanács említett újabb határozataiban nem kapunk feleletet.
Az alábbiakban lelkiismeretes indokolás megkísérlésével
igyekszünk kimutatni, hogy a cikkíró úr előadásából idézett tételek de legé lata és de lege ferenda egyaránt helytelenek.
(Folyt, köv.)
Dr. Steineker
István.

Végrehajtás a vállalatra.
A m. kir. igazságügyminiszternek a pénzkövetelések kivételes
biztosításáról szóló 22,cC0/1914. I. M. E. számú rendelete egy
eddig nem méltatott oly rendelkezést tartalmaz, amely szükségessé teszi, hogy a budapesti kir. tábla 10. számú polgári elvi
határozatában az úgynevezett jövedelmező üzem lefoglalhatóságának kérdésében vallott és a bírói gyakorlat által azóta szintén
általában elfogadott felfogást, a non possumus álláspontját revizió alá vegyük és minden esetre irányadó jelentőséggel fog bírni
a jogfejlődés szempontjából.
Ez a rendelkezés az idézett rendelet 5. §-ában foglaltatik,
amely a kivételes biztosítási végrehajtás foganatosítását szabá-
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lyozván, kimondja, hogy az általános szabályok szerint történik
azzal az eltéréssel, hogy a lefoglalt ingók szoros zár alá vételét
csakis a bíróság és csakis kereskedők kereskedelmi árúcikkeire
rendelheti el, míg egyébként a kiküldött rendeli el a szoros zárt
és az nem csupán kereskedelmi árúcikkekre alkalmazható. A szoros zárt szabályozván, e §. a zárgondnoki kezelést közelebbről
körvonalazza és a következő intézkedést tartalmazza : ((Különösen gondoskodni kell arról, hogy a folyó köztartozásokat fizessék és a zárgondnoki kezelés lehetőleg ne akadályozza azt. hogy
az adós vagy megbízottja iparát vagy kereskedelmi üzletét folytassa, nevezetesen, hogy a kereskedelmi árúcikkeket az üzlet
rendes menetének megfelelően eladhassa és a vételárat új árúcikk beszerzésére fordíthassa ; a zárgondnok csak akkor veheti
át az ipar vagy kereskedelmi üzlet önálló vezetését, ha az adós
vagy megbízottja iparát vagy üzletét nem folytatja. Az utasításban meg kell továbbá határozni azt az összeget, amelyet a befolyó jövedelemből az adósnak és azoknak a személyeknek szükséges eltartására lehet fordítani, akiket az adós törvénynél, vagy
törvényes gyakorlatnál fogva eltartani köteles.))
Ebben az intézkedésben egy oly szabály van kimondva, amelyhez hasonlót a végrehajtási törvényben hiába keresünk, t. i. az,
hogy a szoros zár folyományaként a zárgondnoki kezelés odáig
mehet, hogy a zárgondnok önállóan vezetheti az adós üzletét, ha
ez azt nem folytatja s mindenesetre joga van a zárgondnoknak
a befolyt jövedelmek kezelésére akkor is, ha az adós folytatja üzletét és az adós részére csak a bíróság által meghatározott, az adós
és családja létminimumának biztosítására szükséges összeg marad.
Ily intézkedést eddig csak a csődtörvény tartalmazott, amelynek
156. §-a szerint a tömeggondnok az üzletet esetleg az ideiglenes
választmány ellenőrzése mellett folytathatja, ha ez a tömegnek
javára szolgál, vagy ha az üzlet megszüntetése altal az egyezség lehetősége veszélyeztetnék. A Gs. T. ezen intézkedése összhangban van annak 3. és 100. §-aival, amelyek szerint a közadós_
a csődnyitás joghatályának kezdetével elveszti kezelési és rendel
kezési jogát a csődtömeghez tartozó vagyon fölött és a kezelési
és rendelkezési jog a tömeggondnokra megy át. A V. T. azonban
az ingókra vonatkozó részében a szoros zárról csupán a 75.
§-ban rendelkezik, meghatározván, hogy a szoros zár foganatosítása árúknak tartályba helyezése, vagy más tárgyak elzárása által és a lefoglalt ingóknak zárgondnok kezelése alá adásával
történik ; a zárgondnoki kezelésre vonatkozólag azonban közelebbi szabályokat nem tartalmaz. Az ingatlanok haszonélvezetére
vezetett végrehajtásról szóló részében a törvény már részletesebben szabályozza a haszonélvezet zár alá vételét és a zárgondnoki
kezelést (208., 209. §§.). Ezek a rendelkezések azonban az ipari
vagy kereskedelmi üzletben foganatosított végrehajtásra nem alkalmazhatók. Legrészletesebben szabályozza a törvény a zárlatot
és a zárgondnoki kezelést a biztosítási intézkedések között (240,,
250. §-ok). Ennek a biztosítási célú zárlatnak bizonyos meghatározott dologra vagy jogra van helye, mely per tárgyát képezi,
vagy pedig bizonyos feltételek mellett haszonbérelt vagy jelzáloggal terhelt ingatlanra. Ez a zárlat tehát speciális intézkedés, mely
nem szolgál a hitelezők követelésének kielégítésére, hanem csak
bírói sequestrum, mely arra szóigál, hogy a dolog vagy jog fenmaradása biztosíttassák addig, míg a per eldönti, hogy az kit
illet. A 253. §. azonban kimondja, hogy a 245., 246., 247., 248. stb.
§-oknak a zárgondnoki számadásra a zárgondnoki kezelés alatt
befolyt jövedelem-tárgyak értékesítésére stb. vonatkozó rendelkezései a jelen törvény 75. §-a értelmében elrendelt zárlatok eseteiben is a dolog természetének megfelelően alkalmazandók. E §.
jelentőségére a későbbiek folyamán fogok rámutatni, itt csak
konstatálom egybehangzóan a már idézett kir. táblai határozat álláspontjával, úgyszintén Tatics Péternek és Arany Sándornak, a Jogtudományi Közlönyben kifejtett álláspontjával e részben egybehangzóan, hogy az osztrák Executionsordnung 341. §-ában a vállalatra,
mint olyanra megengedett és szabályozott végrehajtás a mi törvényünk szerint nincsen. Más kérdés azonban, nincs-e a végrehajtási törvényben oly rendelkezés, amelynek analóg alkalmazása
lehetővé tenné, hogy a gazdasági vállalatokban rejlő vagyoni erő
a hitelezők kielégítésére felhasználható legyen. Az osztrák bírói
gyakorlat a gazdasági vállalatok zár alá vételét már jóval az
Executionsordnung életbelépése előtt elismerte és a gazdasági
vállalatok végrehajtására most szolgáló intézményhez, a Zwangsverwaltung intézményéhez hasonló végrehajtást fejlesztett ki,
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amely a vállalatnak, mint gazdasági és jogi egységnek végrehajtás alá vonását lehetővé tette.
Előbb azonban tisztába kell jönni a vállalat s a vállalatra
vezetendő végrehajtás fogalmával s azután fogom kritika alá
venni a bírói gyakorlat terén most uralkodó félfogást s az irodalomban is kifejtett nézetet s törekedni fogok kimutatni, hogy
a végrehajtási törvény is lehetővé teszi a zárgondnoki intézmény
fejlesztésével a vállalatoknak a végrehajtási eljárás számára való
értékesítését, aminek bizonyítékául szolgál az idézett kivételes
biztosítási rendelet is, amely a zárgondnokságot, mint a Zwangsverwaltunghoz már igen közelálló intézményt szabályozza és
pedig nem úgy, mint hogy ha a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekről szóló törvény (1912 : LXIII. te. 16. §.) által adott
felhatalmazás alapján egy új intézményt hozott volna be, hanem
az egész szabályozásból kitűnik, hogy a zárgondnok jogát az
üzletvezetésére, mint a végrehajtási törvényből folyó jogot szabályozza és csak az eddig hiányzó részletes szabályozást adja meg.
Ami a vállalat fogalmát illeti, az közgazdasági szempontból
is egyike e legvitásabbaknak. Földes Béla könyvében (Társadalmi
gazdaságtan) egy sereg definíciót sorol fel a vállalatról. Szerinte
pedig vállalat alatt szervezett, tervszerű, előrelátó, a munkamegosztás elvén alapuló termelési tevékenységet kell érteni. Ohmeyer
«Das Unternehmen als Rechtsobjekt» című munkájában vállalat
alatt javaknak és vagyoni értékű vonatkozásoknak egy gazdasági
cél elérésére való egyesítését érti. A lényeget a gazdasági egységben és szervezetben látja. Dr. Oscar Pisko «Das Unternehmen
als Gegenstand des Rechtsverkehres» című munkájában szintén
a termelési eszközök szervezésében látja a lényeget. Helyesen
jegyzi meg, hogy a földbirtok magában véve nem vállalat, mert
értéke kimerül a telek és tartozékai értékében, hanem vállalattá
csak akkor válik, ha a termelési eszközök szervezésének individuális jelleg adatik (például tej- vagy sajtgazdaságot rendez be
a földbirtokos).
Jogi szempontból a lényeges az, hogy vállalat alatt sem egy
fizikai dolgot, sem több fizikailag különálló dolog összefoglalását nem érthetjük, tehát a vállalat a dologösszesség fogalma alá
sem vonható, mert a vállalat nem azonosítható az ahhoz tartozó,
ú. n. reálékkal, vagyis a vállalat dologi alapjaival (épület, üzlethelyiség, gépek, árúraktár); a vállalat fogalmához ugyanis ezek
korántsem elégségesek, hanem ahhoz ezen materiális alapokon
kivül jogok (az illető ipar űzésének joga, követelések, szabadalom stb.) és vagyonértékű vonatkozások (klientéla stb.) is tartoznak. Legközelebb áll tehát a vállalat jogi fogalma ahhoz, amit
universitas iurisnak nevezünk, mert ebben a fogalomban nemcsak a testi dolgok, hanem a testetlen javak (jogok) is belevonhatók. De ez sem meríti ki a vállalat fogalmát teljesen, mert
hisz a vállalatnál a vállalkozó személyes képességeinek, a helynek, hol a vállalat folytattatik, a hírnévnek szintén nagy jelentősége van. Nem lehet a vállalatot azonosítani az iparűzési jogosítvánnyal sem, mert a vállalat hozadéka (a vállalkozó jövedelme)
nemcsak a jognak hozadéka, hanem egyszersmind a befektetett
tőkének és a vállalkozó munkájának is eredménye. Maga az iparűzési jog («iparüzleti jog») a V. T. 53. §-a szerint lefoglalható,
de csak akkor, ha a fenálló iparszabályok szerint érvényesen átruházható. Ilyenek az ú. n. reál iparjogok, amelyek azonban az
ipartörvény (1884 : XVII. tc. 23. §-a) szerint többé nem adományozhatók. E reál iparjogok ismét lehetnek gyökösített iparjogok,
amelyek az ingatlannal válhatatlanul össze vannak kötve, vagy
pedig külön is átruházás tárgyát képezhetik (pl. reáljogú gyógyszertár). Azzal tehát, hogy a Y. T. az ily reál iparjogok lefoglalását és árverés útján való átruházását megengedi, még korántsem létesítette a vállalatra, illetve a vállalat hozadékára vezethető végrehajtást, mert az iparjog csak a lehetőségét adja meg
a vállalat folytatásának, de még nem adja meg a vállalat alkatrészeit és egyéb tényezőit.
A végrehajtási jog szempontjából pedig a vállalat fogalmának jelentősége abban van, hogy a hitelezőnek mód adatik nem
egyes, a vállalathoz nem tartozó dolgokból, sem pedig egyes jogokból (követelések s maga az iparjog, amennyiben átruházható)
kielégítést szerezni, mert ezek sokszor korántsem nyújtanak kellő
fedezetet, amennyiben vannak vállalatok, amelyeknél a befektetett tőke csekély, vagy ha jelentékeny is, hozadékuk mégis sokkal nagyobb, mint amennyit az egyes dolgok elidegenítéséből
elérni lehet (vendéglő, gyógyszertár, szinház, mulató), reál ipár-
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jogok pedig csekély számmal vanuak, másrészt pedig ezen iparogosítványok értékesítése, árverési eladása ritkán járna kellő
eredménnyel, mert pusztán az iparjognak megvétele még nem
biztosítja a vállalat sikerét. Ezzel szemben a vállalatra vezethető
végrehajtásnál kihasználtatik és értékesíttetik a hitelező javára
nemcsak a testi javak, hanem a jogok, a vállalkozó képessége,
hírneve, összeköttetései, ezek az imponderábilis vagyonértékek,
vagyis a vállalat mint egész, mint gazdasági egység.
A vállalat mint jogi egység a mi jogunkban csak az üzletátruházásnál szerepel: az üzlet fogalmában mindezek a testetlen
javak is benfoglaltatnak. Mint a végrehajtás tárgya azonban a
vállalat nálunk nem szerepel s a külföldi törvényhozások közül is
csupán az osztrák törvény teszi azt a 341. §-ban a végrehajtás tárgyává. Mint a végrehajtásnak speciális tárgya a német Civilprozessordnungban sincsen a vállalat szabályozva, de ebben legalább a jogokra vezethető végrehajtás rendszere teljes s különösen az ú. n. Nutzungsrechte (haszonhajtó jogok) nem elidegenítés, hanem más úton (pl. Verwaltung útján) való értékesítése
a hitelezők céljaira van szabályozva, amely végrehajtásból a
bírói gyakorlat könnyen kifejlesztheti a vállalati végrehajtást.*
A német teória és prakszis azonban Pisko szerint abban a kérdésben, hogy a vállalat, mint olyan, csődön kívül végrehajtás
tárgya lehet-e, elutasító állásponton van.
Mikép történhetik az osztrák törvény szerint s miképen történhetik általában a vállalatra való végrehajtás. Az osztrák törvény két módját ismeri a vállalatnak, mint egésznek, a végrehajtás céljára való értékesítésének: a Zwangsverwaltung és a
Zwangsverpachtung intézményét. A Zwangsverwaltung az ingatlan haszonélvezetére vezetett végrehajtásnál elrendelt zárlathoz
hasonló intézkedés, mert ez sem a dolog állagára, hanem haszonélvezetére foganatosíttatik. A Zwangsverwaltungnál sem egyes
dolgot, vagy egyes jogot foglal le a hitelező, hanem jogot nyer
a vállalatban rejlő gazdasági erő hasznosítására a saját céljára,
vagyis a vállalat vezetésére, folytatására vagy pedig bérbeadására. Itt tehát a foglalás tulajdonképeni tárgya a vállalat hozadéka, illetve a vállalkozó jövedelme. A hitelező nem a vállalathoz
tartozó egyes dolgokra szerez jogot, hanem feljogosíttatik, hogy
magát a vállalat hozadékából elégítse ki a Verwalter bevezetése
után, aki mindazon jogügyletek kötésére meghatalmazást nyer,
amelyek az illető vállalat üzemével rendszerint velejárnak. E végrehajtásnál összeírás útján való foglalásnak s ezzel végrehajtási
zálogjog szerzésének nincsen helye, hanem annak foganatosítása
a Verwalter bevezetésével történik.** Nincs helye vállalati végrehajtásnak a kézműiparban és a különös képesítéshez kötött iparban, ha az ipar az iparos és legfeljebb négy segéde által űzetik,
.továbbá oly jövedelmekre, amelyek személyes szolgálatok ellenértékei (ügyvédi iroda, közjegyző, orvos prakszisa), amelyek tehát
egészen vagy túlnyomó részben munkajövedelmet képeznek.
A vállalatra mint egészre vezethető végrehajtás meg van
különböztetve az egyes vállalati alkatrészekre vezethető végrehajtástól: amaz generális, emez speciális ekzekució. Az osztrák
törvény megengedi a vállalati alkatrészekre a külön végrehajtást,
amiből előállhat az összeütközés lehetősége. Csak egyes vállalatoknál tesz a törvény különbséget (vasút, bánya, telefon, hajózási
vállalat, gyógyszertár), amelyeknél az üzem alkatrészeire-a külön
végrehajtás megengedve nincsen, hanem a végrehajtás vagy a
vállalatra mint egészre, vagy az alkatrészek összességére, mint
dologösszességre vezethető. Ezeknél a vállalatoknál a törvény
közérdekből zárja ki az egyes alkatrészek külön lefoglalhatóságát s ezzel a feldarabolással járó értékcsökkenést. Kérdés azonban, de lege ferenda, nem volna-e helyes a speciális végrehajtással járó értékpusztulást általában kizárni minden vállalatnál
* E rendszerben ugyanis az el nem idegeníthető iparűzési jogok is Verwaltung útján végrehajtás alá vonhatók, az iparűzési jog
(iparé ngedély) jövedelmének lefoglalása pedig már közel áll a vállalat jövedelmének lefoglalásához.
** A bírói gyakorlat azonban most már megállapodott a tekintetben, hogy a vállalatokra vezetett végrehajtásnál is lehetséges,sőt szükséges az előzetes foglalás (Píándung), amely azonban itt az EO.
331. §-a értelmében tilalomnak (Gebot) a végrehajtást szenvedő részére való kibocsátásában áll, amelyben meghagyják, hogy a lefoglalt vállalatra v onatkozó minden rendelkezéstől tartózkodjék. Hogy
a foglalás és ezzel a végrehajtási zálogjognak megadása vállalatokra
helyes-e de lege lata, vagy de lege ferenda, erre még visszatérek.
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s azt csak mint subsidiárius eszközt olyankor engedni meg, ha
a vállalati végrehajtás, pl. a kisebb terjedelménél fogva, nem
alkalmazható, de még akkor is előbb a vállalat materiális alapjaira, mint egészre kellene a végrehajtást vezetni és a külön
végrehajtást csak akkor megengedni, ha az üzem folytatása úgy
sem lehetséges és a dologi egész eladása eredményre nem vezet.
A vállalat materiális alapjainak, a dologi egésznek lefoglalása és
elárverelése azonban nem tekinthető egyenlőnek magának a vállalatnak, mint gazdasági és jogi egésznek lefoglalásával és elárverezésével, m e r t ' a vállalkozó személyes képességeiben s egyéb
immateriális javaiban rejlő erőt átruházni nem lehet. Ennélfogva
a tulajdonképeni vállalati végrehajtásnak csak két módja van, a
kényszerigazgatás és a kényszerbérbeadás, mert csak ezek adják
meg a lehetőségét a vállalatban rejlő teljes érték kihasználásának. Ezek az intézmények gazdasági és szociális szempontból is
fontosak, mert a vállalati tényezőket a maguk összetartozásában
meghagyják és így lehetővé teszik, hogy az adós a hitelezők kielégítése után vállalatát folytathassa.
(Bef. köv.)

Dr. Borsodi

Miklós.

, N é h á n y szó a katonai bűnvádi eljárási
gyakorlatról.
I.

A javaslatból még nem lett törvény, a nagy nyilvánosság
még nem foglalkozott egyes intézkedéseivel — 191 l-ben
mikor
a Büntető Jog Tára G2. köt. 245. és köv. lapjain a főtárgyalásra
vonatkozó rendelkezéseknek egyes hiányaira mutattam. Épenséggel nem tudtam helyeselni, hogy a főtárgyalás vezetésének
jogát ketté osszák katonai állományú tényleg azonban csak névleg ((elnök)) és a hadbírói karhoz tartozó ú. n. tárgyalástvezető
között. Utaltam rá annak idején, hogy meggyőződésem szerint ez
a mivel sem indokolható bifurkáció sok hatásköri összeütközésnek lehet kútforrása, azt a célt pedig, melynek szolgálni
akar : a katonai méltóság megóvását, egyenesen veszélyeztetni
fogja. Ám a javaslat szerzőinek a részletkérdéseknél szeme előtt
lebegett német birodalmi katonai bűnvádi perrendtartás is bifurkált ú. n. elnöki és a Kriegsgerichtsratot megillető hatáskör közt,
miért is annak idején hiába való dolog volt az egyszerűbb és
világosabb norvég katonai bűnvádi perrendtartásra valő hivatkozásom. Irodalom és ügyvédi kamarák, nevezetesen a budapesti
ügyvédi kamarának tiltakozása süket fülekre találtak. Ez a meg
nem hallgatása a szakköröknek most hozza meg a maga gyümölcseit. A főtárgyalás katonai elnökéből az lett, sok esetben,
amit a föntebb hivatott cikkben előre megjósoltam: pictus masculus, aki jogi tudás, tekintetében nem vetekedhetvén a nálánál
rangban mindig jóval fiatalabb és kisebb katonai rendfokozatot
viselő tárgyalásvezető hadbíróval : minden közöttük fenforgó
nézeteltérés esetén az elől meghátrálni kénytelen és pedig néha
akár az anyagi igazság rovására is; de minthogy ily viták, nézeteltérések p. o. a felek kihallgatása során, nyilvános főtárgyaláson
is felmerülhetnek: csakis a fegyelem érdekeivel össze nem egyeztethető módon.
Nem is igen tudnók okát adni annak, mért kellett külön
választani a főtárgyalási ú. n. rendőrségi hatáskört az érdemleges elnöki teendőktől. Elvégre rendzavarókkal szemben akár
katonai akár hadbírói állományú elnökről van szó, mindenki
szükség esetén csak a kellő karhatalmi segédlet igénybevételével
tud eljárni ; az az intézkedés pedig, melynél fogva a katonai
elnöknek az érdemleges intézkedések tekintetében csak kisegítő
hatásköre van és kérdésfeltevési jogával csak akkor élhet, ha azt
neki a nála rangban jóval fiatalabb főtárgyalásvezető megengedte, egyenesen sérelmes a javaslat által védeni óhajtott
((katonai méltóság)) szempontjából. Itt hát helyért volna annak
idején a reform.
II.
Látszólag nem szorul törvényhozási reformra, mert igen
helyesen van rendezve a tábori haditörvényszékeknél
elítélés
esetén követendő eljárás. Itt rendes perorvoslatnak a hadrakelt
seregnél nem lévén helye, az ítélet az illetékes parancsnok megerősítésével emelkedik jogerőre; a halálos ítélet a hadrakelt
sereg legfőbb parancsnokának jóváhagyása után; halálos ítélet
•ellenségtől körülzárt erődített helyen a bűnvádi üldzöési joggal
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fölruházott legmagasabb parancsnoknak megerősítésével; amiért
is az ítéletet mindjárt meghozatala után ki kell hirdetni és azután
a bűnügyi iratokkal együtt haladéktalanul az illetékes parancsnok elé terjeszteni. Az illetékes parancsnok, mielőtt a büntető
ítélet megerősítése iránt határoz, vagy mielőtt a halálos ítéletet
továbbítja, köteles a vádlottat igazságügyi vagy katonai állományú tiszttel kihallgatni arra nézve, vájjon van-e és minő panasza az ítélet ellen és mivel okolja meg azt. Ez alkalommal a
vádlott védőjének támogatásával élhet.
Nem lévén vitás, hogy a katonai bűnvádi eljárás során : különösen háborús időben, nagy iigyelembe veendő a gyorsaság
követelménye-— ezt a külföld leghumánusabb irányú kriminológiai
íróinak egyike is elismerte, a javaslat indokolása pedig bevezetésileg hangoztatta: célszerűségi okokból csak helyeselhetjük a
rendes perorvoslatok mellőzését.* De nem helyeselhetjük a 476. §.
hiányos rendelkezéseit. A jogban nevezetesen alaki jogban járatlan laikus vádlott a legritkább esetben lesz képes az ítélettel és
az eljárással szemben felhozható kifogásait védőjének közbenjötte nélkül előadni. Ezenkívül katonai fegyelemhez lévén szokva,
tiszt előtt nem igen fogja merni kifogásait az eljárt tiszti bírósággal szemben fölhozni és pedig katonai állományú tiszt előtt
annak személyére való tekintettel, hadbírói állományú tiszt előtt
pedig azért nem, mert ez minden esetben ugyanazon bíróság
kebelébe tartozván, nem lesz tanácsos a tárgyalást vezető kartárs ténykedéseit kritika tárgyává tenni. Itt hát a védő közbenjöttét kötelezővé kellene tenni, nem csak megengedni. Más személyek jelenlétét pedig a védővel való érintkezés alkalmával ki
kellene zárni. A javaslat a nyilvánosan megtartott főtárgyalás
hallgatóságából kizárja az illetékes parancsnokot, ne hogy jelenléte feszélyezőleg hasson a bíróság tagjaira. Pedig ezek függetlenségét és felelőtlenségét intézményileg biztosították. A rendszerint legénységi állományú vádlott elfogulatlanságát, a mondott
esetben, ezzel szemben nem védte meg.
Ez a hiányos törvény a gyakorlatban még sokkal rosszabbul fest, mint amint azt az ember az eddigiek alapján elképzelné.
A legfőbb illetékes parancsnok-— egyszerű fegyelem és függelemsértési eseteket kivéve — az ítéletjóváhagyási jog gyakorlása
alkalmával — nem szeret a jogi kérdések érdemébe avatkozni,
hanem — igen helyesen — ú. n. igazságügyi előadójának véleményét (consultativ votumát) következetesen elfogadja. Minthogy
azonban az illetékes parancsnok igazságügyi előadója legalább
az általam ösmert esetekben, egyúttal a hadbíróság vezetője, aki az általa, saját tetszése szerint kiválasztott ügyekben akár vizsgálóbírói, akár közvádlói, akár pedig tárgyalást
vezetői teendőket végezhet, nagyobb szenzációsabb ügyekben pedig e teendők közül a közvádlóit szokta választani:
előáll az a jogi lehetetlenség, hogy az illetékes parancsnok a
közvádlő meghallgatása után, merőben annak referátuma alapján
dönti el: helybenhagyja-e a bűnösséget kimondó ítéletet vagy
sem. Ez a gyakorlat más alkalommal kifejtendő absurdumokra
vezethet. A védőnek persze a kit erre a rapportra nem idéznek
meg, itt nincs szólásjoga. Módjában áll pár sorban észrevételeit
beadni, ám ezeknek az észrevételeknek a helytálló volta tekintetében a főtárgyaláson szerepelt igazságügyi előadó nyilatkozik.
Ezeket ő egészben vagy részben (a szerint amint lényegeseknek
tartja vagy nem), agyon is hallgathatja. . . .
III.
Végül égy vitás kérdés, mely a rögtönítélő bíróságok területén igen sokat foglalkoztatta az elméket. Ez a 444. §. 3. bekezdésének értelmezése. Eszerint «&. rögtónítélő bíróság, ha a halálbüntetésnek egy vagy több, a büntetésre legméltóbb egyénen
foganatosított végrehajtása a nyugalom és rend helyreállítására szükséges elrettentő példát már megadta, fontos okokból a kevésbé bűnös résztvevőkre halálbüntetés helyett a fentebb megjelölt** szabadságvesztésbüntetéseket szabhatja ki.
Ez a rendelkezés vitás értelmű. Mert esetenként kétséges
lehet mi értendő ((résztvevő)) alatt. Bűnrészes-e, avagy pediglen
* A j a v a s l a t a perorvoslatol a j o g e g y s é g é r d e k é b e n is ide számítja.
** Kötél általi h a l á l b ü n t e t é s helyeit 10 évtől 20 évig t e r j e d h e t ő
súlyos börtön; agyonlövés helyett 5—10 évig t e r j e d h e t ő egyszerű
vagy súlyos börtön.

2.

általában tettes.* Ha csak bűnrészes értendő ((résztvevő)) alatt,
úgy a halálbüntetés helyébe csak abban az esetben léphet szabadságvesztésbüntetés, ha a cselekményt többen követték el és
ezek közül egy vagy több a büntetésre legméltóbb egyént halálra ítéltek. Ha meg az ellenkező értelmezést fogadjuk el, hogy
t. i. résztvevő alatt általában tettes értendő, úgy alkalmazást
nyerhet az enyhébb tétel abban az esetben is. ha a cselekményt
mindössze csak egy ember követte el, feltéve, hogyugyanily bűncselekmény címén korábban más egyéneket halálra ítéltek.
A háború kezdete óta folyton figyelemmel kisértem a
harctér katonai igazságszolgáltatását és a hadbíróságok jóvoltából nem egy ügyben sikerült is belátnom — részben védőként
is — a jogszolgáltatás kulisszái mögé. Igen sok esetben bámulatra méltó szabadelvűséget és humanizmust találtam a jogszabályértelmezés és törvényalkalmazás terén, de a föntebb ismertetett második értelmezési módot sehol sem sikerült elfogadtatnom. Pedig, véleményem szerint, a második értelmezési mód
helyességéhez kétség nem fér, és pedig nem csak azért, mert a
szigorú katonai büntető jog sem lehet meg a minden büntetőjog
alkalmazásnál alfa és ómega jellegével bíró favor defensionis
elve nélkül, melynél fogva kétség esetén mindig az enyhébb
magyarázat fog helyet, hanem első sorban azért, mert ez a kérdés nem vitás, mert a hivatott törvényhely szerint akkor van
helye az enyhébb tétel alkalmazásának, ha a bíróság a szükséges
elrettentő példát már megadta és pedig — és itt van a kérdés
ugró pontja — cca halálbüntetésnek egy vagy több a büntetésre
legméltóbb egyénen való végrehajtásáváal.
Szóval: a ((büntetésre
legméltóbb egyénekkel)) szembe állítja a törvény a kevésbé bűnös
résztvevőket. Ám a ((büntetésre legméltóbb egyénekre)) nézve
nem ítélet kimondását, hanem a büntetésnek a végrehajtott voltát
követeli meg a törvényhozó. A büntetés végrehajtott volta pedig
csak más alkalommal letárgyalt jogerősen befejezett ügyre,
ergo nem ugyanazon ügy bűnrészeseire vonatkozik; minthogy
ezek ügye egyszerre szokott elbírálás alá kerülni.
Kár, hogy a perrend a jogegység érdekében használható
perorvoslatot is rendesnek tekintve, a kérdés felsőbírósági elintézését a háború tartamára kizárta.
I f j . Dombováry
Géza.
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Szemle.

— D o l o g h á z címével és jellegével ruházta fel az igazságügyminiszter rendelete a jászberényi és kalocsai törvényszéki fogházakat. Szükségképeni következménye e rendelet
az 1913 : XXI. tc. 21. §-ának, amely a dologházra vonatkozó
rendelkezések életbelépésének végső határnapjául 1916. évi
január hó 1 -ét tűzte ki. Már megalkotásakor számolt a törvény azzal, hogy ((pénzügyi okokból ily külön intézetek
állítását egyelőre remélni nem lehet)) (M. i.) s ezért megengedte (11. §.), hogy dologházul valamely országos büntetőintézet, bírósági fogház stb. jelöltessék ki. Sőt az indokolás
világosan utal is arra, hogy a fogházakban körülbelül 2000
hely áll rendelkezésre, amely megfelelő eltolásokkal a dologházul kijelölhető 20—25 törvényszéki fogházra lesz koncentrálható.
Alakilag tehát a miniszteri rendelethez szó sem férhet,
sőt a háborús állapotot tekintve, annak tartalmába is bele
kell nyugodni. Régebbi tapasztalatok azonban arra tanílanak, hogy nálunk a börtönügyi téren tett ideiglenes intézkedések idővel véglegesekké válnak. Ideiglenesnek tervezte a Btk. 36. §-a a börtönbüntetés végrehajtását a törvényszéki fogházakban és harminchat év multán ez az
ideiglenesség még változatlanul fen áll. Ideiglenesen jelöltek
ki törvényszéki fogházakat a Bnov. 27. §-a szerint «a fiatalkorúak részére felállított külön fogházban végrehajtandó))
fogházbüntetés foganatosítására és egyelőre semmi remény
az ideiglenesség megszűnésére. Az ilyenfajta ideiglenesség
ellen a dologházi őrizet végrehajtásában már most tiltakozni
* Ezt a kétséget a német
latja el.

szöveg tanulmányozása sem

osz-

kell. Nemcsak a locus regit actum elvnek börtönügyi jelentősége miatt, hanem azért is, mert a törvényszéki fogház
a dologház végrehajtására ép oly alkalmatlan, mint ahogy
lehetetlenné tette a fiatalkorúak fogházbüntetésének a
27,300/909. I. M. sz. rendelet szerint való végrehajtását is.
Szinte végzetszerű, hogy a jászberényi fogház, amely már
börtön is volt, fiatalkorúak fogháza is volt, most mint dologház szerepel, akárcsak a Shakespeare-korabeli színpad,
amelynek szcenikai változásait feliratos táblák jelezték. Más
helyen már reámutattunk, hogy mily nehéz a dologházi
őrizetet a szabadságvesztésbüntetéstől tartalmilag megkülönböztetni. Kétségtelen azonban, hogy a dologháznak mint
biztonsági intézkedésnek jogosultsága csak akkor lehet, ha
berendezésében alkalmazkodik az oda gyűjtött antiszociális
elemek lélektani sajátosságaihoz. Ismeretes, hogy a csavargók, koldúsok, közveszélyes munkakerülőknek három csoportja van: az egyik — számszerint ez a túlnyomó — a
társadalmilag gyengék, alkoholisták, degeneráltak kategóriája, akiknél a társadalmi degeneráltság rendszerint testi
elfajultsággal együttjár, a második az akaraterős tudatosan
antiszociális egyéneké, a harmadik az ú. n. született csavargóké, akiknek kóborló hajlama az egyéniségből fakad.
E csoportoknak szükségkép különböző kezelése csak erre
a célra berendezett intézetekben lehetséges.
Elismerjük, hogy ma az állam pénzügyi helyzete nem
kedvez a kriminálpolitikai kísérleteknek. De semmi akadálya
nem lett volna, hogy az igazságügyminisztérium a dologházak szervezetéről és rendtartásáról szóló rendeletet (1914.
évi XXI. tc. 12. §.) a törvény idevágó rendelkezéseinek
életbeléptetése előtt bocsássa ki. Nem kutatjuk, hogy
e mulasztásért kit terhel a felelősség, de óhajtanok, hogy
a miniszter a rendelettel ne meglepetésszerűen ajándékozza
meg a szakközönséget, hanem annak kibocsátása előtt módot nyújtson a hozzászólásra. Ma talán a politikai Burgfriede-t a szakkérdésekre is ki lehetne terjeszteni. Iia a
bírálat lehetősége az 1915: XIX. tc. és az árdrágító visszaélésekről szóló törvény esetében, tekintettel a sürgősségre,
korlátozva volt is, ugyanezt az okot a dologházi rendtartásnál alig lehet érvényesíteni. Több mint két évig várt a minisztérium a rendelet elkészítésével s így igazán nem lesz
baj, ha a rendelet tervezetének közzétételétől kezdve néhány
hétig vár a bírálati észrevételekre.
— A budapesti ügyvédek számának apadása. Harminc év óta mult évben történt másodszor, hogy a budapesti
ügyvédek száma nem emelkedett, hanem apadt. A budapesti ügyvédeknek évtizedek óta tartó állandó szaporodását a világháború
megállította. Örömmel üdvözöltük volna ezt a tényt békés időkben, de szomorúsággal tölt el bennünket az a tudat, hogy az
apadást a háború idézte elő. 1915 december 31-én a kamara hivatalos névjegyzéke szerint 2444 tagja volt a budapesti ügyvédi
kamarának. Ebből a számból 2232 esik Budapestre, ami a tavalyi
2238 taggal szemben hat taggal való apadást jelent. A kamara
névjegyzékéke felvette azon ügyvédek neveit is, akik hír szerint hősi halált haltak, de törlésük megfelelő igazolás hiányában
hivatalosan még nem volt eszközölhető.
A budapesti ügyvédek létszáma tehát még kisebb, mint amilyennek azt a hivatalos névjegyzék kitünteti.
Az Ügyvédi Kamarai Közlöny legutóbbi száma jelenti, hogy
1915 december 4-ig 1024 budapesti ügyvéd jelentette katonai szolgálatra való bevonulását.
A katonai szolgálatot teljesítők egy része nem jelentette bevonulását a kamarának, továbbá december 4. óta is bevonultak
ügyvédek, úgy, hogy ma már a budapesti ügyvédeknek jóval több
mint fele katona.

— Ügyvédekből

alakított

választott

bíróságok.

A Jogtudományi Közlöny multheti számának külföldi szemléjében megemlékezett arról, hogy dr. Bozi Alfréd bíró egy német
jogi szaklapban ügyvédekből alakított választott bíróságok szervezését ajánlja. Nálunk már hat évvel ezelőtt vetette fel ezt az
eszmét Dr. König Vilmos e lap hasábjain (1910. évf. 142. 1.).
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Rámutatott arra, hogy a tőzsdebíróság analógiáján más törvényileg alkotott testületeknek, elsősorban az ügyvédi kamaráknak
is meg kell adni azt a jogot, hogy eleve e célra delegált és kinevezett tagjai sorából választott bíróságot alakítsanak. Meggyőzően fejtegette König, hogy a jogászi tekintélyekből alkotott,
teljesen független és állandó választott bíróságok hatalmas és
kiváló munkát végezhetnének. Mióta König cikke megjelent,
többen foglalkoztak nálunk az ügyvédekből alakított választott
bíróságok kérdésével. Legutóbb a budapesti ügyvédi k a m a r a
közgyűlése foglalkozott a kérdéssel, midőn Pollák Illés javaslatára kimondotta, hogy az ügyvédi kar az ország jogszolgáltatása
és gazdasági forgalma érdekében szükségesnek tartja a választottbírósági intézménynek modern és széles területen való kiépítését, jogos igényt tartva ahhoz, hogy a reformnak előkészítése, mint kivitele körül részvétele
biztosíttassék.

— Hol kell a felfolyamodást beadni? A kir. Kúria
a kir. tábla végzése ellen a kir. törvényszéknél beadott felfolyamodást hivatalból visszautasította a következő indokolással:
A Pp. 553. §-a szerint az e törvényben szabályozott ügyekben a
felfolyamodást annál a bíróságnál kell benyújtani, mely a megtámadott végzést elsőfolyamodásban hozta. Jelenleg az illető törvény első cím ötödik fejezetében szabályozott ügyről van szó és
a 64. §. szerint elsőfolyamodásban a végzést a kolozsvári ítélőtábla hozta meg; ennek ellenére a felfolyamodás a tordai kir.
törvényszékhez adatott be és innen a k o l o z s A á r i kir. ítélőtáblához már csak az illető törvény 552. §-ában meghatározott záros
határidő eltelte után érkezett; ekként panaszlott felfolyamodása
nyílván elkésetten beadottnak jelentkezik és így az illető törvény
558. §. útmutatásához képest hivatalból vissza volt utasítandó.
(Pk. VI. 9497/915.)

— A dunántúli rabsegélyző egyesületnek az 1914—15.
évi egyesített jelentése utóbb nyomtatásban is megjelent. Teljes
rokonszenvet és támogatást érdemel ez a csendben, igaz emberbaráti célokért munkálkodó egyesület. Ha az egyesület vagyonához mérten (21,303 K) állandó és jelentékeny támogatást nem
is képes nyújtani, de a kisebb és valóban helyénvaló segítségekkel mindenkor fontos célokat szolgált. Az utóbbi másfél év alatt
50 oly család nyert támogatást, amelyeknek eltartói szabadságvesztés büntetésüket töltötték. Számos szabaduló r a b is nyert
ezenkívül kisebb-nagyobb segélyt. Az egyesület joggal t a r t h a t n a
igényt a társadalom élénkebb támogatására.
— A h i v a t a l o s l a p b ó l vett kivonatunk a mai számtól
kezdve kibővül, amennyiben ezentúl közölni fogjuk — kivonatosan — a csődönkívüli kényszeregyezségi eljárásokat és az ezekre
vonatkozó legközelebbi bejelentési határnapokat.
— Az ü g y v é d s z ö v e t s é g határidőnaplójának nem nagy jelentőségű pontatlanságára figyelmeztet egy vidéki előfizetőnk.
E naptárban ugyanis az olvasható, hogy lapunk társszerkesztője :
dr. Fabinyi Ferenc, felelős szerkesztője pedig: dr. Balog Arnold.
Megnyugtathatjuk az észrevételnek beküldőjét, hogy a dr. Pajorféle Minerva határidőnapló 112. oldalán ugyanezek az adatok olvashatók. Reméljük, hogy a kalendáriumi rész mindkettőben megbízhatóbb.
KÜLFÖLD.
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át elmeműveit. A svájci törvény (Gode pénal fédéral) szerint a
külföldön tartózkodó szerző helyett a kiadót kell a sajtó útján
elkövetett bűncselekményekért felelősségre vonni. A kiadó azonban azzal védekezett, hogy a sértő tartalmú cikkek tudtán kívül
kerültek bele a lapba. Érdekes megfigyelni ez alkalommal is,
mint zsugorodik össze valamely nagyjelentőségű politikai mozgalomnak látszó magatartás egy éretlen, a sötétség és névtelen
ség jótékony leple alatt végbemenő fészkelődésre. A mi esetünkben tehát a csupán gondatlanságával és felügyeleti tevékenységének elhanyagolásával védekező kiadó ellen emelt vádat a lausannei
ügyészség. A tárgyalás menetének végigpillantásánál meg kell
állapítanunk, hogy a bíróság helyzete magaslatán állott. Bármilyen terjedelme is legyen az író szólásszabadságának —• mondja
a bíróság — az sohasem terjedhet ki arra, hogy a jelenkor eseményeinek bírálata, megvilágítása helyett oly kitételeket, használhasson, amelyek eszméjének bizonyítására semmiben sem szolgálnak és egyedüli céljuk a sértegetés. A cikk írója ravasz fondorlattal járt el, midőn svájci újságba csempészte bele cikkeit,
amelyekért a sajtótörvény értelmében felelősségre nem vonható.
A kiadó gondatlanságát is megállapította a bíróság, tekintve,
hogy a közrebocsátott közlemények előzetes átvizsgálása alól az
magát fel nem mentheti. A kiszabott büntetés 500 f r a n k volt, de
hozzátette a bíróság ítéletében, hogy az a büntetés messze alatta
marad annak, amelyet cikkíróra kellett volna kiszabni, ha felelősségre vonása lehetséges lenne.
A.

— A német ügyvédek segélypénztárának 1915. évi
november 28-án volt XXXI. közgyűlése. Tagjainak száma 6098
(előző évben 5898), vagyona másfél millió márka, beleértve a
közel háromszázezer már két kitevő külön hadisegély-alapot.
A segélypénztár az 1914/1915. évben (1914. évi július 1-től 1915.
évi június 30-ig) egynegyed millió márka segélyösszegeket fizetett
ki (előző évben 154,000 márkát). A segélypénztár jövedelme következő elemekből állott elő az utolsó évben: tagdíjak 105,860
márka, ügyvédi k a m a r á k járulékai 52,200 márka, ajándékok 5626
márka, kamatjövedelem 52,255 márka. A segélypénztár összes
igazgatási költségei 11,946 márkára rúgott.

— A n e m z e t k ö z i jog újjászületését hirdeti Liszt a D
J. Z. j a n u á r 1-én megjelent számában. Kiemeli, hogy a háború
csak békekötéssel, tehát nemzetközi jogi aktussal végződhetik.
Ezzel egyszersmind biztos alapja keletkezik a hadviselő államok
közt kötendő szerződéseknek. De ú j életre fognak ébredni a szerződések is, amelyek jogi létét a háború nem érintette. A nemzetközi j o g eddig is az államok békés együttműködését biztosította,
ezt fokozottabban fogja biztosítani a jövőben. A hadviselő felek
önkényének csak annyiban vethet gátat, amennyiben maradnak
m é g oly semleges államok, amelyek a háború nemzetközi jogi
szabályainak tiszteletbentartását kikényszeríthetik.ccDer Ivrieg Aller
gegen Alle ist die Verneinung jeder Rechtsordnung, der Weltkrieg die Verneinung des Weltrechts.» Világháborúval szemben
véget ér a nemzetközi j o g hatalma. Még kevésbbé tekinthető a
nemzetközi jog a háború akadályának, a békét csak a nemzeteknek a békére irányzott akarata biztosíthatja. Azért reméli Liszt,
hogy a mai hadviselő nemzedék lesz a béke legbiztosabb garan
ciája. Érzelmeiben kifejezett meggyőződéséhez fordulva kétkedhetik-e valaki Liszt szavainak igazságában?

— A semlegesség megóvása érdekében tett rendelkezéseket — melyekről rövid idő előtt emlékeztünk meg — Svájc
bíróságai teljes jelentőségükben felismerték. Az 1915. év július
havában kibocsátott szövetségtanácsi rendeletet, melynek célja a
külföldi nemzetek, államfők és kormányok ellen elkövetett sérelmek üldözése, néhány nap előtt alkalmazta a lausannei büntető törvényszék egy érdekes esetben. A Bibliothéque universelle
et Revue suisse» című időszaki lapban sorozatos közlemények
jelentek meg «háborús elmélkedések)) megjelöléssel, amelyeknek
írója tisztességesebb ügyhöz méltó buzgósággal fáradozott azon,
hogy a német nemzetet, a császárt és a birodalmi kancellárt a
legkülönbözőbb durvaságokkal illesse. Az előzetes eljárás során,
amely a fenti szövetségtanácsi rendelet alapján megindult, k i t ű n t
hogy a szitkozódva elmélkedő, rettenthetetlen bátorságú író,
francia állámpolgár, hazájában tartózkodik és onnét csempészte
Főszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.

Ü g y v é d j e l ö l t , hadmentes, több mint négy évi praxissal,
ki ügyvédi vizsgán egy csoportból pótvizsgára utasíttatott, jövendő társulás céljából nagyobb vidéki városban vagy Rudapesten ügyvédi irodába mint irodavezető belépni óhajt. Ajánlatokat feltételek megjelölésével ((Nem leszek ügyvédhelyettes»
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jelige alatt kérem a kiadóba.
Ü g y v é d t á r s a t keresek budapesti ügyvédi irodámhoz. Fiatal,
igen szorgalmas, bebizonyíthatólag adósságmentes és teljesen
perfekt német kolléga ajánlatát Rlockner hirdetőbe kérem ((Doktor József® névre.
Ü g y v é d , kitűnő német, hadbavonuló budapesti k a r t á r s irodájának vezetését havi fizetés ellenében elvállalja. Ajánlatok
«Megbízható» jeligére a kiadóhivatalba.
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Kodifikációnk és a német birodalommal való
gazdasági viszony.
A világháború természetes következménye, hogy mindkét hatalmi csoport államai szorosabb gazdasági kapcsolatra törekszenek. Ez az óhajtás monarchiánk és szövetségesei részéről annál
természetesebb, mennél világosabb, hogy ellenfeleink támadása
legalább oly erővel irányúi gazdasági, mint politikai létünk
ellen. Ezen fejlődési folyamat következményekép máris igen élénk
eszmecsere indult meg a szövetkezett államok gazdaságpolitikai
viszonyának jövő alakulása kérdésében, amelynek során a legkülönbözőbb árnyalatok képviselői utaltak annak fontosságára,
hogy a szövetkezett államok forgalmi és hiteljogi intézményei
lehetőleg egységes alapra helyeztessenek.
Figyelemreméltó tünet erészben, hogy ezt ugyanoly határozottsággal sürgetik az oly gazdasági körök, amelyek a vámközösség ellenzői, de másfelől olyanok is, amelyek a vámsorompók
teljes lerombolását óhajtják és egységes gazdaságpolitikai területté kivánják átalakítani legalább is a német birodalmat és az
osztrák-magyar monarchiát.
A legutóbbi időbe esik ezen törekvéseknek egy figyelemreméltó hazai visszhangja, Baumgarten Nándor közigazgatási bírónak a ffPester Lloyd» j a n u á r 5-iki számában közzétett cikke,
másfelől egy igen jelentős állásfoglalás : a berlini kereskedelmi
testületnek (Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin) legutóbb
meghozott határozata, amely az előmunkálatok megkezdésének
szükségét hangoztatja és azokra Klein volt osztrák igazságügyminisztert, az osztrák perrendtartás megalkotóját kérte fel, aki
e munkára, hir szerint, készséggel vállalkozott.
A hiteljogi reformoknak a kereskedelem-politika alakulataiba
való belekapcsolásának kérdése és ezzel kapcsolatban annak
méltatása, mennyiben szükséges a nemzetközi, vagy helyesebben
szövetségközi gazdaság-politikai viszonynak helyes alakulása
szempontjából a jogintézmények átalakítása és ugyanígy, hogy a
jogelvek egyenlősítése képes-e és mennyiben helyettesíteni a vámvédelem megfelelő átalakítását, túlhaladja e lapok keretét, ellenben kétségtelenül kötelessége a magyar jogi publicisztikának
állást foglalni a kérdés jogi vonatkozásaihoz.
Az első kérdés e részben az, minő tartalmi változást igényelnek jogszabályaink. Az elhangzott felszólalások lényegileg megegyeznek abban, hogy kötelmi jogunk általában, továbbá a kereskedelmi társaságok joga, a tőzsdei és biztosítási, az ipari j o g védelem és a tisztességtelen verseny, nemkülönben az értékpapírok terén kívánatos, hogy a jogi szabályozás a szövetséges államok területén lehetőleg azonos elvek szerint épüljön fel.

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Ezen óhajtás bizonyos mértékig jogosult, mert tagadhatatlan, hogy ezen intézmények terén a szövetséges államok közötti
sűrű érintkezés mellett a jogi szabályok azonossága igen nagy
előny, mert továbbá joggal állítható az is, hogy a felsorolt intézmények tekintetében messzemenő közeledés érhető el, annál is
inkább, mert már is messzemenő hasonlóság áll fen e részben
a német, osztrák és magyar j o g között.
Mindamellett szükségesnek mutatkozik némi megfontolás.
Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a közeledés csakis oly módon érhető el, hogy Ausztria és hazánk revideálja a maga jogszabályait a német birodalom jogával való
azonosság elérése céljából, mert semmikép sem várható, hogy a
német birodalom az egység biztosítása érdekében eltérne a maga
jogállapotától, amely évszázados intenzív munka eredménye.
Ha pedig ezzel tisztában vagyunk, úgy nézetem szerint, kétségtelen az is, hogy az az óhajtás, amely a közeledést sürgeti,
nemcsak előnyöket, hanem veszedelmeket is rejt magában.
Veszedelmet látok abban, hogy egy lényegileg külpolitikai
alakulatból kifolyólag a jogrend átalakulását és egy igen messzemenő recepciót sürgetünk. Régi igazság, hogy nem minden
recepció előnyös, hanem csak az, amelyet a nemzet igazi szükségletei indokolnak. A külső momentumokon alapuló recepció
a jogfejlődés harmóniáját megzavarja és azt vonja maga után,
hogy az átvett jog, minthogy áthasonítása igen nagy nehézségekkel jár, nem megy kellően át a köztudatba. Ez szükségkép a
j o g és az élet felfogása közötti távolság megnagyobbodását és
a joggyakorlat ingadozását vonja maga után és útját állja a
jogtudomány megfelelő fejlődésének is.
Az, hogy 1875—76-ban máris igen messzemenő recepció
történt és hogy ez a recepció-folyamat azóta sem szűnt meg, e
tekintetben nézetem szerint épen nem szolgálhat vigaszul vagy
megnyugtatásul.
A német forgalmi élet, a német joggyakorlat és irodalom
beható tanulmánya m u t a t j a legjobban, hogy ez a recepció nem
mindenben sikerült és hogy az átvett anyagot talán ma sem
emésztettük meg egészen. Ha a recepció iránt meglevő és annak
előfeltételeit messze meghaladó hajlandóságot most még erősbiti egy oly törekvés, amely kimondottan az azonosításra törekszik, úgy hol lesz annak határa és hogyan képzelhető a hazai
viszonyok elfogulatlan mérlegelésén felépülő, az átvételben is
önálló, produktív legislativ munka lehetősége.
Ezt az állapotot az sem óhajthatja, aki a német jogéletnek,
törvényalkotásnak, gyakorlatnak és tudománynak legőszintébb
tisztelője.
Lényegesen növekednének az aggályok akkor, ha az az irány
érvényesülne, amely nemcsak a tényleges azonosításra törekszik,
de az azonos szabályozást nemzetközi egyezmény útján, pl. a
váltótörvényre és a vasúti fuvarozásra vonatkozó nemzetközi
egyezményhez hasonlóan kívánja létesíteni.
A dolog természeténél, a hatalmi viszonyok elosztásánál és
nem utolsó sorban a gazdasági és jogi superioritásnál fogva ez
kétségtelenül azt jelentené, hogy egyszersmindenkorra a német
szempontok érvényesülnének.
Lehet, hogy vannak, akik ezzel is megbarátkoznának. Lehetséges az is, hogy ez ekként előálló jogszabályfejlődés sok tekintetben kielégítő volna. De az bizonyos, hogy sajátos hazai viszonyaink és érdekeink kielégítése ilykép alig volna lehetséges és
hogy félő, miszerint ez esetben valójában igazzá válnák Gross-
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schmid ismert mondása : cdgy van és így van jól, mert így
akarja Németország, Magyarország szellemi földesura.®
Ez pedig annál nagyobb veszedelmet rejthet magában, mert
a recepció önmagában még nem olyan veszélyes, mintha az önálló rendelkezési jog fontos jogterületek tekintetében hosszú
időre, vagy esetleg végképen meg van kötve.
E megfontolásokból nézetem szerint igen egyszerű a konklúzió. A magyar jog munkásainak komoly és sürgős kötelessége
a felvetett kérdés beható tárgyalása.
Igaz, hogy erre a jelenlegi időpont nem kedvező.
Annál nagyobb kötelesség hárul e tekintetben igazságügyi
kormányunkra és mindazokra, quibus dátum est condere iura.
Ma, a midőn az ország jogászainak nagy része más téren szolgálja a hazát és így a jogászi közvélemény kialakulása kevésbé
várható, a más időkben megkívánhatónál, intenzivebben, a hazai
viszonyok elfogulatlan, a gyakorlati szempontokat és igényeket
figyelembevevő munkával tisztáznia kell azt a kérdést, mennyiben kívánja és egyben, mennyiben engedi meg az ország érdeke
az oly reformokat, amelyek magán- és kereskedelmi jogunkat a
német birodalom jogához közelebb viszik, szabad-e törvényhozásunkat e téren egyezményekkel megkötni, ha igen, mely mértékig ?
Tisztába kell jönnünk e kérdés minden részletével, ne hogy
a döntés időpontja készületlenül találjon. A mulasztás e téren
nem pótolható.
Dr. Lévy Béla.

vány fizikailag mégis csak vagyon és nem személy; személlyé
csak fikció útján válik !) elvileg bárki birtokba veheti és eltulajdoníthatja. Igaz, hogy ezt a következményt az esetek többségében rendészeti szabályokkal is meg lehet akadályozni. így a végrendeleten alapuló alapítványoknál az örökösödési eljárásba befolyó faktoroknak, főként a hagyatéki bíróságnak módjában van
az alapítvány felett őrködnie, ámde könnyű felismerni, hogy már
ebben a bírói tevékenységben is benne van a csirája, sőt egyenes
elismerése az elfogadás szükségességének, mert hiszen még a legszélsőbb egyoldalú akarati elmélet híveinek is el kell ismerniök,
de sőt a többször idézett cikk írója is elismeri, hogy az alapítványok létrejöttének korlátja az erkölcsiség, a tiltó törvények,
stb. Mihelyt tehát a bírónak az alapítvány oltalmára irányuló
tevékenységet kell kifejtenie, eo ipso vizsgálnia kell, hogy az
alapítvány nem ütközik-e tiltó jogszabályba, meg a jó erkölcsökbe ? azaz meg kell állapítania, hogy az alapítvány a bírói
oltalomra ezekből a szempontokból igényt tarthat-e vagy nem ?
s így implicite már azt a kérdést állapította meg a saját szempontjából, hogy az alapítvány — nem szólva még egyéb fontos
államérdekekről — elfogadható-e vagy sem ? Amivel azonban
igen természetesen még nincs megoldva az a további kérdés,
hogy ezzel a benrejlő bírói c(elfogadás»-sal eleget tettünk-e mindazoknak a célszerűségi követelményeknek, amelyek ezeket a kérdéseket egyedül vannak hivatva irányítani. Már itt közbevetőleg
is megjegyezzük, hogy erre a kérdésre alább még részletesen
visszatérünk.

Az alapítvány jogi létesülése.*

De lölvéve előadásunk előbbi fonalát, megemlítjük, hogy
képzelhető más eset is. Valaki élők közti ügylettel létesít alapítványt és pedig az akaratnyilvánításnak valamely magánjogilag
érvényes formájában, de az alapítványra szánt vagyont a saját
kezelésében tartja, vagy bárki másnak kezelésére bízza. Már most
ez az ügylet az egyoldalú létesítési elmélet szerint végérvényesen,
azaz törvényesen létrejött alapítványt eredményezne anélkül, hogy
bárki is (tehát a bíróság seml) vizsgálata tárgyává tehetné, hogy
még azt a bizonyos közerkölcsi, közrendi és közbiztonsági
korlátot is nem lépi-e át az alapítvány ? Erre aztán más orvoslás
nem volna lehető, mint utólagos hatalmi szóval (bírósággal,
hatósággal, csendőrrel !) föloszlatni, elkoboztatni a már jogérvényesen létrejött alapítványt,
Kérdjük már most, vájjon helyes jogrendszer
volna-e az,
amely eleve megengedné, hogy erkölcsbe, közrendbe és közbiztonságba ütköző jogi személyek magánjogilag
végérvényesen létrejöhessenek s azokat csak utólag lehessen kárttevő mivoltukban
megsemmisíteni ? És helyes jpgrendszer volna-e az, melynek már
a magánjoga is nem biztosítja még az erkölcsöt, közrendet és
közbiztonságot sem, még mindig nem szólva egyéb állami érdekekről, hanem ezek védelmét nemcsakhogy tisztán a közjognak
tartja fen, de önmaga elő is mozdítja, hogy ily kőzjogellenes
alakulatok jogilag létrejöhessenek? És végül tehát nem inkább
az-e az egyedüli helyes jogrendszer, ahol magánjog és közjog
karöltve jár, ahol a közjog (rendészet, igazgatás, büntetés) óvja
a magánjogokat, kierőszakolja azok bántatlan érvényesítését; de
viszont a magánjog sem véd, hanem inkább lehetetlenné tesz
minden oly ügyletet, amely a közjogokba ütközik ?
Az államhatalmi tényezőknek ez az összeműködése az, amely
közjogi eszközt, karhatalmat ád például a magánjogokat érvényesítő bírósági végrehajtónak és másfelől magánjogi tiltó szabállyal nyújt védelmet például az uzsora ellen.
Hová jutnánk, ha például a magánjog azt mondaná, hogy
miután magánjogi elv, hogy a szerződés a feleknek törvényt
szab, tehát a kikötött és elfogadott 100 százalékos kamat is érvényes, azaz behajtható s csupán a büntető jog üldözné utólag az
uzsorást, aki azután idővel nyugodtan élvezné majd bűnének
magánjogilag jogos gyümölcsét ? És vájjon nem ugyanaz volna-e
az eset, ha a magánjog azt mondaná, hogy az alapítvány egyoldalú akarattal már létrejött, érvényes és majd csak utólag, a
többé vagy kevésbbé, esetleg erőhatalommal gyakorlandó felügyelet rendjén lehessen vizsgálni benne közjogi és közcélszerűségi szempontokból azt. amit a közjog és az állam létcéljai
tilalmaznak ?
De térjünk vissza a jogi személyekre és nézzük ennek a
fogalomcsoportnak többi alakulatát. Mit kíván ezeknél a jogérvényes megalakuláshoz a fönálló jogrendszer ?
Nemde azt látjuk, hogy minden legegyszerűbb egylet meg-

De lege lata a kérdés egyszerű. Oly jogszabály, amely kimondaná, hogy az alapítvány az alapító akaratkijelentésével ipso
facto létre jönne, nincs. Sőt fentebb azt is kimutattuk, hogy ily
irányú «állandó», ((egyöntetű)) és ((kijegecesedett)) joggyakorlatot sem lehet elismernünk. (Hogy ez a kérdés valójában miként
áll de lege lata, arról alább külön szólunk.)
Marad a kérdés de lege ferenda. Természetes, hogy itt nem
értjük csupán a jövőbeli, szószerinti értelemben vett törvényalkotást, hanem azt is, hogy a mai helyzetben lehet-e, szabad-e
az alapítványi jogrendszert a hivatkozott cikkben ismertetett
elvek és tételek irányában fejleszteni s így a jogászi közvéleményt, meg esetleg a jövő törvényhozást is ily értelemben befolyásolni ?
Rendszeres, modern értelemben vett alapítványi kódexünk
tudvalevőleg nincs. Ha tehát pozitív szabályok helyett jogelveket, elméleteket és analógiákat keresünk s ilyeneket pro és
kontra többfélét találunk, akkor nyilvánvaló, hogy a ((közérdeket)) szem előtt tartó írónak és bírónak egyaránt ahhoz az elmélethez, illetve analógiához kell csatlakoznia, amely a közérdek
szempontjából a legcélszerűbb, legracionálisabb.
Ezt a megdönthetetlen elvet az alapítványok létesülésének
kérdésében alkalmazva, a megoldás valóban adva van. Az alapítvány jogi személyisége nem egyéb, mint dogmatikus fikció. Nem
materiális valóság, hanem csupán a közérdeket szolgáló mesterséges szabály ruházta föl az alapítványt jogképességgel; ez ád
neki szervezetet, képviseletet, stb. Mindezt egyszerűen azért, mert
a közérdekre nézve valami jó és célszerű van abban, hogy alapítványok legyenek; és az alapítványok ilyetén megkonstruálása
mellett jobban el lehet érni azt az eredményt, hogy az alapítványok a köz javára mentül inkább szolgálhassanak, mert ha az
alapítványnak jogképessége, képviselete útján cselekvőképessége
van, ha vagyont szerezhet, ügyleteket köthet, akkor rendeltetésének jobban, célszerűbben felelhet meg.
Ugyanezt a szempontot kell és egyedül ezt szabad csak tehát
irányadóul tekinteni abban a kérdésben is, hogy az alapítvány
létesüléséhez az alapító akaratán kívül kell-e még egy más akarat és illetve akaratnyilvánítás, vagyis az elfogadás.
Mindjárt ki fogjuk mutatni, hogy erre a kérdésre habozás
nélkül igennel kell felelni.
Ezt parancsolja elsősorban a józan értelem. Hiszen másként
az alapítvány létrejötte nem is volna biztosítva. Ha az alapítványtevés egymagában egyenlő volna az alapítvány létesülésével,
akkor az alapítvány egyszerűen uratlan jószág volna. Ha nincsen,
aki az alapítványt elfogadja, akkor azt (mert ugyebár az alapít* Az előbbi kőzi. 1. a 1. és 2. számban.
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alakulhatásának elmaradhatlan létkelléke, hogy alapszabályai a
belügyminisztériumhoz íölterjesztessenek s az egylet addig véglegesen meg nem alakulhat, ameddig a belügyminisztérium az
alapszabályokat épen az imént kiemelt magasabb állami szempontok és az általa mérlegelendő közérdek szempontjából való
alapos megbírálás után nem láttamozta. Addig tehát az egylet
valósággal létre nem jöhet. (1508/1875. B. M. eln. sz. szabályrendelet.)
Aztán ismeretes, hogy a részvénytársaságok és szövetkezetek
a kereskedelmi törvény értelmében addig megalakultnak nem
tekinthetők, vagyis tehát jogi léteilel mindaddig nem bírnak,
amig a cégjegyzékbe be nem vezettetnek. Ugyanily szabályok
állanak fön minden más oly társulatra és közületre, amelyek
önálló jogképességgel akarnak fölruháztatni ; de végül ugyanez
áll még a községekre és törvényhatóságokra is, amelyeknek
létesűléséhez ugyancsak konstitutív föltételként megkívántatik
és pedig az előbbinél a kormánynak, az utóbbinál a törvényhozásnak a szankciója.
Már most mindezeknél a jogi személyeknél a létesüléshez
szükséges miniszteri, törvényszéki stb. láttamozás, illetve bejegyzés mi más, ha nem a kivétel nélkül egyformán megkívánt
elfogadás ?
Ami pedig ennél a kérdésnél ügydöntő momentum gyanánt
emelendő ki, ez abban áll, hogy mindezeknél a jogi személyeknél mindenkor a jogi értelemben veit megalakulást, a létesülést
megelőzőleg áll be a felsorolt illetékes tényezőknek, vagyis a
megalakulandó jogi személyek körén kívül, azok fölött létező
alanyoKnak akaratnyilvánítása,
amelynek bekövetkezte előtt
mindezek a jogi személyek végleges hatállyal sem jogokat nem
szerezhetnek, sem jogi cselekvényeket nem végezhetnek, stb.,
szóval nemcsak közjogilag, de magánjogilag sem léteznek.
Az összes jogi személyek analógiája hangosan utal tehát
arra, hogy a kétoldalú akarat és ennek az akaratnak a kinyilvánítása, vagyis egyfelől az alapítás, alakulás, stb., másfelöl az
elfogadás, jóváhagyás stb. a létesűlésnek, vagyis a jogi személyiségűi leendő elismerhetésnek igenis egyaránt konstitutív
elemei s ekként mindennemű jogi személynek typikus létföltételi
sajátságait képezik, miért is ez a törvényes állapot szintén súlyos ok arra, hogy az alapítványoknál, mint működéseikben és
hatásaikban az állam legnevezetesebb politikai célzatait érintő
jogi személyeknél kivételt ne tegyünk, és pedig annál kevésbbé
sem, mivel csakugyan keresve sem lehet semmiféle oly mozzanatot találni, amely ennek a józan ész és a célszerűség által diktált és
törvényesített rendszernek a föntartását épen az alapítványokkal szemben célszerűtlennek vagy akár csak méltánytalannak is
mutatná.
Ha a fenálló tételes jog elmaradhatlanul megkívánja, hogy
annak a talán több száz élő jogalanynak a kifejezett akaratnyilvánítása, hogy ők bizonyos célra, amely pedig sem nem erkölcstelen, sem nem törvénytelen, egyletté alakulnak, mindig csupán
előleges állami hatósági elfogadás mellett nyerhessen érvényt ;
ellenkező esetben pedig az egylet nemcsakhogy nem kezdheti
meg működését, hanem a bár érvényes formák közt történt akaratkijelentésnek (egyletté alakulás) ab ovo sem lehetett semmi
hatálya, azaz egyszóval az egylet jogilag létre sem jött, és pedig
annak dacára sem, hogy a leendő egyleti vagyon bizonyos rendeltetéssel már összeadatott, azaz rendelkezésre áll, tehát ép úgy
((szabaddá lett», mint a cikkíró úr az alapítványokra nézve mondja,
illetve az I. polgári tanács egyik határozatából idézi ; és ha tehát
annak a többes számú élő jogalanynak is be kell várnia, míg az
állami hatóságtól a «placet)) megérkezik ; — akkor kérdjük, miért
annyira szent és főleg miért annyira sürgős az alapítónak az
egyoldalú akaratnyilvánítása, hogy az önmagától fogva és rögtöni hatállyal hozzáférhetetlen jogi hatásokat szüljön ?
Ha tehát felismerendő, hogy az alapítványok létesülésének
az alapítás mellett másik elkerülhetlen alkotó eleme az elfogadás,
akkor dönteni kell a felett is, hogy kik, vagy minő faktorok
lehetnek a hivatott alanyai az elfogadási jognak és illetve tevékenységnek ?
.
(Folyt, köv.)
Dr. Steineker István.
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Végrehajtás a vállalatra.*
Milyen állásponton vaíi a magyar bírói gyakorlat a vállalati
végrehajtással szemben s megfelel-e az a törvényadta lehetőségeknek. A budapesti kir. tábla már említett 10. számú polgári
határozatáig előfordultak esetek, amikor egyes vállalatok alkatrészeinek lefoglalásával s az azokra alkalmazott szoros zárral
kapcsolatban a zárgondnok az illető vállalat jövedelmeinek kezelésére, sőt általában a vállalat folytatására feljogosíttatott.
A bíróságok ilyenkor a zárgondnoknak ezt a hatáskörét nem
mint a végrehajtásnak egy speciális nemét tekintették, hanem
egyszerűen a szoros zár folyományaként alkalmazták. Ugyanez
az álláspont érvényesül a kivételes biztosításról szóló már említett miniszteri rendeletben, amely a zárgondnoknak a vállalat
vezetésére való jogát szintén a szoros zár folyományaként szabályozza. Ezzel szemben a 10. számú polgári határozat a gyógyszertárakra vonatkozólag ugyan, de oly indokolással, amely
minden vállalatra talál, kinundotta, hogy a gyógyszertár jövedelmeire zárgondnok bevezetésének helye nincsen. E határozat
eszmemenete a következő: A magyar végrehajtási törvény rendszere szerint lefoglalhatók: 1. ingóságok (idetartoznak a követelések is); 2. bizonyos jogok (iparűzési jog, kir. kisebb haszonvételi jog, ingatlanra vonatkozólag élők közti jogügylettel
szerzett jog); 3. ingatlanok és ezeknek haszonéhezete. Már pedig
a jövedelem nem ingó jog, mert azzá csak a befolyt pénz lesz,
jövőben létesülő ingó pedig nem lehet foglalás tárgya. Nem tekinthető a jövedelem a végrehajtást szenvedő követelésének sem
és végül ily végrehajtás által nem is az üzleti jog vonatik végrehajtás alá, mert ez a jog oly módon, hogy azt az üzletet folytató végrehajtást szenvedő helyett a hitelező érdekében más gyakorolja, végrehajtás alá egyáltalán nem vonható, mert az iparüzleti jog a VT. 53. §-a szerint csak az esetben vonható végrehajtás
alá, ha a fenálló iparszabályok szerint érvényesen átruházható
tehát csak a reáliparjog foglalható le és annak értékesítése árverésen való eladás útján történhetik. De nem lehet azt sem mondani, hogy a végrehajtásnak a gyógyszertár haszonvételeire helye
van, mert a VT. szerint a hasznok, mint jövőben létesütendő vagyontárgyak, csak az ingatlan végrehajtásánál képezhetik foglalás tárgyát. Továbbá a gyógyszertári jognak tulajdonképen nincs is
jövedelme, mert a jog csak az üzlet folytatására adja meg a lehetőséget, maga a jövedelem azonban nem a gyógyszertári jognak, hanem a gyógyszerész személyes üzleti tevékenységének
eredménye. A VT. 75. §-a szerint alkalmazott zárgondnok jogköre csak az ingók megőrzésére és kezelésére, de nem bizonyos
üzem gyümölcsöző folytatására terjed ki. Az ily végrehajtás azért
sem engedhető meg, mert tulajdonképen az adós személye ellen
irányul, mert a végrehajtás által az adós a hitelező érdekében
személyes tevékenységre kényszerül.
Ebben az érvelésben mindenekelőtt a kiindulási pont a hibás. Hogy t. i. a VT. felsorolná a lefoglalható vagyontárgyakat,
s hogy ennélfogva arra, ami a törvényben mint lefoglalható
vagyontárgy megemlítve nincsen, végrehajtás nem is vezethető.
A dolog megfordítva áll, a törvény általános szabályt állít fel a
tekintetben, hogy a végrehajtás az adós ingó és ingatlan vagyonára történhetik és csupán a foglalás alól mentes vagyontárgyakat sorolja fel taxatíve. A határozatban említett egyes jogokat
csak azért emeli ki külön a törvény, mert azok különös rendelkezések alá esnek. A vállalatot, mint lefoglalható vagyontárgyat
a törvény ugyan nem említi, de ennek valószínűleg az az oka,
hogy akkor még a vállalat fogalma tudományosan kifejtve nem
is volt és valószínűleg a vállalatot azonosították annak reáléivei
és úgy vélték, hogy ezeknek a lefoglalásával s a szoros zár alkalmazásával s különösen a zárgondnoki kezelés bevezetésével vele
jár magának a vállalatnak vezetése és bevételeinek kezelése.**
Hogy a törvény szerint a zárgondnok teendője nem merül ki
az őrizetben és az ingók kezelésében, mint azt a kir. tábla
mondja, az kitűnik a végrehajtási törvény 253. §-ából, amely
* Bef. közi. — Az előbbi közt. 1. a 2. s z á m b a n .
** Ma is v a n n a k felfogások, amelyek a vállalati egységet a
tartozék íogalmából vezetik le, a vállalat tényezőit az ingatlan t a r tozékainak tekintik. Nem lehet feltenni, hogy a törvényhozó ki
a k a r t a zárni a vállalkozói jövedelmeknek, éppen a l e g n a g y o b b jövedelmeknek lefoglalását.
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szerint a 245—248. stb. §-oknak a zárgondnoki számadásokra, a
zárgondnoki kezelés alatt befolyt jövedelmi tárgyak értékesítésére stb. vonatkozó rendelkezései a törvény 75. §-a értelmében
elrendelt zárlatok eseteiben is a dolog természetének megfelelően
alkalmazhatók. Kérdem már most, ha az ingó zárgondnok teendője az ingók őrzésében és kezelésében kimerül, miért tartotta
szükségesnek a törvény, hogy a zárgondnoki számadásokra és
jövedelemkezelésre vonatkozó szabályokat erre a zárgondnokságra is alkalmazza, mert hiszen számadást adni csak jövedelmek kezeléséről lehet, jövedelmet pedig az ingók akkor, ha azok
őriztetnek, nem hozhatnak, hanem jövedelem az ilyen szoros zárból csak akkor származhatik, ha az az üzlet vagy vállalat, amelyhez a lefoglalt ingók tartoznak, a zárgondnok által folytattatik.*
Ami azt az érvet illeti, h o g y a j ö v e d e l e m , m i n t jövőbeli dolog, le n e m f o g l a l h a t ó , ezzel s z e m b e n u t a l o k a r r a , h o g y az á l l a n d ó
a l k a l m a z o t t a k fizetésének l e f o g l a l á s á t a t ö r v é n y k i f e j e z e t t e n m e g engedi, m á r p e d i g ez a fizetés is nyílván j ö v e d e l e m , ha a t ö r vény r e n d s z e r é b e n a k ö v e t e l é s e k közt is van felsorolva, m e r t h a
a fizetés v a l ó b a n c s a k m i n t k ö v e t e l é s volna l e f o g l a l h a t ó , ú g y
m i n d i g c s a k a m á r l e j á r t fizetésre való követelés l e n n e l e f o g l a l h a t ó , n e m p e d i g a j ö v ő b e l i fizetés is. A b b a n p e d i g n a g y igazs á g t a l a n s á g vjan, ha a fix jövedelem l e f o g l a l h a t ó , a n e m fix j ö vedelem ellenben, b á r m i l y n a g y legyen is az, v é g r e h a j t á s alá n e m
vonható.

A tekintetben, hogy a hasznok lefoglalása csak az ingatlannál van megengedve, ismét utalok a 253. §-ra, mely az ingatlan
haszonvételének zár alá vételére vonatkozó szabályokat az ingó
szoros zárnál is alkalmazandóknak mondja ki. Téves a határozatnak az az érve, hogy a gyógyszertár jövedelme egyedül a
gyógyszerész személyes üzleti tevékenységének eredménye, mert
hiszen a gyógyszertárban, mint vállalatban, nemcsak munka, hanem tőke is van s így a vállalat hozadéka ennek is eredménye.
Semmikép sem talál végül az az érvelés, hogy ily végrehajtás
az adós személye ellen irányul, mert hiszen semmi kényszert nem
alkalmaznak a tekintetben, hogy a vállalkozó tevékenységet fejtsen ki, mert ha ő a közreműködést megtagadja, az ő tevékenysége helyébe a zárgondnok működése lép. Végül egészen elhibázott a határozatnak az a kijelentése, hogy nem is kívánatos a jogfejlődés szempontjából, hogy ily végrehajtásnak helye lehessen,
mert ellenkezően a végrehajtási törvény reformjánál alig lesz
fontosabb feladat, mint épen a vállalati végrehajtás részletes szabályozása.
Tatics Péter a Jogtudományi Közlönyben írott cikkében általában egyetért a negatívumban a kir. tábla álláspontjával, hogy
t. i. a VT. szerint az ú. n. jövedelmező üzem lefoglalásának s a
jövedelmek zárgondnoki kezelésének helye nincsen. Szerinte az ily
üzem számos követelésből állítódik össze, amelyek az üzem tulajdonosát az ő adósaival szemben megilletik. Már pedig abban az
esetben, amikor a hitelező az összjövedelemhez, az üzem hasznaihoz, azok alkatelemeire való tekintet nélkül akar hozzáférni,
tulajdonképen bizonytalan, egyenként meg nem határozható, a
jövőben támadó követeléseket akar értékesíteni. Ez a vállalat
hozadékának s illetve a vállalkozó jövedelmének téves felfogása;
a vállalat hozadéka nem követelésekből tevődik össze, hiszen a
vállalat hozadéka állhat kizárólag vagy túlnyomóan készpénzbevételekből is. Egyébként Tatics is szűkkeblűen magyarázza a
VT. 75. §-a szerinti kezelést és szintén nem fordít figyelmet a
VT. 253. §-ára. A tekintetben azonban nem fogadja el a tábla
álláspontját, hogy a jövedelmező üzem végrehajtása technikai
akadályoknál fogva nem vihefő keresztül és kívánatosnak is tartja,
hogy a törvényhozás az osztrák törvényhez hasonló intézkedést
nálunk is tegyen. Helyesen jegyzi meg, hogy az adós nem kívánhatja, hogy érdekeinek védelme mindenáron a hitelező érdekei fölé helyeztessék.
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magyarázni, hozzáadás és eltérés nélkül. Amely tárgy lefoglalá
sáról és értékesítési módjáról tehát a törvény nem intézkedik,
arra a végrehajtási törvényt kiterjeszteni, vagy más értékesítési
módot előírni, közjogi szabálytalanság lenne. Már pedig a törvényben az ott felsorolt ingóságok, jogok, értékpapírok és követelések között a vállalat s illetve a vállalati jövedelem felsorolva
nincsen. A VT. az ingók tekintetében zárlatot nem ismer, hanem
csak szoros zárt. Végül a törvény nem gondoskodik annak megállapításáról, mennyi az iparüzletek tulajdonosának létminimuma.
Ami a VT. alaptörvényi minőségével való érvelést illeti, a
tekintetben, hogy a VT. alaptörvény-e vagy sem, vitába bocsátkozni meddő dolog lenne, mert nálunk az alaptörvényeket felsoroló külön törvény nincsen és így egyéni felfogás dolga, hogy
valaki melyik törvénynek tulajdonít akkora fontosságot, hogy azt
alaptörvénynek nevezze. Ami azonban az abból levont következtetést, hogy t. i. a VT.-t alaptörvényi jellegénél fogva hozzáadás
és eltérés nélkül szorosan kell magyarázni, hogy azt kiterjeszteni nem szabad, ezt a felfogást már semmikép nem oszthatom.
Közjogunk szerint alaptörvény és más törvény között létrejövetelük, magyarázatuk, megváltoztatásuk vagy megszüntetésük tekintetében semmi különbség nincsen. Különösen ami a szokásjog szerepét s a törvényhez való viszonyát illeti, az alaptörvény
tekintetében ép úgy megvan annak törvénymagyarázó, pótló, sőt
törvényrontó ereje A magyar jogban nincs a szokásjog jelentőségét korlátozó rendelkezés, mint amilyen az osztrák polgári
törvénykönyv 10. §-ában foglaltatik.
Nincs tehát semmi akadálya annak, hogy a bírói gyakorlat
a törvényt a keletkezése után felmerült új életviszonyokra vagy
a törvényben nem szabályozott esetekre kiterjessze analógia
segélyével. Ha ezt az osztrák bíróságok megtehették, meny
nyivel inkább megteheti a magyar judikatura, mikor a magyar
jog terén oly nagy jelentősége van a szokásjognak, mint tán csak
Angliát kivéve, sehol másutt. De nincs is itt szó a törvénnyel
való szembehelyezkedésről, sőt teljesen a törvény szellemében
jár el az, aki szoros zárral kapcsolatban a vállalatok jövedelmé
nek zár alá vételét elrendeli, mert hiszen a generális szabály
(43. §.), hogy a végrehajtás minden ingó és ingatlan vagyonra
vezethető, s nem áll az, hogy a lefoglalható vagyontárgyak taxatíve vannak felsorolva, hanem csak exemplificative vannak egyes
vagyontárgyak kiemelve, minthogy azok lefoglalására különös
szabályok állanak. Új értékesítési módról, új kényszereszközökről pedig nincs szó, mert a zár gondnoki kezelésnek a 253.
figyelembevételével való helyesebb felfogása lehetővé teszi a vállalati jövedelem lefoglalását. A bíróságoknak nem szabad tehetetlenül maradni az új életviszonyokkal szemben, hanem a törvény alapján kell a lehetőséget keresni a vállalatokban rejlő
nagy vagyoni erőnek a hitelezők részére hozzáférhetővé tételére.
A létminimum törvényes megállapításának hiánya sem lehet akadály, az a bíró feladata lehet, mint ahogy a kivételes biztosítási
rendelet is a bíró feladatává teszi az üzlettulajdonos létminimumának megállapítását.

Még Arany Sándor foglalkozott az dparüzletek jövedelmének végrehajtás alá vitelen kérdésével s ő szintén odakonkludál,
hogy az iparüzletek zárgondnoki kezelése, a csak a jövőben befolyó jövedelmek lefoglalása a fenálló jogszabályok szerint nem
lehetséges. Szerinte a VT. alaptörvény, amelyet szorosan kell

Figyelemreméltóbb Aranynak az az ellenvetése, amit a kávéházi üzlet lefoglalása ellen abból a szempontból hoz fel, hogy az
ily üzlet egyszersmind italmérési engedéllyel kapcsolatos, esetleg
dohányegyedárúsággal és így a lefoglalás a pénzügyi szabályokkal nem lesz összeegyeztethető. Minthogy a mai szabályok sze
rint iparűzési jog csak akkor foglalható le, ha az átruházás tárgyát képezheti, az italmérési engedély pedig, mint általában az
iparengedélyek, személyhez kötött, ebből folyólag a mai jog szerint ily üzleteknél tényleg nehézség áll elő az üzletnek zárgondnok által való folytathatósága tekintetében. Nincs azonban
semmi nehézség abban a tekintetben, hogy a zárgondnok a tulajdonos által folytatott üzlet bevételeit kezelje. Az osztrák törvényben ez a nehézség elkerültetett azáltal, hogy az osztrák törvény megengedi azon jogok lefoglalását, amelyek ugyan át nem
ruházhatók, de a gyakorlásuk igen. így az osztrák törvény szerint maga az iparengedély is lefoglalható s az iparűzési jog jövedelme szintén kényszerigazgatás útján beszedhető, habár a jog
maga elidegeníthetetlen.* Azt hiszem azonban, hogy az iparűzési

* Másképpen áll a dolog Ausztriában, ahol a V e r w a h r u n g
(259—262. §.) mellett van a Z w a n g s v e r w a l t u n g mint külön intézmény,
míg n á l u n k a szoros zár (zárgondnoki kezelés) ez utóbbit is hivatva
van pótolni.

* Az EO. 341. §-a szerint oly e s e t b e n , amidőn az iparűzésnek
helyettes által való gyakorlásához az i p a r h a t ó s á g jóváhagyása szükséges, a V e r w a l t e r kinevezését tartalmazó bírói h a t á r o z a t kézbesítés előtt az illetékes h a t ó s á g n á l b e m u t a t a n d ó hozzájárulás végett.
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jognak a VT. szerinti lefoglalhatatlansága nem zárhatja ki a vállalatnak zárgondnok általi vezetését, mert hiszen a zárgondnok
a végrehajtást szenvedő vállalkozó jogán folytatja az üzletet, azt
érvényesíti a hitelezők javára, új engedély tehát, vagy annak átruházhatósága nem szükséges. Felfogásom helyességét bizonyítja
a kivételes biztosításról szóló rendelet is, amely az üzletnek zárgondnok által való folytatását szintén megengedi s említést sem tesz
arról, hogy az iparigazolvány vagy iparengedély tekintetében valami hatósági intézkedésre szükség volna. Legfeljebb arról lehet
szó, hogy a zárgondnok kinevezése előtt az illetékes hatóság
megkérdeztessék, nincs-e a zárgondnok személye ellen kifogás s
a kinevezést vele is közölni kell.
Ha a kifejtettek szerint azon az állásponton vagyok is,
hogy a vállalati hozadék lefoglalása a vállalati ingókra vezetett
szoros zárral kapcsolatban, zárgondnoki kezelés útján lehetséges, ebből korántsem következik, hogy a vállalkozói jövedelem
végrehajtási úton való értékesítésének speciális szabályozását
szükségesnek nem tartom, sőt ez szerintem a VT. készülő reformjának egyik leglontosabb feladata lesz. A gazdasági vállalatokra
vezetett végrehajtás egy igen hatásos végrehajtási eszköz, amelynek alkalmazása s különösen határainak kijelölése részletes, pontos szabályozást igényel. A reform létesítésénél mi már felhasználhatjuk az osztrák bírói gyakorlat tanulságait is.
Nem osztom Pisko aggodalmát (idézett m. 147. lap), aki
megfontolandónak tartja, nem volna-e jobb a vállalati végrehajtást kizárni, vagy legalább lényegesen korlátozni. Szerinte a vállalati végrehajtás megengedése ellentétben áll azzal az elvvel,
amely az EO. 251. §-ában a foglalás alól mentesített tárgyak felsorolásánál kifejezésre jut, hogy t. i. nem szabad lehetetlenné
tenni, hogy a végrehajtást szenvedő hivatását gyakorolhassa.
Már pedig szerinte nincs meg mindig a lehetősége annak, hogy
a végrehajtást szenvedő munkaerejét más irányban értékesítse.
Sokszor egyedül csak saját vállalatának vezetésére képes és így
ilyenkor a végrehajtás megfosztja annak lehetőségétől, hogy
munkaerejét felhasználhassa. A törvény azonban lehetővé teheti
a végrehajtást szenvedőnek a vállalatban való közreműködését
és ezzel hivatása gyakorlását és csak az esetben, ha a vállalkozó
ezt megtagadja, kell egészen átvenni a zárgondnoknak a vezetést. Szerencsésen valósítja meg ezt az elvet a kivételes biztosítási rendelet, amely kimondja, hogy a zárgondnok csak akkor
veheti át az üzlet önálló vezetését, ha az adós vagy megbízottja
azt nem folytatja.
Kétségtelen azonban, hogy a vállalati végrehajtás szabályozásánál sok nehézséggel kell megküzdeni. A vélemények még
fontos kérdésekben eltérnek, a kérdés még fejlődésben van, a
probléma nincs megoldva. így nehéz kérdés, hogy az egyes vállalati alkatrészek külön lefoglalhatósága megengedtessék-e s különösen a vállalatnak szintén alkatelemét képező iparjogosítványnak külön lefoglalhatósága. Egyes alkatrészek külön lefoglalhatósága esetén pontosan kell szabályozni az ingatlan tartozékának
fogalmát (ez azonban a polgári törvénykönyv feladata lesz), hogy
oly esetben, ha valaki egy ingatlannal kapcsolatban űzött válla
lat hozadékát foglalja le, egy másik hitelező — a dologi hitelező
—• pedig az ingatlan haszonélvezetét, tudhassuk mennyire terjedhet a dologi hitelező joga, s miképen állapíttassék meg az ingatlan haszonélvezetének megfelelő része a jövedelemnek. Kétségtelen, hogy a vállalat hozadékában az ingatlan hozadéka is egyesül, de a telek hozadékát meg kell különböztetni a vállalat hozadékától. Ha az iparjogosítvány külön lefoglalása megengedtetik,
mikép egyeztessék össze ez a foglalás a vállalati hitelező jogaival s mikép alakul ilyenkor a hitelezők rangsora és kielégítési
módja? Helyesen jegyzi meg Fischböck, hogy az iparengedélyre
a kényszerigazgatás csak úgy vihető keresztül, ha a Verwalter
egy egészen új vállalatot létesít, mert az eddigi üzem folytatása
nem a koncesszió Zwangsverwaltungja, hanem a vállalaté. Ugyanez
áll a kényszerbérbeadásra. A koncesszióra tehát tulajdonképen
csak akkor foganatosítható a kényszerigazgatás és kényszerbérbeadás, ha az üzem szünetel, míg ha az üzem folyik, akkor
a koncesszióra vezetett végrehajtásnál az értékesítés átalakul a
vállalatra foganatosítandó kényszerigazgatássá és kényszerbérbeadássá.
Megfontolandó kérdés lesz továbbá a foglalás és zálogjogszerzésnek megengedhetősége. Az osztrák bírói gyakorlat szerint
a foglalás és zálogjogszerzés a tilalom kibocsátásával történik. |
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Az EO. 341. §-a szerint a végrehajtás vállalatokra kényszerigazgatás útján történik: tilalom kibocsátásáról s illetőleg foglalásról itt nincsen szó. A bíróságok azonban alkalmazzák a 331. §-t,
abban a felfogásban, hogy az ebben előírt foglalási mód (a tilalom kibocsátása) az egész negyedik részre (Execution auf andere
Vermögensrechte) vonatkozik, így tehát a vállalatokra is, holott
a vállalati végrehajtás külön cím alatt tárgyaltatik ((Besondere
B e s t i m m u n g e n . . . stb.» s a kényszerigazgatás és kényszerbérbeadás nem mint a már foganatosított végrehajtás folyományai,
mint értékesítési módok vannak felsorolva, hanem épen mint a
végrehajtás foganatosításának módjai.
Ha a vállalat végrehajtatójának a foglalást s ezzel a zálogjogszerzést megengedjük, a zálogjogot a gyümölcsöztetésre való
zálogjognak kell tekinteni. Ha a zálogjoghoz az elidegenítés
lehetőségét nem kívánjuk meg, akkor nincs akadálya annak,
hogy a vállalatra vezetett végrehajtással végrehajtási zálogjogot
konstruáljunk. Ez a zálogjog mindenesetre magában foglalja az
abszolút kielégítési jogot. Ohmeyer de lege ferenda helyesnek
tartja a foglalást s ezzel a végrehajtási zálogjog szerzését, mert
ezzel a hitelező végrehajtási joga a jogutódok ellen is biztosítva
van, anélkül, hogy a kényszerigazgatást foganatosítania kellene.
Schauer (Die Executionsordnung című munkája 512. 1.) szerint
tulajdonképen zálogjog szerzéséről így nem lehet szó. Alig
hiszem azonban, hogy ennek valami akadálya lenne, mert a
zálogjognak tárgya nemcsak dolog, hanem jog is, tehát testetlen
javak is lehetnek és így lehet a zálogjog tárgya a vállalat, mint
ideális egész, mint testi és testetlen javak jogilag elismert komplexuma, egysége.
Fontos a vállalati végrehajtásnál a Verwalter személyének
megválasztása is. Elvül szolgáljon, hogy szakértő személy alkalmaztassék. Bejegyzett cégeknél annak személye a cégjegyzékben
is kitüntettessék, de általában üdvös lesz annak nevét közhirré
tenni.
Az a körülmény, hogy a vállalati végrehajtás szabályozásánál sok nehézséggel kell megküzdeni, nem lehet akadálya e
speciális végrehajtási mód megengedésének, mert nem lehet lemondani azon előnyökről, amelyeket ez a végrehajtási mód a
hitelélet számára biztosít, mert egy jelentékeny területen biztosítja azon elv uralmát, hogy a hitelező számára hozzáférhetővé
tétessék mindaz a jövedelem, amely a létminimumot meghaladja
s meg fogja szüntetni azt az anomáliát, hogy olyankor, amikor
a vállalati ingóknak nem a vállalkozó a tulajdonosa,* a hitelezőknek a vállalkozóval szemben semmi kielégítési alapjuk nincsen.
Dr, Borsod
Miklós.

Hatásköri kérdések a gyorsított bűnvádi
eljárás alá tartozó ügyekben.
A gyorsított bűnvádi eljárás életbeléptetésének első idejében már felmerült egy hatásköri vita — annak a kérdésnek a
kapcsán, hogy a kir. táblák székhelyén működő törvényszékeknek egyes politikai deliktumokra nézve megállapított kivételes
hatáskörét érintették-e a gyorsított eljárás szabályai.
Erre a kételyre a gyorsított bűnvádi eljárás eredetileg megállapított szabályainak a 12,002 1914. I. M. E. számú rendelet 6.
§-ában foglalt az a rendelkezése adhatott okot, mely a bíróság
illetékességét kiterjesztve,, egyebek közt illetékességgel ruházta
fel azt a bíróságot is, melyhez a kir. ügyészség a rendes illetékességtől eltérően fordul. E szabályozásnak az illetékesség és
hatáskör fogalmát összezavaró, téves magyarázata vezetett oda,
hogy királysértés miatt folyt egyes ügyekben eleinte nem a kir.
táblák székhelyén működő egyes törvényszékek is ítélkeztek.
Bár a felsőbíróságok ezeket a hatáskör túllépésével hozott
ítéleteket megsemmisítve, a gyakorlatot helyes mederbe terelték
és bár a gyorsított bűnvádi eljárás szabályait tárgyazó fent hivatkozott első rendeletnek nincsen egyetlen intézkedése sem, mely
a hatáskörre vonatkoznék, amely tehát az e tekintetben érvényben volt szabályokon változtatott volna, mégis szükségesnek
mutatkozott e rendelet 6. §-át utóbb kiegészíteni azzal, hogy az
abban foglalt rendelkezés <mem érinti azokat a jogszabályokat,
melyek a kir. táblák székhelyén működő kir. törvényszékeknek,
* Tulajdonjogt'entartás vagy bérlet esetén.
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Budapesten a budapesti kir. büntetőtörvényszéknek kivételes
hatáskörét állapítják meg».
A kivételes hatásköri szabályok érvénye e magyarázattal
kétségtelenné vált; de felmerült a gyakorlatban egy másik nemkülönben fontos hatásköri kérdés: az t. i., hogy a fiatalkorúaknak a
gyorsított bűnvádi eljárás alá tartozó ügyeiben a kir. törvényszék
büntető tanácsának, avagy a fiatalkorúak bíróságának kell-e eljárni? Eddigelé az ily ügyekben rendszerint a kir. törvényszékek
büntetőtanácsa és nem a fiatalkorúak bírósága járt el az elsőfokon.
Ez a téves gyakorlat a Gybp. (gyorsított bűnvádi perrend) eredetileg megállapított és módosított szabályainak életbeléptetéséről
szóló 5488/1914. M. E. és 2060/1915. M. E. sz. rendeletek 1. §-aínak
abban a rendelkezésében vélt támaszt lelni, mely szerint bizonyos területen és bizonyos bűncselekmények eseteiben, a terhelt korára
való tekintet nélkül, a gyorsított bűnvádi eljárás szabályai nyernek alkalmazást. S hozzájárult ily felfogás kialakulásához az is,
hogy a Gybp. szabályait tárgyazó rendeletek csupán a törvényszék büntető tanácsa és a járásbíróság előtt folyó eljárásokat
említik, de nem szólnak a fiatalkorúak bíróságáról és e bíróság
előtti eljárásról.
Azonban az életbeléptetési rendeletek 1. §-ából fent kiemelt
rendelkezés csak arra vonatkozik, hogy a gyorsított eljárás szabályainak alkalmazásában nem kell különbséget tenni felnőtt és
fiatalkorú között, de nem jelenti egyúttal azt is, hogy a fiatalkorú ügyét is ugyanaz a bíróság tárgyalja, amely a felnőtt ügyét.
A Gybp. szabályozása tárgyában kibocsátott első rendelet hatásköri szabályt egyáltalán nem tartalmaz s ezért ép úgy, mint
ahogy a járásbírósági hatáskörbe tartozó bűncselekmények felett
— amennyiben a gyorsított eljárás alá esnek i s — a járásbíróság
fog, de a gyorsított eljárás szabályai szerint eljárni, úgy a fiatalkorúak bíróságának hatáskörébe tartozó azon bűnügyekben, melyek gyorsított eljárás alá eső bűncselekmények miatt tétetnek
folyamatba, a fiatalkorúak bíróságának kell eljárnia, de a gyorsított eljárás szabályai szerint. A Gybp. életbeléptetési rendeleteinek fent kiemelt közös rendelkezése is, mely a terhelt korára
való tekintet nélkül szabályozza a gyorsított bűnvádi eljárást,
nemcsak nem zárja ki azt, hogy a Gybp. szabályai, valamint a
törvényszék büntetőtanácsa és a járásbíróság előtt, úgy a fiatalkorúak bírósága előtt is alkalmaztassanak, hanem más értelmezést nem is enged meg, mint azt, hogy a Gybp. szabályai a rendeletileg megjelölt területen és bűncselekmények eseteiben a
fiatalkorúak bírósága előtt is alkalmazást nyernek.
A Gybp. módosított és kiegészített szabályairól szóló 9550.
1915. I. M. E. sz. rendelet 2. §-a azt az általános szabályt állítja
fel, hogy a gyorsított bűnvádi eljárásban a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896: XXX11I. te. (Bp.), valamint az e törvényt módosító és kiegészítő törvényeknek rendelkezéseit kell a jelen rendeletből folyó eltérésekkel alkalmazni. Minthogy a
fiatalkorúak
bíróságáról szóló (Fb.) törvény a Bp.-nek módosítása, a gyorsított bűnvádi eljárásban a Fb. alaki szabályai is alkalmazást nyernek a rendeletben kiemelt eltérésekkel. Minthogy pedig a Gybp. rendelet a fiatalkorúak bíróságának hatáskörét egyáltalán nem érinti,
a Fb.-nek a fiatalkorúak bírósága hatáskörét szabályozó 3. §-a a
gyorsított bűnvádi eljárás alá tartozó bűnügyekre is érvényben
maradt.
Az általános szabály tehát az, hogy a fiatalkorúak gyorsított bűnvádi ügyeiben a fiatalkorúak bírósága jár el a Fb. 9. és
56. §-ában felsorolt esetek kivételével, amikor is a fiatalkorú
ügyét is a rendes bíróság látja el, de úgy a fiatalkorúak bíróságának, mint a fiatalkorú ügyében eljáró rendes bíróságnak (törvényszék és járásbíróság) a Gybp. életbeléptetési rendelet 1.
§-ában megjelölt területen és bűncselekmények eseteiben a gyorsított bűnvádi eljárás szabályait kell követnie.
Az a körülmény, hogy az érvényben levő hatásköri szabályok ellenére gyorsított bűnvádi ügyekben a fiatalkorúak bírósága helyett a törvényszék büntetőtanácsa járt el, a kir. tábláknál sem képezte szükségszerű megvitatás tárgyát, mert a Fb. 56.
§-ának utolsó bekezdése érvényesnek jelenti ki a rendes bíróság
eljárását, ha ez akár elnézésből, akár tévedésből jár el olyan
ügyben, amely a fiatalkorúak bíróságának hatáskörébe tartoznék
— s így eddigelé tudtommal a törvényszékek büntetőtanácsának
olyan ítéleteivel szemben, melyek fiatalkorúak ügyeiben hozattak,
nincsen olyan felsőbírósági döntés, mely bár a hatáskör kérdé-
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sében nem érinti a rendes bíróság ítéletét, de mégis kimondaná,
hogy a fiatalkorúak bíróságának hatáskörét az újabb szabályok
a gyorsított eljárás alá tartozó ügyekre sem szüntették meg.
További kérdés már most az, hogy a hadviselés érdekei
ellen elkövetett bűncselekmények különösen a hadiszállítások
körül elkövetett visszaélések megtorlásáról szóió 1915: XIX. tc.nek bűnvádi eljárási szabályokat tartalmazó 15. és 16. §-ai a
fiatalkorúak bíróságának hatáskörét mennyiben érintették?
Az idézett tc. 15. §-a a hadviselés érdekei ellen elkövetett
bűncselekményeket a kir. táblák székhelyén működő törvény-,
székek kivételes hatáskörébe utalja. Minthogy a törvény itt fiatalkorú és felnőtt között különbséget nem tesz, ez a hatásköri szabály a fiatalkorúakra is kiterjedőnek látszik.
Eddigelé azonban a fiatalkorúak semmiféle bűncselekménye
nem tartozott a központi törvényszékek kivételes hatáskörébe,
amint ezt a Fb. 3. §-ának utolsó bekezdése ekként szabályozta :
ccazok a szabályok, melyek egyes kir. törvényszékek és esküdtbíróságok kivételes vagy kizárólagos hatáskörét állapítják meg
(1897: XXXIV. tc. 15. §. utolsó bek., 17. §. utolsóelőtti és utolsó
bekezdése), a fiatalkorúak bíróságának hatáskörére nem irányadók)). Bár a törvény jövőben megalkotandó törvényeknek hatályát nem érintheti, mégis szembeállítva a Fb. 3. §. utolsó bekezdését az 1915: XIX. tc. 15. §-ával, azt kell megállapítanunk, hogy
a törvényhozó a fiatalkorúak bíróságának hatáskörét ezzel a rendelkezéssel érinteni nem kívánta. A Fb. ugyanis a fiatalkorúak
által elkövetett bűncselekményekre teljesen új hatásköri szabályokat létesített, s a fiatalkorúak összes ügyeit a bűncselekmény
minőségére való tekintet nélkül kivette egyes bíróságok kivételes és kizárólagos hatásköréből, viszont az 1915: XIX. tc. 15. §-a
azokat a törvényes rendelkezéseket semmiféle vonatkozásban nem
módosította, csupán kiterjesztette a táblák székhelyén levő törvényszékeknek kivételes hatáskörét a politikai bűncselekményeken kívül még a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekményekre, s mivel ez a kivételes hatáskör eddig is csak a felnőttek ügyeire vonatkozott, kifejezett rendelkezés hiányában kiterjesztése sem érintheti á fiatalkorúak bűncselekményeire nézve
megállapított hatásköri szabályokat.
Az 1914: XIX. tc. 16. §-a lulajdonképen hatásköri szabályt
nem tartalmaz, de egyes bűncselekmények tekintetében, amennyiben azok a gyorsított bűnvádi eljárás alá tartoznak, a főtárgyaiásnak a törvényszék öttagú tanácsában leendő megtartását rendeli el. A kir. törvényszék hatáskörébe tartozó bűnügyekre nézve
csupán a tanácsalakításban történt ezzel változás, de,ha a fiatalkorúaknak az ezen törvényszakaszokban felsorolt bűncselekményei szintén öttagú tanácsban tárgyalandók, ezzel a fiatalkorúak
bíróságának hatásköre módosult. Már pedig tekintve azt, hogy
itt nem a Fb. által kizárt kivételes hatáskörről van szó, hanem
arról, hogy a fiatalkorúak ügyét a rendes bíróság tárgyalja, amit
pedig a Fb. 56. §-ának ismertetett utolsó bekezdése kifejezetten
meg is enged, — nincs törvénybe ütköző akadálya annak, hogy
az idézett 16. §-ban foglalt eljárási szabálynak a
fiatalkorúakra
is kiterjedő hatályt tulajdonítsunk és pedig annál kevésbbé,
mert e §. fiatalkorú és felnőtt által elkövetett bűncselekmények
közt különbséget nem tesz s mert a gyorsított bűnvádi eljárás
módosított és kiegészített szabályait életbeléptető 2060 1915. M.
E. számú rendeletnek a törvény 16. §-ával azonos rendelkezést
tartalmazó 3. §-a a rendelet 1. §-ára utal, amely pedig kifejezetten a terhelt korára való tekintet nélkül alkalmazandó szabályt
foglal magában.
Ezek szerint tehát a fiatalkorúak gyorsított bűnvádi eljárás
alá tartozó ügyeiben
1. az 1915 : XIX. tc. 16. §-ában felsorolt bűncselekmények
eseteiben a törvényszék öttagú tanácsa tartja meg a főtárgyalást;
2. a Fb. 9. és 56. §-ában felsorolt esetekben a rendes bíróság: a törvényszék büntetőtanácsa, illetve a járásbíróság;
3. minden egyéb esetben pedig a fiatalkorúak bírósága
jár el.
A kételyek eloszlatása végett annak az analógiájára, ahogy
a 9550/1915. I. M. sz. rendelet 6. §-a a kir. táblák székhelyén
működő kir. törvényszékek kivételes hatáskörét illetően magyarázó rendelkezést tartalmaz, nem lenne felesleges ugyanilyen szabályként annak kimondása, hogy a gyorsított bűnvádi eljárás
szabályai a fiatalkorúak bíróságának a Fb.-ben megállapított hai táskörét csak annyiban érintik, hogy az 1Ü15:XIX tc. 16. §-ának
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eseteiben a fiatalkorúak ügyeiben is a főtárgyalást a törvényszék
öttagú tanácsa előtt kell megtartani.
Ami pedig a fiatalkorúak bíróságának a gyorsított eljárás
alá tartozó ügyekben követendő eljárását illeti, ezt a 9550/1915.
I. M. E. sz. rendelet 23. §-ának a járásbíróság előtti eljárást szabályozó rendelkezése hasonszerü alkalmazásával ekként lehetne
körvonalazni: «A fiatalkorúak bíróságai a gyorsított bűnvádi eljárás alá tartozó ügyekben is a Fb.-nak a fiatalkorúak bírósága
előtti eljárás tekintetében irányadó szabályai szerint járnak el.
E rendelet 1—7. §-ainak, a 9. §. 2—5. bekezdésének, a 10—12.
§-oknak s a 15—19. §-oknak szabályai azonban a
fiatalkorúak
bírósága előtti eljárásban is alkalmazást nyernek azzal az eltéréssel, hogy előzetes letartóztatás helyett feltételeinek fenforgása
esetén a fiatalkorút őrizetbe kell venni, s a rendeletnek az előzetes letartóztatásra vonatkozó szabályai, az őrizetbe vételre
megfelelően alkalmazandók.
Dr. Hubay

László.

A tőzsdebíróság eljárási szabályai és a Pp.
A «Jogt. Közi.)) f. évi 44. számának szemle rovatában arról
adott hírt, hogy a tőzsdetanács új választott bírósági eljárási
szabályok életbeléptetését tervezi, mert ezt elsősorban a régi
szabályoknak a Pp.-al való összhangba hozatala teszi szükségessé. Ez a hír aktuálissá teszi az eljárási szabályok s a Pp.
egymáshoz való viszonyának, illetve érvényességének kissé komplikált kérdését. A tőzsdebíróság eljárási szabályainak 29. §-a
szerint «a bíróság a felek által felhozott bizonyítékokat szabadon
mérlegeli s a perrend szabályaihoz kötve nincsen.)) Eddig a per
a tőzsdebíróság előtt tényleg ezen eljárási szabályok szerint
folyt le, ezek alkották a nevezett bíróság perrendtartását s a
kir-". Kúria 1333/889. és 775/889., 781,889. sz. határozataiban kimondta, hogy «az 1881 : LIX. tc. 94. §-a rendelkezése alapján
visszaállított kivételes bíróságok járásaikban és ítélkezéseikben
csak az idézett törvény 94—98. §-ai megtartására kötelezvék, a
polgári perrendben megállapított egyéb alaki szabályokhoz pedig
kötve nincsenek, hanem ezek helyett saját eljárási szabályaikat
követni jogosítvák.))
A Pp. életbelépte óta azonban lényeges változás állott be.
A Kúria 1915. évi P. II. 5801. sz. határozatában kimondta, hogy
«az 1912 : LIV. tc. 24. §-a szerint az 1881 : LIX. tc. 94—99. §-ai
a törvényhozás további rendelkezéseig ideiglenesen hatályukban
fentartattak : a dolog természetéből következik azonban, hogy
az említett bíróságok előtti eljárásban, amennyiben a hivatkozott
§-ok másként nem rendelkeznek, a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni)). Most tehát a helyzet a következő : fenáll a
régi novella s kiegészíti ezt a Pp. Azokat a kérdéseket, amelyeket a novella szabályozott, továbbra is eszerint kell elbírálni.
Azokra pedig, melyekről a novella nem intézkedik, a Pp. irányadó. S minthogy a novella említett szakaszai csak igen kevés
intézkedést tartalmaznak s mellőzik a perrend alakszerűségeinek
egész tömegét, mert nem tartalmaznak intézkedést, — hogy
egyebet ne említsünk — a keresetről, az idézésről, a perfelvételről, a tárgyalásról, a tanúkról, szakértőkről, ítéletekről stb. nyilvánvaló, hogy ezekben és ezekhez hasonló s a novellától nem
érintett, eddig csakis az eljárási szabályokban úgy ahogy szabályozott kérdésekben ezentúl a Pp. követelményeit kell betartani.
Ebből azonban szükségképen következik, hogy az eljárási szabályok elvesztették anyagi tartalmukat s hogy az elj. szab. 29.
§-ának az az intézkedése, mely szerint a tőzsdebíróság a perrend
szabályaihoz kötve nincsen, ellenkezik a Kúria P. II. 5801. sz.
határozatával s tarthatatlanná lett.
Ezzel, nézetünk szerint, az eljárási szabályok érvénytelenekké
lettek mindazon kérdésben, amelynek szabályozása a novellában,
illetve a Pp.-ban megtörtént. E két perrendtartási jogforrás mellett az eljárási szabályok harmadik jogforrás gyanánt nem szerepelhetnek. Ezekre nézve tehát hatálytalanok s legfeljebb némely alárendelt jelentőségű, speciális kérdésben, mint pl. a választott bíróság összeállítása, a titkári teendők stb. maradhatnak
fent jogforrás gyanánt.
Tiszteletreméltó és illetékes helyen evvel szemben az a vélemény nyert kifejezést, hogy az 1912 : LIV. tc. 24. §-a értelmében az 1870 : II. tc. rendelkezései ma is érvényben állanak s
minthogy ez a törvénv a tőzsdebíróságot eljárására nézve is úgy
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állította vissza, amint az az 1868 : LIV. tc. életbelépése előtt
fenállott, az akkor létezett, illetőleg időközben módosított eljárási szabályok jelenleg is hatályosak, sőt mintegy törvényerejűeknek tekintendők. Arról tehát lehet vitatkozni, vájjon oly kérdésekben, amelyekről az elj. szab. vagy az 1881 : LIX. tc. 94—
99.
nem rendelkeznek, köteles-e a tőzsdebíróság a perrend
szabályait alkalmazni, de az nem lehet vitás, hogy az eljárási
szabály pozitív intézkedései a perrend esetleg eltérő rendelkezéseinek alkalmazhatóságát kizárják.
Véleményünk szerint azonban a kérdés ellentétes irányban
van eldöntve a Kúria említett határozatával, amelyben kategorikusan ki van mondva, hogy ha a novella 94—99. £-ai nem alkalmazhatók, akkor a Pp. szabályai megfelelően alkalmazandók.
Evvel szemben az el j. szab. 29. §-ának intézkedése, mely a tőzsdebíróságot a perrendtartás szabályai alól felmenti, meg nem
állhat.
A kettő egymással kiegyenlíthetetlen ellentétben van. De ha
a tőzsdebíróság minden perjogi kérdésben a két törvényt s
csakis ezeket köteles alkalmazni, külön eljárási szabályoknak
anyaga, a már említett 1—2 technikai kisebb kérdésen kívül
nem marad s jelentősége nincs.
Nem is képzelhető ez másképpen. Novella, Pp. és érvényes
eljárási szabályok a tőzsdebíróság előtti perlést nemcsak az
eddiginél, de a rendes bíróságok előtti eljárásnál is sokkal komplikáltabbá tennék s tömérdek zavarnak lehetne szülőokává az
a kérdés, hogy adott esetben novella, Pp. vagy elj. szabályok
alkalmazandók-e ?
Különben, hogy a kir. Kúria mitsern akar tudni az elj. szabályokról. azt a szóbanforgó végzés egyéb kijelentései is kétségtelenül bizonyítják. így kimondja á Kúria e végzésben, hogy «a
Pp. 392. §-a szerint az ítélet meghozatalában csak olyan bíró
vehet részt, aki az alapul szolgáló szóbeli tárgyaláson jelen volt,
amennyiben pedig a határozathozatal előtt a bíróság más tagokból alakul, ez esetben a tárgyalást a 242. §. rendelkezései szerint meg kell ismételni)) s következésképpen : ha az ítélethozatalban résztvett választott bírák egyike az előző tárgyaláson nem
vett részt, a tárgyalást meg kell ismételni, ((ezt a megismétlési
kötelességet az, hogy a tárgyalás eredményét az újonnan belépett bíróval megismertették, nem pótolja.)) Ily esetben tehát a
Kúria a Pp. 392. és 242. §-ainak alkalmazását követeli. De még
tovább is megy a Kúria, mondván, «azt, hogy a bíróság szabályszerűen volt-e alakítva, mindenekelőtt és a Pp. 504. és a megfelelően alkalmazandó
540. §-ai alapján hivatalból kell figyelembe venni.)) Tehát nem az el j. szab. 17. § a hanem a Pp. 504.
és 540. §-ai alapján kell a bíróság szabályszerűségét elbírálni.
Szóval a kii-. Kúria ridegen ragaszkodik a Pp.-hoz, mintha eljárási szabályok soha sem léteztek volna.
Hogy ezzel megszűnt a tőzsdebíróság régi kiváltsága, amely
mentesítette őt a többi bíróságokat kötelező formaságoktól, hogy
ezzel a tőzsdebíróság is éppoly formális bíróság lett, mint a rendes bíróságok, arról különféle véleményeket lehet táplálni, de
hogy az eljárási szabályok nem tarthatók fen a Pp. mellett régi
épségükben, az szerintünk kétségtelen.
Dr. Vas Béla.

Műtét-kényszer baleset után.
Az operációs kényszer kérdése címén mult évi 13. számunkban
már szóban volt a baleset utáni műtétkényszer kérdése, az azóta
beállott jogfejlődés azonban kívánatossá teszi, hogy emez erjedésben levő mindennapi jogi kérdés újból szőnyegre kerüljön.
A Reichsgericht a közelmúltban a következő jogesettel foglalkozott : L. sörös kocsis és fuvaros sörfuvarozás közben összeütközött az elberfeldi kis hegyi vasút egyik vonatával A baleset
következtében sérvet kapott és kártérítési pert indított a vasútvállalat ellen, amelynek során megállapítást nyert, hogy a felperes, mint sörös-kocsis és fuvaros a sok és nehéz teher emelgetésével összekötött foglalkozását nem gyakorolhatja tovább.
Ezen az alapon ebből származott kárának 2/3 rész erejéig való
viselésére kötelezte alperesi vasúttársaságot úgy az elberfeldi
Landgericht, mint a düsseldorfi Oberlandesgericht. A kártérítésnek összeg szerint való megállapítására kerülvén a sor, alperes
előterjesztést tett, hogy felperes maga az oka annak, hogy a
kára ily mértékben fenáll, mert orvosi vélemény szerint a bal-
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esetből eredő sérvétől műtét útján könnyen és veszély nélkül
megszabadulhatna.
Az eset tehát az, hogy a balesetet szenvedett munkás tartozik-e magát operáltatni, vagy sem. Jobban megközelítve pedig
az esetet, úgy formulázhatjuk a kérdést, hogy az említett kár
keletkezésénél a károsult is közrehatott-e azáltal, hogy nem
operáltatta magát, mert a magyar polgári törvénykönyv javaslatának 883. §-a szerint : «A bíróság az eset körülményeinek
figyelembevételével, különös tekintettel a felek vétkességére és
arra, hogy a kárt túlnyomóan az egyik vagy a másik fél
okozta-e, határozza meg, van-e helye kártérítésnek és menynyiben ?»
Nem lesz érdektelen a német Reichsgerichtnek ebben a kérdésben való álláspontját ismertetni, mert a kérdés a magyar
iudicaturában is töretlen útakat mutat és mert a német Reichsgericht döntésének az említett 883. §-al majdnem szó szerint
megegyező német polgári törvénykönyvbeli 254. §. szolgál alapul.
Eszerint : «Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden
des Beschádigten mitgewirkt, so hángt die Verpflichtung zum
Ersatze, sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den
Umstánden, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen, oder dem anderen Teile verursacht
worden ist.» Hasonló lévén a két jogrendszernek kiindulópontja,
nálunk is gyökeret verhet a német Reichsgericht szerintem sikerült joggyakorlata.
Egyelőre azonban a Jogt. Közi. említett helyén kifejtettek
szerint ellentétes a két jogrendszer álláspontja, mert a magyar
joggyakorlat szerint nem köteles magát senki sem műtétnek
alávetni. Amint a m. kir. Kúria kifejtette, az egyénnek legszemélyesebb joga az, hogy a testi fájdalmat okozó, vagy testi épséget érintő ténykedésnek tűrésére magát elhatározza, másrészt
pedig a sebészet mai állása szerint sem mondható semmiféle
műtétről, hogy az életre bizonyos mértékben veszélyes ne volna.
Ezért a kártérítési kötelezettség megállapításánál közömbös az,
hogy felperes munkaképességének helyreállítása céljából a fent
jelzett sebészeti műtétnek magát alá nem vetette. Az idézett cikk
a német jogi álláspont ismertetését a Reichsgericht 1913. évi
május hó 30-án kelt határozatával fejezi be. Hogy a jogfejlődés
élénken demonstrálható legyen, néhány szóban közlöm, ennek a
határozatnak lényegét. így: A kártérítést 4íövetelő köteles a
sérülés következményeit műtét útján elhárítani és csökkenteni
bizonyos feltételek alatt s így a sérült teste feletti rendelkezési
jogát korlátozza abból a tekintetből, hogy egy ilyen terjedelmes
és értelmes ember számára túlzott jog gyakorlása saját testén
abból a célból, hogy minél nagyobb kártalanításhoz jusson,
ellentmond a forgalmi tisztesség (Treu und Glauben) alapelvének és épen ezért a kártérítési igény mérlegelésénél a sérült hátrányára kell hogy essen.
A legújabb német judikatura ezzel szemben abból indul ki,
hogy a balesetet szenvedett munkás operáltatási kötelezettsége
benne gyökeredzik a német polgári törvénykönyv 254. §-ában és
szerinte a balesetből eredő kár keletkezésénél a károsult vétkessége is közrehatott, ha nem operáltatta magát, bár ezáltal munkaképességét egészben vagy részben visszanyerhette volna. Ez a
kötelezettség azonban nem feltétlen, hanem hármas feltételtől
függ. A munkás csakis akkor tartozik magát operáltatni, ha
ezáltal előbbeni munkaképességének visszanyerése céloztatik, ha
a műtét életveszéllyel nem jár és ha utána előbbeni foglalkozásának folytatása épen az operáció miatt nem életveszélyes.
Jelen esetben a Reichsgericht úgy döntött, hogy a kocsis a
harmadik feltételre való tekintettel nem tartozik magát operáltatni. Az orvosszakértői vélemény szerint ugyanis a műtét könnyű
és veszélytelen, általa a felperes előreláthatólag teljes munkabírását visszanyeri, azonban épen felperes terhes foglalkozása
mellett fenforog a veszély, hogy a sérv munkája közben újból
fellép, mely második esetben életveszéllyel volna egybekötve. Ez
alapon a Reichsgericht is helyesnek találta az Oberlandesgcricht
álláspontját, amely szintén úgy döntött, hogy ha felperes nem
operáltatja magát, azért a kár keletkezésénél az ő vétkessége
közre nem hatott.
__
Dr. Csépai József.
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Az új jövedéki büntető eljárás.
I. Jövedéki kihágás alatt tudvalevőleg az egyenes és a fogyasztási adókra, a jövedékekre és illetékekre vonatkozó törvények rendelkezéseinek büntetéssel sújtott megszegését értjük.
E kihágásokat részint a különböző pénzügyi törvények, részint
az 1788. évi harmincadrendtartásnak és az 1842. évi harmincadhivatali utasításnak még hatályban lévő részei (V. ö. az 1893.
évi 1033. sz. pénzügyminiszteri rendelettel R. T. 2231.) állapítják meg.
Anyagi büntetőjogunknak e teljesen parlagon heverő része
sok tekintetben eltér a büntetőjog általános szabályaitól. Alapgondolata az állam pénzügyi érdeke, amelynek védelmében egyrészt a generálprseventio fokozottabban jut érvényre, másrészt
azonban a bűncselekmény gazdasági aránya pregnánsan mutatkozik. Noha a jövedéki kihágás kétségkívül bűncselekmény, megítélésében mégsem hagyható figyelmen kívül, hogy a nép széles
rétegeinek etikai felfogása szerint, amely a rendőrállam korából
maradt fen (Liszt), az állam megkárosítana az egyes vagyoni
érdekei ellen elkövetett bűncselekmény megítélésétől különböző
erkölcsi értékelés alá esik. Ezeknek a nézőpontoknak részint tudatos, részint öntudatlan figyelembevétele, a jövedéki anyagi
büntetőjog sajátos szabályait eredményezte, amelyekből az eljárási jognak megfelelő különállása következik. így pl. a kihágás
tetteséhez hasonló megítélésben részesül a kezes, aki az általános büntetőjogi szabályok értelmében rendszerint részes volna.
De kezesnek tekinti a jövedéki büntetőjog az iparűzőt az alkalmazottainak, a családfőt vagy gyámot a családtagoknak vagy a
gyámoltnak kihágásaiért is és pedig tekintet nélkül arra, hogy
a kezes bűnössége megállapítható-e vagy sem.
II. Minthogy a jövedéki anyagi büntetőjog úgy alapelveiben,
mint részletes rendelkezéseiben ennyire elüt a büntetőjogtól,
egyes államokban (pl. Ausztriában 1835. évi júl. 11. rend.) a jövedéki büntető eljárást a bűnvádi eljárás kódexétől egész különállóan szabályozták, míg másutt (pl. a német birodalomban Dp.
459—409. §.) megelégedtek azzal, hogy a jövedéki büntető eljárás sajátosságait beleillesszék a bűnvádi perrendtartás keretébe.
Hazánkban ugyan már az 1808 : XXI. tc. 108. §-a utasította a
pénzügyi és igazságügyi minisztereket, hogy a következő év
végéig jövedéki büntető eljárási törvényjavaslatot terjesszenek
elő, de sikerrel csak a közadók kezeléséről szóló 190'J : XI. tc.
101. §-ában ugyané miniszteieknek adott felhatalmazás járt. hogy
az eljárást rendeleti úton szabályozzák. E felhatalmazáson alapszik az 1916 évi január 8-án 800/1916. I. M. sz. a. a pénzügyminiszterrel egyetértőleg kibocsátott
igazságügyminiszteri
rendelet, amely 1916 május hó elsejétől kezdődő hatállyal a jövedéki kihágások eseteiben követendő büntető bírósági eljárás
szabályait állapítja meg.
Ehhez képest a pénzügyi hatóság előtti eljárásra nézve továbbra
is ma fennálló azok a szabályok maradnak irányadók, amelyeket
még az említett harmincad utasítások állapítottak meg. A most
kibocsátott rendelet büntető igazságszolgáltatásunk rendszeréből
kiűzi az utolsó maradványait is annak az elavult eljárásnak,
amelyben a bíróság iratok alapján, zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával, védőnek közreműködése nélkül és kötött
bizonyítási szabályok alkalmazásával ítélkezik. A jövőben jövedéki kihágási ügyekben is érvényesülni fog a bíróság előtti eljárásban a vádelv, a szóbeliség, a közvetlenség, a nyilvánosság
és a védelem szabadsága.
III. Noha e rendelet szerint, úgy mint eddig, jövedéki kihágási ügyekben a kir. törvényszék jár el, az eljárásra, amennyiben a rendelet eltérő szabályokat nem állít fel, tehát szubszidiáriusan a Bp.-nak a járásbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jövedéki kihágási ügyek elbírálása, ideértve a pénzügyi hatóságtól igazgatási úton kiszabott és be nem hajtható pénzbüntetéseknek szabadságvesztésbüntetésre való átváltoztatását, a kir. törvényszék mint jövedéki büntető bíróság hatáskörébe tartozik, amely
azonban mint egyes bíróság jár el. Hogy mely törvényszékeknek
van jövedéki kihágási hatásköre, azt külön rendelet jelöli ki.
A jövedéki büntető eljárásban mint önálló perbeli ügyfél
szerepel a vádlón és a terhelten kívül a kezes, akire a terhelt
bírói illetékessége is kiterjed. De egyébként is a kezes a Bp.-nak
ama rendelkezéseit illetően, amelyek a tanúra, az esküre és a szak-
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értő kizárására vagy mellőzésére, a nyilvánosság kizárására, a
védővel való érintkezésre (Bp. 9., 64., 68., 204., 205., 221., 222.,
228., 229., 246., 294., 523., 541. §§.), valamint a perorvoslatokra
vonatkoznak, a terhelttel azonos tekintet alá esik.
Bírói eljárásnak csak közvádra van helye, de a vádat nem
a kir. ügyészség, hanem a pénzügyi hatóság megbízottja képviseli.
Jogában áll a vádiratot a büntető parancs kibocsátásáig, illetőleg a tárgyalás befejezéséig visszavonni, de a vád visszavonása
osztható. Ha egy terheltre vagy kezesre nézve a vádló elejti is a
vádat, az eljárás a többi ellen folytatható. Védő közreműködésével úgy a terhelt mint a kezes élhet, de ha a terhelt nincs letartóztatva, csak a vádirat benyújtása után. Azonban a védő a yádirat
benyújtása előtt is beadványban előterjesztéssel élhet, amelyet az
eljáró hatóságok és közegek nem utasíthatnak vissza. Ha a bíróság célszerűnek találja, hivatalból is rendelhet védőt. Érdekellentét nem létében a terheltnek és a kezesnek közös védő reudelhető. Egyébként a védőválasztásra és a védőrendelésre vonatkozólag a Bp. 53. §C 2—4. bek., 57—63. §-ai megfelelő alkalmazást nyernek.
IV. Tekintettel a jövedéki kihágási eljárás szakjellegére, a
vizsgálatot,
amely a jövedéki büntető eljárásban az előkészítő
eljárást pótolja, a pénzügyi hatóság teljesíti. Evégből a bíróság
a hozzá benyújtott feljelentést a pénzügyi hatósággal közli. De
a terhelt előzetes letartóztatása tárgyában a kir. törvényszék
vagy járásbíróság határoz. Ha a terheltet a pénzügyi hatóság
tartóztatta le, lehetőleg azonnal, de legkésőbb 48 óra alatt a letartóztatás helye szerint illetékes bíróság elé köteles állítani.
Utóbbi viszont azonnal, de legkésőbb 24 óra alatt kihallgatja a
terheltet és határoz a letartóztatás fentartása vagy megszüntetése tárgyában.
Előzetes letartóztatásnak a Bp. 141. §. 1. pontjában és a 2.
pont első tételében meghatározott okokon felül akkor is helye
van : 1. ha a terhelt lefoglalható vagyonát elidegenítette vagy
elrejtette, 2. ha a terhelt nem magyar honos és nincs oly lefoglalható vagyona, amely a kárt és a maximális pénzbüntetést fedezné vagy 3. ha jövedéki kihágásokkal üzletázerűleg foglalkozik. Az előzetes letartóztatás leghosszabb tartama 15 nap, de
két ízben 15—15 nappal, a szökés miatt vagy a fentebbi 1. és
2. pontban említett okból elrendelt letartóztatás pedig még egy
ízben további negyvenöt nappal meghosszabbítható. Meg kell
szüntetni az előzetes letartóztatást, ha a terhelt vagy helyette
más oly biztosítékot nyújt, amely a kár, a pénzbüntetés és az
eljárási költségek együttes összegének megfelel. A biztosíték,
amelynek elfogadása, neme, összege, felhasználása és felszabadulása felett a biztosítékot nyújtónak meghallgatása után a bíróság határoz, csak akkor szabadul fel, ha a kárt, az eljárási költségeket és a pénzbüntetést megfizették, illetőleg az elítélt a szabadságvesztésbüntetést megkezdte.
Minthogy a vizsgálatot a pénzügyi hatóság vizsgálóbiztosa
vezeti, a tanúkat is ő hallgatja ki ; de az engedetlen tanúval
szemben a törvényes kényszerintézkedéseket csak a tanú lakóhelye szerint illetékes elsőfokú bíróság alkalmazhatja. Ugyané
bíróság foganatosítja a vizsgálat során szükséges (Bp. 220. §.)
megesketést.
Ha a vizsgálat befejezést nyert, a vádló vádiratot nyújt
be, amely annyiban tér el a vádirat már ismert kellékeitől,
hogy magában kell foglalnia esetleg a kezes nevét és személyi
adatait is, továbbá a kezességi felelősség jogalapjának megjelölését, a kincstár kárának vagy a megrövidítés veszélyének kitett
adó vagy illeték összegének felszámítását, az alkalmazandó büntetési tétel megjelölését, esetleg a kezes marasztalására irányuló
indítványt. Csatolni kell a vádirathoz a vizsgálat iratait is.
V. Mindezek alapján határoz a bíróság az eljárás megindítása tárgyában, a) Megtagadja az eljárás folyamatba tételét és
erről értesíti a vádlót, ha a vád tárgyává tett cselekmény nem
bűncselekmény, bűnvádi eljárás megindítását vagy büntethetőséget kizáró ok állapítható meg vagy a bizonyítékok nem keltenek alapos gyanút a terhelt bűnösségére, b) A vizsgálat kiegészítését vagy ismétlését rendeli el és az iratokat a vádlónak
visszaküldi, ha az ügy bővebb felderítését tartja szükségesnek,
c) Felfüggesztheti az eljárást, ha a pénzügyi hatóság a megrövidített vagy veszélyeztetett adó vagy illeték összegét még jogerősen meg nem állapította, d) Büntető parancsot bocsáthat ki,
ha a vádirat meggyőzte a vád alaposságáról és a vád tárgya
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egyedül pénzbüntetéssel büntetendő kihágás vagy csupán pénzbüntetést tart kiszabandónak. Kezes ellen büntető parancs csak
akkor bocsátható ki, ha a vádirat felelősségének fennállását valószínűsíti.
Ha a bíróság e határozatok egyikét sem hozhatta, tárgyalásra határnapot tűz és arra a feleket (a terheltet és a kezest a
vádirat kézbesítésével), a védőt, a tanukat és a szakértőket megidézi. A terhelt és a kezes értesítésének vételétől számított nyolc
napnál rövidebb terminus csak akkor tűzhető ki, ha a terhelt
fogva van. Ugy a terhelt, mint a kezes a tárgyaláson védővel is
képviseltetheti magát, távollétük nem akadálya a tárgyalásnak,
de a bíróság mindkettőt személyes megjelenésre kötelezheti.
A tárgyalás más ügy járásbírósági tárgyalásától csak abban
különbözik, hogy a nyilvánosság a kincstár érdekének veszéveszélyeztetése okából is kizárható.
Ha az ítélet a kezesre is vonatkozik, abban ennek személyes
viszonyait is meg kell jelölni s rendelkezni kell a kezes marasztalása vagy felmentése iránt. Ha az ítélet a terheltet elítéli, illetőleg a kezest marasztalja, annak általános kellékein (Bp. 3i7.
2. bek.) magában kell foglalnia a kezes részéről fizetendő összeg
megállapítását, valamint felhívást a pénzbüntetésnek és a költségnek harminc nap alatt való lefizetésére, végül rendelkezést
az adó vagy illeték címén már lefizetett vagy a lefoglalt tárgyak
értékesítéséből befolyt összeg betudása iránt. A tárgyaláson személyesen meg nem jelent vagy védővel nem képviselt terheltnek
vagy kezesnek az ítéletet kézbesíteni kell.
VI. Ha a törvény a perorvoslatot ki nem zárja, a bíróság
határozata ellen egyfokú perorvoslatnak
van helye a kir. táblához. A fellebbezésnek járásbírósági ügyben, a büntetés kiszabásának kérdésében, a Bp. 547. §. 3. bek. szerint fennálló akadálya
a jövedéki kihágási eljárásban nem érvényes. Fellebbezéssel élhet
a terheltnek (kezesnek) úgy javára, mint terhére : a vádló ; a
terhelt (kezes) javára : a terhelt és a kezes vagy helyettük házastársa, nem teljeskorusága esetében törvényes képviselője, végül
a védő. A fellebbezés bejelentésére, visszautasítására, joghatályára és felterjesztésére az általános rendelkezések (Bp. 388., 389.,
395., §-ai, 396., 1., 3., 4. bek.) nyernek alkalmazást. Sajátos semmisségi ok azonban, ha a bíróság a kezes felelősségének kérdésében a törvény megfelelő rendelkezését nem alkalmazta.
Felülvizsgálatra a kir. táblának az elnöktől kijelölt tanácsa
van hivatva. Akkor is tanácsülésbe tartozik az elintézés (Bp.
397—425. §.), ha a tábla büntetőparancsot vizsgál felül, valamint
ha az ítélet a pénzügyi hatóságtól kiszabott pénzbüntetésnek
szabadságvesztésbüntetésre való átváltoztatása iránt (1. alább
VIII. alatt) rendelkezik. Ha a büntető parancs elleni kifogás
egyedül az összeg nagysága ellen irányul, azt fellebbezésnek kell
tekinteni s ha ily esetben a tábla, ha az eljárást meg nem semmisíti, a büntető parancsot hatályban tartja vagy helyesbíti. Tanácsülésben el nem intézhető ügy fellebbviteli tárgyalásra kerül,
amelyben a vádló jelenléte kötelező, de közvédő nincs. Vádlott
jelenléte még azokban az esetekben (Bp. 414., 423. §. 4. és 5.
bek.) sem szükséges, amelyekben egyébként, járásbírósági ügyben is, elengedhetetlen.
Ujrafelvételt a vádlottnak és a kezesnek úgy javára, mint
terhére a pénzügyi hatóság, továbbá az elítélt és a marasztalt
kezes javára ezek. továbbá házastársuk, törvényes képviselőjük,
sőt haláluk esetében törvényes örökösük is indítványozhat, még
pedig a pénzbüntetés vagy marasztalási összeg kifizetése után is.
Ha nem a pénzügyi hatóság indítványozta, ezt is meg kell hallgatni és megbízottjának jelenléte nélkül újrafelvételi tárgyalás
nem tartható.
VII. Ha a bíróság véghatározata jogerős, a végrehajtás a
pénzügyi hatóság feladata. De a szabadságvesztésbüntetést ennek
megkeresésére a kir. ügyészség bírósági fogházban hajtja végre.
Halasztást a végrehajtásra a kir. ügyészség, illetőleg a főügyész
adhat, a végrehajtás félbeszakítását csak az igazságügyminiszter
engedheti meg. A pénzbüntetést közadók módjára kell behajtani.
A kincstár részéről előlegezett, valamint a szabadságvesztésbüntetés végrehajtásával felmerülő költséget a pénzügyi hatóság
megtéríti.
VIII. Ha a pénzügyi hatóság közigazgatási úton szabott ki
pénzbüntetést és az be nem hajtható, az elítélt lakóhelye szerint
illetékes bíróságnál indítványt tesz a pénzbüntetésnek szabadságvesztésbüntetésre való átváltoztatása iránt. Ebben az indít-
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ványban meg kell jelölni az elítéltnek nevét, személyes viszonyait ; a megállapított bűncselekményt ; a pénzbüntetést megállapító pénzügyi hatóságot, a határozat keltét és számát, a kiszabott pénzbüntetés összegét, esetleg annak be nem hajtható
részét, annak felemlítésével, hogy mi okból nem volt a pénzbüntetés behajtható ; ki kell fejezni az indítványban a kívánatot,
hogy a bíróság a pénzbüntetést megfelelő szabadságvesztésbiintetésre változtassa át és az elítéltet a büntetés végrehajtásával
felmerülő költség megtérítésére kötelezze. \
Ha a bíróság megállapítja, hogy a pénzügyi hatóságnak
pénzbüntetést kiszabó határozata jogerős és a szabályszerű végrehajtás eredménytelen volt vagy pedig a pénzbüntetés csakis az
elítélt minden ingatlanának eladása révén csak úgy lenne behajtható, ha emiatt az elítélt teljes elszegényedése vagy adózási
képtelensége következnék be, tárgyalás tartása nélkül ítéletet
hoz. ítéletében kimondja, hogy a pénzbüntetés helyébe mily
nemű és tartamú szabadságvesztésbüntetés lép. Egyúttal kötelezi az elítéltet a szabadságvesztésbüntetés végrehajtásával felmerülő költség megtérítésére.

BELFÖLD.

Szemle.

A D e u t s c h e J u r i s t e n Z e i t u n g ü d v ö z l e t e . Lapunkhoz dr. Liebmann
Ottó, a I). J. Z. felelős szerkesztője
a következő s o r o k a t intézte : «Soeben erfahre ich, d a s s Ilire
Zeitung a m 1. J a n u a r das F e s t ihres f ü n f z i g j á h r i g e n Bes t e h e n s feiern konnte. Leider bin ich der u n g a r i s c h e n
S p r a c h e niclit máclitig und k a n n d a h e r den g e n a u e n Inhalt
I h r e s Blattes nicht so verfolgen, wie ich es w ü n s c h e n möchte.
Aber ich weiss d o c h so viel, dass I h r Blatt in dem abgelaufenen halben J a h r h u n d e r t in ganz b e s o n d e r s d a n k e n s w e r t e r W e i s e die R e c h t s e n t w i c k l u n g beeinflusst und gelord e r t hat, und ich s p r e c h e Ilinen d a h e r als B e g r ü n d e r und
Schriftleiter m e i n e r D. ,1. Z. die herzlichsten G l ü c k w ü n s c h e
f ü r ein w e i t e r e s l a n g j a r i g e s g l ü c k l i c h e s B e s t e h e n Ihrer Zeit u n g aus.»
R é s z ü n k r ő l ebben az üdvözletben, amely a német jogi
s z a k s a j t ó legelőkelőbb képviselőjétől ered, többet l á t u n k
m i n t puszta udvariassági aktust. Kiolvasható belőle 'a testvéri ö s s z e t a r t o z ó s á g érzése is, amelyet a l e g m e l e g e b b e n
viszonzunk abból az alkalomból, hogy a D. .1. Z. m o s t tölt ö t t e be fennállásának h u s z a d i k évét. Aki ismeri a D. J.
Z.-ot — és vájjon ki nem ismeri — az tudja, hogy mily
imponáló szellemi erőt rejt m a g á b a n , mily m e s s z e h a n g z ó
szócsöve a n é m e t jogi közvéleménynek.
Őszintén ó h a j t j u k , hogy a m a g y a r és a n é m e t j o g é l e t
érintkezése m é g bensőbb, de n é m i l e g m á s legyen, mint
eddig volt. Nincs o k u n k tagadni és nincs okunk szégyenleni, h o g y igazságügyi törvényeink n a g y r é s z e n é m e t m i n t a
után indult, hogy Staub, Hellwig, Staudinger, Löwe, Olsh a u s e n k o m m e n t á r j a i — a n é m e t erudició és szorgalom e
m e s t e r i termékei — n á l u n k is közkézen forognak. De a
k a p c s o l a t eddig kissé egyoldalú volt. S o k a t k a p t u n k és jóformán s e m m i t sem adtunk. Nem m i n t h a nem lett volna
adnivalónk, h a n e m m e r t nem m i n d i g találtuk m e g a kellő
formát, amelyben i r o d a l m u n k é r t é k e s e b b termékei, bírói
g y a k o r l a t u n k nevezetesebb döntései és a kodifikáció önállóbb
a l k o t á s a i a n é m e t j o g t u d o m á n y világpiacára e l j u t h a t t a k
volna. Ami történt, az részint m a g á n s z o r g a l o m eredménye,
részint kifejezetten r e k l á m c é l o k a t szolgált. Az utóbbi jellegű
közleményekkel szemben p e d i g a külföld érthetően gyanakvó : m a n m e r k t die A b s i c h t und wird verstimmt. De a
r e n d s z e r e s i s m e r t e t é s célravezető alakját m é g eddig n e m
sikerült megtalálni.
B á r m i n t és b á r m i k o r érjen is véget a háború, annyi
bizonyos, hogy b e n n ü n k e t s a j á t jól felfogott é r d e k ü n k b e n ,
s z o r o s a b b politikai és g a z d a s á g i k a p c s o k n a k kell a n é m e t
b i r o d a l o m h o z fűzni. J o g f e j l ő d é s ü n k ö n á l l ó s á g a kívánja m e g —
bármily p a r a d o x n a k lássék is ez az állítás —, hogy j o g é l e -
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tünk is szorosabb, de ö n t u d a t o s a b b h a r m ó n i á b a j u s s o n a
német, j o g életével. Az eddigi illegitim viszonyt, a mi egyoldalii titkos s z e r e l m ü n k e t törvényesíteni kell, mert csak
az elismert és kifejezett k ö l c s ö n h a t á s b a n érvényesülhetnek
azok a k é t s é g t e l e n értékek, a m e l y e k e t a m a g y a r jogfejlődés
termel. Ebben a t ö r e k v é s ü n k b e n , amelynek részleteiről ma
m é g talán korai volna s z á m o t adni, a siker biztató r e m é nyét n y ú j t j a n e k ü n k a I). J. Z.-nak megtisztelő üdvözlete.
— A bírák és ü g y v é d e k s z á m á n a k viszonya a
lakosság számához Németországban és hazánkban.
1915 január 1-én 10,594 bíró volt Németországban (a Reichsgericht és a bajor legfelsőbb bíróság tagjain kívül). Egy bíróra
átlag 6129 lakos esik az 1910. évi népszámlálás eredményének
alapul vétele mellett, míg tíz évvel ezelőtt egy bíróra 6477 lakos
esett. Ami az ügyvédeknek az ország lakosságához való viszonyát illeti, egy ügyvédre most 4985 lakos esik, míg tíz évvel
ezelőtt 7194 lakosra esett egy ügyvéd. Aránylag legtöbb ügyvéd Münchenben és Berlinben van, az első helyen 2659 lakosra,
a másodikban 2780 lakosra esik egy ügyvéd. Magyarországon (a
horvát és fiumei ügyvédektől eltekintve) 1915 január l-én 8709
volt az ügyvédek száma. Az 1910-iki népszámlálás adatainak
alapul vétele mellett tehát 2097 lakosra jut egy ügyvéd. A magyar bírák száma az 1912-iki kimutatás szerint 2681, vagyis
6812 lakosra esik egy bíró. Budapesten ezidőszerint 2232 bejegyzett ügyvéd van, tehát 394 lakosra esik egy ügyvéd. A lakosság számához arányítva hatszor annyi ügyvéd van Budapesten, amint Münchenben vagy Berlinben.
A német ügyvédek száma az utolsó tíz évben hetven százalékkal szaporodott (1903-ban : 7262, 1913-ban : 12,324), de azért
a magyar ügyvédi kar számarányai mögött még messze elmarad.
— A háború befolyása a haszonbérleti szerződés e k r e . Haszonbérlő a haszonbéri szerződés megszüntetése iránt
pert indított azon az alapon, mert ő is és testvére is katonai
szolgálatra behivattak, gazdatiszt által pedig a birtok csak haszonbérlő túlságos megterhelésével volna kezelhető. A másodfokú bíróság elutasító ítéletét a kir. Kúria feloldotta. Végzésének bevezető részében a kir. Kúria következőképen fejti ki álláspontját a háborúnak a szerződésekre gyakorolt hatása kérdésében : «A kir. Kúria már ismételten arra az álláspontra helyezkedett, hogy habár a háború, mint az ország összes lakosságát és
gazdasági viszonyait mélyen érintő esemény kétségkívül nem
vonható a rendszerint bekövetkező és így közönséges gondosság
mellett előre látható esetek Jvözé, amelyekre a szerződő felek
rendszerint gondolni szoktak és amelyeket megállapodásaikban
számbavesznek, mindemellett a háború mégsem bír általános és
feltétlen jogmegszüntető hatállyal, hanem a kötelezettségek teljesítésére korlátozó avagy megszüntető hatályt csak annyiban gyakorol, amennyiben az adott esetben a szerződő felek személyi
vagy vagyoni tekintetben a háború következtében oly helyzetbe
kerültek, amely a magánjog szabályai szerint a jogok és kötelezettségek korlátozására avagy megszüntetésére amúgy is alkalmas jogalapul szolgál.»
Ezt az általános elvet a végzés következőképen alkalmazza
az elbírálás tárgyát képező esetre : ((Miután a fellebbezési bíróság nem állapított meg tényállást arra nézve, hogy olyan tárgyi
körülmények a háború folytán keletkeztek-e, melyek a haszonbérlőnek megkívánható legnagyobb fokú gondossága mellett is
a haszonbérlet tárgyának hasznosítását lehetetlenné tették, vagy
ami ezzel jogilag egy jelentőségű, oly módon megnehezítette,
hogy ez a rendes gazdasági élet felfogása szerint reá aránytalan
súlyos terheket róna, különösen pedig nem terjeszkedett ki annak
megállapítására, hogy felperes katonai szolgálata milyen természetű, hogy ez a szolgálat akadályozza-e felperest s ha igen,
milyen mértékben, a haszonbérelt ingatlanon való gazdálkodás,
illetőleg ellenőrzés tekintetében, továbbá, hogy a haszonbérelt
ingatlan gazdatiszt által kezelhető-e a haszonbérlő túlságos
megterhelése nélkül s ha igen, van-e lehetőség ilyen 'gazdatisztnek alkalmaztatására : a fellebbezési bíróság ítéletét feloldani
és a bíróságot további szabályszerű eljárásra utasítani kellett. Az a körülmény, hogy felperesnek amúgy is önkéntesi szolgálatot kellett volna teljesítenie, a fentírt tárgyi körülmények fenforgását egymagában nem zárja ki.» (P. II.
9943/915.)
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tartotta meg 1914. évi rendes közgyűlését a budapesti ügyvédi
kamara székházában. A közgyűlést Pollák Illés ügyvezető elnök
vezette. A közgyűlés elhatározta, hogy a hadbavonult ügyvédek
adójának törlése iránt felír a pénzügyminiszterhez, továbbá kimondta, hogy a hadbavonult ügyvédek kamarai és nyugdíj-járulékainak pótlása állami feladat s ezért megkeresi az igazságügyminisztert, hogy ezeket a járulékokat a kormány pótolja. Elhatározta a közgyűlés, hogy a 43—50 éves, népfelkelésre kötelezett ügyvédek irodájuk székhelyén való helyi beosztása érdekében felír az igazságügyminiszterhez, minthogy úgy általában a
hadbavonultak, mint különösen a hadbavonult ügyvédek érdeke
követeli, hogy ezen idősebb ügyvédeknek módjuk legyen arra,
hogy irodájuk felett felügyeletet gyakorolhassanak. Egyúttal felhívja az igazságügyi kormány figyelmét arra is, hogy a fiatalabb
korosztályú ügyvédeknél is lehetőség szerint figyelembe vétessék
ugyanez a szempont. Kimondotta továbbá a közgyűlés, hogy a
háborúban elhalt ügyvédek árváiról való gondoskodást kötelességének tartja, evégből, valamint a hősi halált halt ügyvédek
özvegyeinek és rokkant ügyvédeknek
támogatása céljából
társadalmi akciót kezdeményez. Végül Bakonyi Pál dr., a szövetség ügyésze terjesztette elő részletesen megindokolt javaslatát
az ügyvédek egymásközti helyettesítéséből felmerülő költségek
országos rendezése kérdésében. A javaslat abból az alapgondolatból indul ki, hogy a bíróság által az ellenféllel vagy ügyféllel
s/emben megítélt költségekben úgy a megbízó, mint a helyettes
ügyvéd költségei ben foglaltatnak és így a díjak az ügyvédek
között méltányos kvóta szerint megosztandók. Ez a rendezés
azonban egyelőre csak az egyszerűbb (sablonos) ügyekre vonatkozik és azt a kettős célt szolgálja, hogy az ügyvédek közötti
súrlódásokat kiküszöbölje, másrészt, hogy az ügyfelek túlságos
költségekkel ne terheltessenek. A közgyűlés az előterjesztett javaslatot egyhangúlag tárgyalási alapul fogadta el s elhatározta,
hogy a javaslatot a szövetség vidéki osztályainak megvitatás és
véleményezés végett megküldi és a beérkezendő anyagot újabb
tárgyalás alá veszi.

— Hadviselés érdekeit érintő bűncselekmények
miatt folyamatba tett bűnügyekben a kir. Kúria ujabban a következő kijelentéseket tette :
I. A vádlott ((katonai szállításra alkalmas széna» szállítására
vállalt kötelezettséget ; a vállalt mennyiségben azonban széna
nem állott rendelkezésére és a széna megszerzését eleve nem is
biztosította. Alaptalan az a védekezés, hogy a vádlott nem tudta,
hogy a főszállító a fegyveres erő részére szállít. Háború alatt
«katonai szállításra alkalmas széna)) csakis a hadsereg szükségletének fedezésére szolgálhat. — II. A vádlott bírósági végrehajtó. Gondatlanság nyilvánul meg abban, hogy különös szakértelmet és hivatottságot igénylő vállalatba bocsátkozott, amelynél a vállalt kötelezettség teljesítésére nézve az utánjárás hivatali
elfoglaltságára tekintettel akadályokba ütközött, a vállalat finanszírozására pedig anyagilag sem volt képes. (1915. B. IV. 8162.)
Aki háború idején és az ellenséges szerb hadseregnek egy
bizonyos harctéri sikere alkalmával kihívó nyilatkozatokkal a
magyar és a szerb nemzetiséget egymással ellentétbe helyezi és az
ellenség sikere felett örömét fejezi ki, ezzel oly viselkedést tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a magyar és a szerb nemzetiség
között gyűlöletet keltsen ; a nyilatkozatnak tüntetőmódon való megtételéből pedig az következtethető, hogy a nyilatkozat a gyűlölet
felkeltésére irányult. Az eset kávéházban nyolc-tiz ember együttes jelenlétében történt. (1915. B. I. 7932.)
Az 1915 : XIX. tc. 1. §-a alá eső bűncselekménynél a gondatlanság fenforgásához nem kívántatik meg, hogy a nem teljesítésből vagy a nem megfelelő teljesítésből eredhető veszély, haszon, kár vagy egyéb hátrány legyen a tettes cselekményének indító oka : elégséges a nem megfelelő árúnak tudatos szállítása. A magánjogi szabályok értelmében egyéb kikötés
hiányában a szállított árúnak a dolog természete szerint megkövetelhető tulajdonságokkal kell bírnia, amiből következik, hogy
a vádlottnak nem volt szabad a marhákat sóval etetni, minek
folytán a marháknak a minőség tekintetében megkívánható rendszerinti tulajdonsága meg nem engedett módon a másik fél hátrányára befolyásoltatott. Minthogy a vádlott az itatással szándékosan megkezdett bűncselekményt az akaratán kivül eső abból
az okból nem fejezte be, mert az. itatásra kiszemelt folyóvíz za-
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varos volt és ennek folytán a marhák nem ittak, az említett
bűncselekmény kísérlete állapíttatott meg. (1915. B. II. 9271.)

— Hadbavonult ügyvéd iratainak az ügyfél szám á r a v a l ó k i a d á s a kérdésében a budapesti ügyvédi kamara
a hozzá intézett felhívás folytán az igazságügyminiszterhez felterjesztette véleményét, melynek lényeges része következő : Magunkévá tesszük a nagyváradi ügyvédi kamara felterjesztésének
azon álláspontját, hogy az 1874 : XXXIV. tc. 37. §-a kifejezetten
csak az elhalt ügyvéd irodája részére engedi meg a gondnokrendelést. Elő kartársaknál elfekvő iratok kiadása céljára ezen
szakasz rendelkezése alapján gondnok kirendelése nem eszközölhető. Ami a szabályozás részleteit illeti, úgy véljük, hogy az
iratok kiadására kért gondnok kirendelése, minden egyes konkrét
esetben külön és kizárólagosan a megjelölt célra történjék. A kirendelésre a kamara választmánya birjon hatáskörrel. A gondnok
kijelölése előtt, a hadbavonultnak az iroda helyén található legközelebbi hozzátartozója szóval vagy Írásban a gondnok személyére nézve javaslattételre hívandó fel. Ha az ügyvéd irodája
helyén közeli hozzátartozója nincs, vagy a kamara előtt nem ismeretes, úgy a gondnok mellé a kamara be nem vonult tagjai
sorából leltározóbizlos jelölendő ki, aki az iratok kiadását ellenőrzi. A kiadott iratokról jegyzőkönyv veendő fel. A gondnok a
kiadott iratok lemásolásáról gondoskodni és ezen másolatokat a
hadbavonult ügyvéd irodájában visszatartani köteles. Ezen másolatok díját a hadbavonult megbízója köteles viselni. A kirendelő kamara választmánya a gondnokot az iratok kiadásával
együtt a hadbavonult ügyvéd járandóságainak behajtására is
utasíthatja. Amennyiben az iratok kiadását nem a megbízó fél
érdeke követeli, hanem az iratok kiadásának kérése valamelyik
kartárs illojális versenyével hozható összefüggésbe, a gondnok
ezen észleletéről a kamara választmányának jelentést tenni tartozik. A kamara meggyőződése szerint ezen javaslat kellően biztosítja azon fontos szempontot, hogy az ügyfél érdekei ne szenvedjenek csorbát azáltal, hogy az ügyvéd tartós hadbavonulása
miatt irataihoz nem juthat, de megóvja a hadbavonuit ügyvéd
érdekeit is.
— P e r j o g i s z e m i n á r i u m . A budapesti tudomány egyetem
jog- és államtudományi karán szervezett perjogi szeminárium vezetője tudatja az érdeklődőkkel, hogy a szeminárium az 1915/16.
tanév II. felében is minden hét csütörtöki napján d. e. 12—l-ig
tartja összejöveteleit. Első összejövetele f. hó 27-én lesz. A szeminárium a II. félévben is a telekkönyvi joggal foglalkozik.

— Pénzintézetek szanálása és revíziója a gyakorl a t b a n . Dr. Katona Lajos ily című könyve a hiteljog nagyjelentőségű határkérdéseit tárgyalja sokoldalú gyakorlati tapasztalatok alapján. A könyv tartalma a jogászi továbbképzésre jelentős s egyébként nehezen hozzáférhető anyagot nyújt, s azt
mindenkor a jogi vonatkozások keretében tárgyalja. Mindenki,
aki pénzintézetek, betevők vagy részvényesek képviseletében foglalkozik a takarékpénztárak szanálásának kérdéseivel, a hitelélet
viharzásában bevált empirikus módszerekkel ismerkedhetik meg
ebben a munkában egy tudatos író rendszerének keretében, aki
nem hanyagolja el a kérdéseknek még pszichológiai vonatkozásait sem. A könyv értékét növeli az említett vonatkozásokban
használható hitelmegállapodásokat tartalmazó mintatár. A szanáláshoz elsősorban pénz kell ugyan, de nem egy intézeti hitelező és betétes csak a kir. Kúria ítéletéből, a maga kárán tanulta
meg, hogy a moratóriumos nyilatkozatba milyen jogi konstrukciót kellett volna beilleszteni. Katona külön tárgyalja az immobilitás esetét, amikor az intézet fizetéseit kénytelen beszüntetni,
habár mérlege aktív, továbbá a vagyoni leromlás esetén alkalmazható szanáló eljárást, a fúziót és a felszámolást, mint ennek
módszereit, a lebonyolításnak materiális csőcl esetén formaszerű
csőd elkerülésével való lehetőségét és a revíziót, ami minden
felügyelőbizottsági tagot is érdekelhet. A művet a szerzőnél (V.,
Arany János-utca 24.) 6 K-ért lehet megszerezni.
o.—
— L a p s z e m l e . A Káplány Géza nyug. táblabíró szerkesztésében megjelent ((Telekkönyv)) című folyóirat januári füzete a
következő tartalommal jelent meg: Gaár Vilmos: A végrehajtási
eljárás köréből. Hamar Gyula: A járadékból élők helyzete a végrehajtás folyamán. Borsodi Miklós: Kielégítési végrehajtás biztosítási végrehajtás útján lefoglalt ingóságokra. Káplány G.: Mutatványok a ((Telekkönyvi iskoládnak a tkvi rendtartások II. részére
vonatkozó részéből. E füzethez van mellékelve a melléklap 25. íve.
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— Felfolyamodás a váltó alapján kibocsátott fizetési meghagyás ellen címmel a Jogt. Közi. 46. és 49. számaiban dr. Bárdos Benő kir. járásbíró úr egy igen érdekes és
gyakorlati kérdés alkalmazásáról közölt tanulságos fejtegetést.
Nem szándékom további vitát provokálni, csak egy pár megjegyzést kívánok hozzáfűzni e gyakorlatilag elég fontos és gyakran előforduló kérdés megoldásához, A Pp. tömörségénél fogva
egyebek között homályban hagyta azon kérdés mikénti megoldását is, hogy mi történjék akkor, ha a váltófizetési meghagyás
elintézésével maga a felperes sincs megelégedve s a hiány nem
olyan, hogy tárgyalás kitűzése volna kívánatos, hogy emiatt úgy
a bíróságra,-mint a felperesre nézve üdvös, meghagyásos elintézés mellőztessék, amikor a hiba esetleg tárgyaláson kívül
is orvosolható lenne ? Feltehető, hogy a bíróság csupán elnézésből a kérelem valamely részéről nem intézkedik, vagy a költségeket nagyon kis összegben állapítja meg, ez nem szolgálhat
okul arra nézve, hogy felperes a reá nézve előnyös, meghagyásos eljárástól megfosztassék s kénytelen legyen tárgyalás kitűzését kérni, — ami ugyan eléggé vitás, hogy ehhez joga van-e? —
másrészről a bíróság is a hibát szívesebben orvosolja rövid úton,
mintsem a peres eljárás folyamatba tételével, végül az alperesre
nézve is előnyösebb esetleg, hogy a hiány rövid úton korrigáltassák, minthogy a rencfes peres eljárás folyamatba tételével előálló perköltség az ő terhére szaporíttassék. Ilyen s ehhez hasonló
esetekben nemcsak kívánatos, de szükséges is, hogy felperesnek
valami perorvoslati mód adassék, amely úgy az eljárás célszerűségének, mint a felek érdekeinek leginkább megfelelő. Ez a perorvoslat, nem lehet más, mint a felfolyamodás. Nem ellenkezik
ez — legalább a törvény szelleméből nem indokolható — a
fizetési meghagyásos eljárás alapelvével s semmiféle komplikációkra nem vezethet ; ellenkezőleg, inkább érvényre juttatja ez
alapelvből folyó egyszerűséget és gyorsaságot. A Pp. 619. §-a
értelmében, amennyiben a váltófizetési meghagyásos eljárást szabályozó címből más nem következik, ez eljárásban a törvényszék
előtt a törvényszéki, a járásbíróság előtt pedig a járásbírósági
eljárás szabályai irányadók. Ebből kiindulva már most — tekintve
a váltófizetési meghagyásos eljárás célját, természetét és a felek
érdekeit s tekintve, hogy a régi eljárásban ennek megfelelő
sommás végzéstől csak elnevezésére nézve különbözik, lényegileg
ugyanaz maradt — könnyen levezethető, hogy a Pp.-ban szabályozott váltófizetési meghagyás legközelebb áll a végzéshez s ez
alapon — eltekintve attól, hogy felperes egyes esetekben egyszerű kérelemmel is fordulhat a bírósághoz kiegészítés, illetve
kijavítás iránt — legcélravezetőbb, felperes részéről használható
perorvoslati mód, a felfolyamodás, amennyiben minden esetben
alkalmazható s nemcsak kérelem, de perorvoslat hatályával is
bír. Ennek célravezetőségét legfőképen az is indokolja, hogy a
Pp. 555. §-ában engedett hatalmánál fogva a bíróság a megtámadott fizetési meghagyás elleni felfolyamodásnak maga is eleget tehet, minek folytán a bíróságok sok, fölösleges munkától,
a felek pedig fölösleges költségektől megkíméltetnek. Kívánatos
volna ez irányban m á r most eleve elvi döntést provokálni.
Dr. Muránszky
Emil,
— J o g i r o d a l o m . A munkásbiztositási
joggyakorlat
III. kötete (1914 szept.—1915 jún.) jelent meg dr. Schulcz Ágost min.
osztálytanácsos-bíró összeállításában. — Az angol parlamenti
szólásjog és fegyelem történeti fejlődése és jelen állapota (1547—1913.)
írta: dr. Ferenczy Árpád egyetemi magántanár. Mindkét m u n k á t
részletesen fogjuk ismertetni.
KÜLFÖLD.

— A hadifoglyok feletti bíráskodás sokat vitatott kérdésében elvi jelentőségű határozatot hozott a legfőbb német
katonai bíróság, a birodalmi-katonai törvényszék. Az alsóbíróság
büntetést kiszabó ítéletet hozott egy francia hadifogoly ügyében
a miatt, mert az a fogságba jutása előtti időben a francia harctéren testi sértést követett el sebesült német katonákon. A legfőbb katonai bíróság ezt az ítéletet megsemmisítette és kimondta, hogy a vádlott ezen cselekménye miatt katonai bíróság
hatásköre alá nem tartozik. A hadifoglyok, mint ilyenek fogságba
Főszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.
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jutásuk előtti időben elkövetett bűncselekmények miatt a német
katonai Btk. szerint katonai bíróság hatáskörébe nem tartoznak,
ez a hatáskör csak bizonyos bűncselekmények esetére áll fenn,
amelyek elbírálása tekintet nélkül az elkövető személyére ki van
vonva a polgári bíróságok hatásköréből. Ez utóbbiak közé azonban a szóbanforgó bűncselekmény nem tartozik. A német katonai Btk. 1. §-a ugyan kimondja, hogy a hadifoglyok ccminden»
bűncselekménye katonai bíróság elé tartozik, ez azonban — a
Reichsmilitárgericht szerint — csak annyit jelent, hogy a hadifogoly minőségében elkövetett bármely bűncselekmény elbírálása tartozik a katonai bíróságra, de nem azt, hogy hadifogoly
polgári bíróság elé ne lenne állítható. A hadifoglyok feletti bíráskodás kérdését azonban csak ebben a negatív irányban dönti el
a határozat, mert szándékosan nyílt kérdésnek hagyja meg azt,
vájjon a hadifoglyok elfogatásuk előtt elkövetett bűncselekmények miatt egyáltalában felelősségre vonhatók-e az őket fogságba
vető állam bíróságai által. Igenlő esetben azonban a rendes
polgári bíróságok hatáskörét állapítja meg a legfőbb katonai
bíróság. (II. 162/15. sz.)
A,

— A «Strohmannok» szavazati jogát a részvénytársaságok közgyűlésén a Reichagericht a legutóbbi időkig igen
liberális elbánásban részesítette. (L. pl. R. G. Entsch. XXX. 51.
old.) Újabban azonban — nyilván az észlelt visszaélések hatása
alatt — a legfőbb német bíróság is némileg óvatosabb irányelveket fogadott el, aminek következtében a joggyakorlat a m .
kir. Kúria gyakorlatához közeledik, tekintve, hogy ezen bíróság u n k viszont az utóbbi időben engedett kevéssé a merev és
fokozottan szigorú álláspontjából (1. IV. 481/913. V. stb.). A német birodalmi törvényszék szerint ugyanis, ha egy részvénytársaság egy másik társaság részvényeinek többségét — fúzió céljából — megszerezte, nincsen akadályozva abban, hogy ezeket a
részvényeket, tekintve, hogy ő maga a fúziót kimondó határozat
meghozatalánál, mint érdekelt szavazati jogot nem gyakorolhat —
oly személyekre ruházhassa át, akikről felteheti, hogy a fúzió
kérdésében az ő céljainak és érdekeinek megfelelően fognak szavazni. Azonban már a jó erkölcsök követelményeibe ütköznék,
ha a részvények megszerzői az átruházó részvénytársasággal
szemben köteleznék m a g u k a t ily értelemben szavazni, avagy ha
az átruházás komolyan nem is szándékoltatnék és csupán leplezéséül szolgálnának annak, hogy a harmadik személyek a valóságban a részvénytársaság megbízottai és céljainak megvalósításában eszközként szerepelnek. (Rg. VI. 135/14.)
A,

— A háborús jövedelem megadóztatására végre rászánta magát Németország, jóllehet az elmúlt év közepén tartott
értekezleten a pénzügyi szakértők jelentékeny része még ezen
ú j adónem behozatala ellen határozott állást foglalt el. Számos
üzemágbeli vállalat óriási, indokolatlan nyereségei azonban az
elméleti okoskodások érveinél hatékonyabb bizonyítékoknak m u tatkoztak. Az új adótörvény előreláthatólag csak a háború végére készül el, egyelőre egy előkészítő törvény lépett életbe
Németországban rövid idő előtt, amely a részvénytársaságokat ((háborús mérleg)) (Ivriegsbilanz) készítésére kötelezi. A rendkívüli
viszonyok okozta nyereségnek különböző, exotikus tartalékok
alakításának ürügye alatt való felhalmozása ne legyen lehetséges; de emellett kötelesek a részvénytársaságok az évi nyereségnek egy részét a később kivetendő háborús jövedelmi adó fedezésére félretenni és az ennek megfelelő összeget az évi mérleg
kiadás-rovatai közé felvenni. A kivetendő adónak megfelelő
összeg tehát egyelőre még csak mint magánjogi tartozás kezelendő.
A.
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5. Megállapítási kereset az örökösödési
jogban.
Már fentebb a 2. pontban említve volt, hogy az örökösödési
jogosultság csak az örökhagyó elhalálozása pillanatában áll be;
míg halála be nem következett, sem örökhagyó, sem hagyaték
nincs.
Ebből az elvi álláspontból okszerűen következik, hogy az
örökösödési jogosultság s az azzal kapcsolatos minden jogviszony
semmi tekintetben sem tehető per tárgyává az örökhagyó cletéoen, mer! valamint a/, örökösödési jogosultság, épenúgy az arra
vonatkozó minden kérdés csak az örökhagyó halálával éled fel
és válik érvényesíthetővé, ennek bekövetkezése előtt tehát vita
és bírói döntés tárgyát nem képezheti.
Sem az iránt, hogy valaki m é g életben lévő apja után megnyílandó örökrészére nézve kielégíttetett, vagy lemondott, vagy
hogy nem elégíttetett ki és le nem mondott; hogy majd lesz
vagy nem lesz öröklési jogosultsága; hogy a kötelesrészhez való
jogát az apa által telt ajándékozások nem befolyásolják, stb.;
sem az iránt, hogy mire fog kiterjedni öröksége apja után, kitől
és mennyi kötelesrészt követelhet apja halála után, stb.: keresetet a siker reményével indítani nem lehet, mert az ilyen kereset csak megállapítási kereset lehetne, úgyde megállapítási
keresetet csak olyan esetben lehet indítani, midőn azt olyan
körülmények teszik indokolttá, amelyek a felperes jogi érdekének megvédése s a felperes jogainak biztosítása végett szükségesek, ilyen szükség azonban az örökösödési jogosultság megnyílta előtt fel sem merülhet, — azt pedig, hogy a felperes lemondott-e, kielégíttetett-e, van-e öröklési, kötelesrészhez joga,
stb., az örökösödési perben érvényesítheti, anélkül, hogy ezekre
nézve még az örökhagyó életében praejudiciumot kellene provokálnia; egyébiránt örökösödési jogviszonyok iránt megállapítási
keresetnek még azért sem lehet helye, mert esetleg felperes
egész törzsével előbb hal el, mint az apja és mert az apa végrendelkezési joga különben is minden előzetes megállapítást
illuzóriussá tehet.
Öröklési jogról történt lemondás esetében annak kimondása
iránt, hogy a lemondás érvénytelen volt, az öröklési igény megnyílta előtt nincs helye megállapítási keresetnek. 2586/1913.
Prtejudiciális kereset a felperes halála esetére beállható jogviszonyra nem indítható. 3268 1912.
A végrendelet alaki érvényessége jogkérdés lévén, mint ilyen
a perújításban többé vita tárgyává nem tehető, ha az az alapperben megbíráltatott. 2902 1913.
* Előző közleményeket 1. a Jogt. Közi.
valamint az 1916. évf. 1. s z á m á b a n .
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6. Az öröklési kereseti jog elévülése.
Az örökösödési jogosultság és az örökösi minőség nem egymást fedő fogalmak. Az örökösi minőség különösen az örökhagyóhoz való kapcsolatot jelzi, ellenben az örökösödési jogo'sultság a hagyatékra érvényesíthető igényt érinti.
Az örökös, legyen az törvényes vagy végrendeleti örökös,
mindig örökös, még akkor is. ha nem akar örökölni, vagy nincs
joga örökölni, mert örökrészére ki lett elégítve, vagy arról lemondott.
Miként fentebb a 3. pontban említtetett, az örökös akkor is,
ha nem örököl, képviseli és képviselni köteles az örökhagyó
vagyonjogi személyiségét, sőt örökösi minősége és képviseleti
kötelezettsége fenáll akkor is, ha nincs hagyaték.
Az örököí-i minőségnek csorbítatlan fenállása mellett azonban az örökös örökösödési jogosultsága nem tartható fen a végletekig, mert ez a jogosultság azt a jogot foglalja magában,
hogy az örökös a hagyatékra igényt emelhet, tehát nem egyéb,
mint követelési jog, mely épen úgy, mint bármely más követelési jog, csak bizónyos, szabatosan meghatározott időtartamon
belül érvényesíthető.
Ha helyesnek fogadjuk el azt az elvi álláspontot, hogy a
magánjogi követelési igény az elévülcsi határidőn belül érvényesítendő, mert az azon túl fellépő hitelező ellen a kereseti j o g
elévülési kifogása sikeresen emelhető, akkor ezt az általános szabályt a szintén követelési igényt képező örökösödési igények
érvényesítése körül sem lehet mellőzni, főleg midőn az elévülési
határidő betartását fontos társadalmi érdekek teszik szükségessé.
Valamint a hitelező követelési joga, kereseti jogosultsága,
ha azt 32 éven át nem gyakorolja, az elévülési kifogás emelésével elenyészetté nyilvánítható, épen úgy elenyészik, elévül az
örökös örökösödési kereseti jogosultsága is a rendes 32 évi elévülési időtartam leteltével.
Az öröklési jog érvényesítésére fenálló 32 évi rendes elévülési idő az örökség megnyíltával, tehát az örökhagyó halálával
kezdődik és szakadatlanul folyik: azt csak olyan tények szakítják félbe, amelyek általában a kereseti jog elévülésének megszakítására alkalmasak, ilyenek: a jog elismerése és a kereset megindítása; a keresetindítás félbeszakító hatályára azonban megjegyzendő, hogy: ha a kereset visszavonatott, vagy jogerősen elutasíttatott, minden jogi hatálya megszűnt, mintha meg sem
indíttatott volna.
Még most is akad olyan felfogás, hogy a hagyatéki eljárás
megindítása az elévülési folyamatot félbeszakítja, aminek különösen akkor lehetne jelentősége, ha például a hagyatéki eljárás
az örökhagyó halála után több mint 30 év elteltével tétetik
folyamatba és a perreutasító végzés hozatalakor a 32 év letelt.
Ilyen esetben a perreutasító végzés folytán fellépett felperes az
ellene emelt elévülési kifogással szemben azzal szokott védekezni,
hogy a hagyatéki eljárás megindítása az öröklési jog érvényesítését célozván, a megkezdett elévülést eo ipso megszakította; de
fel szokta hozni felperes azt is, hogy ő a bíróság perreutasító
végzése folytán indította meg keresetét, tehát elévülésről szó
sem lehet, sőt kifogás nem is emelhető.
Ez a felfogás minden irányban téves, mert a hagyatéki eljárás megindítása nem előfeltétele az öröklési jog érvényesítésének, következőleg a hagyatéki eljárás megindítása, mint perenkívüli eljárás, az elévülési folyamatot annál kevésbé szakíthatja
meg, mert az örökösödési jogosultság az örökség megnyíltával,
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hagyatéki eljárás megindítása és perreutasító végzés meghozatala nélkül is korlátlanul érvényesíthető; és mert a perreutasító
végzés meghozatala semmi összefüggésben sincs a kereseti jog
elévülésével, végül, mert a kereseti jog elévülése soha sem hivatalból, hanem csak kifogásra vehető figyelembe.
A birtokban lévő örökössel szemben az elévülés kifogása
sikeresen nem hozható fel, mert a hagyaték bármely csekély
részének birtokában lévő örökös ezáltal örökösödési jogát tényleg érvényesíti, gyakorolja, s így vele szemben az elévülés kezdetét sem vette.
Az elévülés nyugszik azon időtartam alatt, míg az örökös
önrendelkezési joga szünetel, tehát: ha az örökös kiskorú vagy
elmebeteg, és törvényes képviselője, gyámja, gondnoka nincs,
vagy ha van, ennek ellenérdekű öröklési joga van ugyanazon
hagyatékra.
Más jogi megbírálás alá esik az örökösödési jogosultság
érvényesítésének elévülési kérdése az ország azon részeiben, ahol
az osztrák polgári törvénykönyv van hatályban, melynek 1487. §-a
3 évi elévülési határidőt állapít meg.
Ez a rövidebb elévülési idő nem az örökhagyó halálától,
hanem az örökösi nyilatkozat megtételétől, illetőleg a perreutasító végzés kézbesítésétől veszi kezdetét, addig nyugszik.
A felhívott 1487.. §. alapján nincs helye elévülési kifogásnak
olyan esetben, midőn az örökös a kiszabott 3 évi időtartamon
belül a végrendelet érvénytelenítése iránt a keresetet megindította, majd ennek jogerős elutasítása után a most már érvényes
végrendelettel szemben az örökös új keresettel lép fel kötelesrészének megítélése iránt; mert: habár a végrendeletérvénytelenítési perben másodsorban a kötelesrész is igényelhető lett volna,
ennek elmulasztása jogvesztést azért nem eredményezhet, mert a
végrendelet érvényességének fentartása előfeltétele a kötelesrész
követelésének.
Végül kiemelendőnek tartom még, hogy a m. kir. Kúria
újabb joggyakorlata szakít azzal a régi elvi állásponttal, mely az
elévülést és elbirtoklást egymást fedő jogintézményeknek minősítette, s a kettő közt megvonja a helyes határvonalat, amennyihen az elévülés kötelmi jogi, az elbirtoklás pedig dologjogi intézmény.
Az öröklési és az ahhoz fűződő utóöröklési igények az
örökség megnyíltával keletkeznek és válnak érvényesíthetőkké.
2757/1912.
Az öröklési jog 32 évi elévülési idő alá esik. 2292/1903.
A törvényes örökösödési igény, épen úgy, mint bármely más
követelési igény, a 32 évi rendes elévülési határidőn belül való
érvényesítés elmulasztása folytán elévül. 3774/1907., 5632/1910.,
3169/1911.
Az osztrák polgári törvénykönyv 1487. §-ában meghatározott
3 évi elévülési időtartam az örökösödési nyilatkozat tételének
időpontjától számítandó. 899/1905., 2138/1905.
A végrendelet érvénytelenítésére és a kötelesrész követelésére
az osztrák polgári törvénykönyv 1487. §-ában megállapított 3 évi
elévülési időtartam a perreutasító végzés kézbesítésétől kezdődik.1538/1911.
A kötelesrész megítélése iránt indított perben az osztrák
polgári törvénykönyv 1487. §-ábán szabályozott 3 évi elévülési
idő kifogása sikeresen nem érvényesíthető, ha a végrendelet érvénytelenítése iránt előzőleg lefolytatott per a 3 éven belül tétetett, folyamatba. 71/1910.
A keresetelévülés esete nem forog fen, ha a felperes kiskorúnak az osztrák polgári törvénykönyv 1487. §-ában előírt 3 évi
elévülési időtartam alatt gyámja nem volt, mert a gyámhiányos
időtartam alatt az elévülés nyugszik. 3985/1911.
Az öröklési jog elévülése nem függ attól, hogy az öröklés
tárgyát tévő dolgot az ellenérdekű fél el is birtokolja, másfelől
pedig az elévülésre, mint a jog érvényesítését megakadályozó
körülményre, mindenki, tehát az az érdekelt birtokos is sikerrel
hivatkozhatik, aki az öröklési jog tárgyát el sem birtokolta.
3583/1909.
7. Külföldiek öröklési képessége.
Altalános szabály, hogy örökösödési képességgel bír mindenki, aki vagyonszerzésre képes; aki tehát élők közti jogügylettel szerezhet vagyont, az öröklés útján is szerezhet; minthogy
pedig hazánkban sok külföldi állampolgárnak van ingó és ingatlan vagyona, nem lehet kétséges, hogy a belföldi örökhagyó után
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akár mint törvényes, akár mint végrendeleti örökösök, a külföldiek is bírhatnak örökösödési jogosultsággal.
A rég Amerikába vándorolt fiú, még ha ottléte olyan hosszú
időtartamú volt, hogy akár polgárosítás, akár az idő múlása folytán magyar polgárságát és honosságát el is vesztette: törvényes,
esetleg végrendeleti örököse lesz itthon elhalt apjának; épen úgy
az Amerikában elhalt nagybácsi után az itthon lévő vérrokonok
törvényes, esetleg végrendeleti örökösödési jogosultságot érvényesíthetnek.
Ezt az anyagi jogszabályt a személyiség közbecsülése sanctionálja.
A nemzetközi érintkezésben ezt az örökösödési jogosultságot
rendszerint nemzetközi szerződések, egyezmények, tehát törvényhatályú rendelkezések szabályozzák, ha azonban valamely állammal ilyen szerződésünk nincs, akkor az illető állammal a viszonosság alapelve az irányadó, mely szerint: amily mértékben elismeri a külföldi állam a külföldi örökhagyó külföldi hagyatékára a magyar honosok örökösödési jogosultságát, ugyanazon
mértékben elismeri a magyar állam is a külföldi honosét az
itteni hagyatékra.
Öröklési képességgel bír mindenki, akinek szerzési képessége
van, s így a külföldiek is a viszonosság feltétele mellett. 2242/1888.
8. A területi fog hatálya az örökösödési
jogban.
Az örökösödési jogosultság érvényesítése körül gyakran
kontroverzia merül fel abban a kérdésben, hogy a peres felek
örökösödési igényei melyik jog szerint: a magyar jog, vagy pedig
az idegen jog szerint bírálandók meg?
Ha például az örökhagyó osztrák honos, vagy magyar
honos ugyan, de a külön magánjogi területet képező HorvátSzlavoniában bír községi illetőséggel, azonban úgy az egyik,
mint a másik hosszabb ideig Magyarországon tartózkodott és itt
halt meg: vájjon az itt lévő ingó hagyatékára nézve az osztrák
vagy a magyar anyagi örökösödési jog alkalmazandó-e?
Hasonló jogeset áll elő, ha magyar honos külföldön hal el,
a külföldön lévő ingó hagyatékára.
Ebben a kérdésben is irányadók a törvénybe iktatott nemzetközi szerződések, s ezek nem létében a kölcsönös jogi viszonosság.
A joggyakorlatban igen egyszerűsíti a vitás jogkérdést az a
körülmény, hogy ha a külföldi hagyatéki bíróság tőlünk a külföldi honosnak itt lévő ingó hagyatékát kiadatni kéri, azt minden nehézség nélkül kiszolgáltatjuk; hasonlóan jár el a külföldi
hatóság is az esetben, ha mi kérjük a külföldön elhalt magyar
honosnak ott levő ingó hagyatéka kiadatását. A kiadás rendszerint készpénzben történik, amennyiben a nem pénzből álló
ingó hagyaték értékesíttetik s a konzulátus útján átküldetik.
Másként áll azonban a jogkérdés az ingatlan hagyatékra,
mert az ingatlan vagyon az illető állam szuverén hatalma alá
tartozik; sem a wieni bíróság a magyar állam területe fölött,
sem a magyar bíróság a wieni vagy párisi terület fölött államjogi hatalommal nem rendelkezhetik, ele kérdés, hogy a magyar
honosnak Wienben, Parisban lévő nagy bérházára, ingatlan vagyonára, vagy megfordítva a külföldi honosnak az alföldön lévő
birtokára mint hagyatékra, az illetékes külföldi, illetve magyar
bíróság melyik anyagi jogot fogja alkalmazni ?, melyik jog szerint lesz a hagyatéki átadás foganatosítandó?, a magyar vagy
a külföldi jog szerint-e?
Magyar területre csak magyar bíróság, külföldi területre
csak külföldi bíróság járhat el, de mert a magyar honos hagyatékára a magyar, ellenben a külföldi honos hagyatékára a külföldi anyagi örökösödési jog irányadó: nyilvánvaló, hogy a magyar
honos wieni ingatlana, mint hagyaték, a magyar, a külföldi
honos alföldi ingatlana, mint hagyaték pedig a külföldi örökösödési jog alapján adandó át; a wieni hagyatékra tehát, esetleg
ági örökösödési, közszerzeményi igény, hitvestársi örökösödési
igények is érvényesíthetők.
Végeredményül a jogkérdés abban élesedik ki, hogy a magyar bíróság a külföldi jogot, a külföldi bíróság pedig a magyar
örökösödési jogot fogja alkalmazni.
Ezzel azonban a magyar jog szempontjából a felvetett vitás
jogkérdés — sajnos — még mindig nincs kimerítve. Nálunk
ugyanis olyan jogeset is felmerülhet, hogy az örökhagyónak
másutt van az állandó lakhelye és más helyen van ingatlan
vagyona, és a két hely különböző anyagi jog területi hatálya
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alatt áll; például: az örökhagyó állandóan Budapesten, a magyar zultak, sőt néha rég meg is szakadtak, ekként a legtöbb esetben
jog hatálya területén lakott és halt meg, ingatlan hagyatéka az ifjabb nemzedék egymást nem ismeri, egymás létezéséről tuazonban Horvátországban, az erdélyi részekben, a volt határőr- domása sincs. Ilyen és hasonló esetekben az itthon maradt érdevidéken, Fiúméban, tehát az osztrák polgári törvénykönyv hatá- kelt törvényes örökösök, nemkülönben az örökhagyó özvegye,
lya területén fekszik.
aki hitvestársi örökösödést igényel a hagyatékra, tagadják külöA m. kir. Kúria állandó joggyakorlata ilyen esetben nem az nösen azt; hogy a jelentkező ismeretlen oldalrokonok vérségi
ingatlan fekvését, hanem az örökhagyó volt állandó lakhelyét kapcsolatban állanának azzal a közös törzzsel, amelyből az ági
veszi irányadóul; a mi felvetett esetünkben tehát az osztrák j o g vagyon származottnak állíttatik; szóval vitás az ági örökösödés
területi hatálya alatt fekvő hagyaték nem az osztrák jog, hanem érvényesülésének főkövetelménye: az oldalrokonok s az örökaz örökhagyó lakhelyén hatalyban lévő magyar jog szerint hagyónak a vagyon eredetét képviselő közös törzstől való száradandó át.
mazása.
A magyar örökösödési jog szempontjából még egy sajátszeA jelentkező oldalrokonok a kifogásolt vérségi kapcsolatot
rűségről kell megemlékeznem: X. Y. közös hadseregbeli katona- igazolni tartoznak, ami rendszerint hagyatékátadó végzéssel, vagy
tiszt állandóan Pozsonyban állomásozott, ott lakott már több családi értesítővel történik.
mint 10 év óta nejével együtt, és olt is halt el gyermek" és végHagyatékátadó végzés sok esetben nem mutatható abból az
rendelet hátrahagyása nélkül. Hagyatéka, mely ingókból és a okból, mert főleg a régibb időkben a hagyatéki ügyek rendezése
hunyadmegyei hátszegi ingatlanokból állott, Pozsonyban tárgyal- tömegesen elmaradt, átadás nem történt.
tatott; neje a magyar jog szerint emelt igényeket a hagyatékra,
A családi értesítőket illetőleg: ezek az állami anyakönyvek
ezzel szemben a hátszegi oldalrokonok a hagyatékra az osztrák rendszeresítése előtti időkből az egyházi hatóságok által vezetett
polgári törvénykönyv rendelkezéseit kérik alkalmazni.
felekezeti anyakönyvekből szerezhetők meg, ezek az anyakönyA perben az özvegy azzal érvel, hogy midőn a férje arra vek azonban sok esetben hiányosak, néhol el is égtek a templomhatározta el inagat, hogy a katonai pályara lép, önként aláve- mal és lelkészi lakkal együtt, ahol őriztettek. Az egyházi főhatótette magát mindazoknak a katonai szabályoknak, melyek a ka- ságok gondoskodtak arról, hogy az anyakönyvek hiánya esetén
tonai domiciliumra vonatkoznak, az örökhagyóra tehát a katonai az anyakönyvi kivonatot vagy családi értesítőt kérelmező fél
domícilium az állandó, rendes lakás jellegével bír, és minthogy részére hivatalos bizonyítvány szolgáltattassék ki, mely az adott
az állomásozási hely Pozsony, a magyar jog hatálya területén utasításoknak megfeíelőleg akként állítandó ki, hogy a lelkész
fekszik: a hagyatékra vonatkozó örökösödési igények az állomá- egyházi eskü kivétele mellett szavahihető öreg embereket, szomsozási hely, mint állandó lakhely területi elve értelmében a ma- szédokat, rokonokat, kik a családi leszármazást és kapcsolatot
gyar jog szerint bírálandók meg; ezzel szemben a hátszegi ismerik, meghallgat; erről hivatalosan jegyzőkönyvet vesz fel s
testvérek az osztrák jogot kérik alkalmazni, mert az állomásozási a jegyzőkönyv csatolásával kiállítja a hivatalos bizonyítványt a
hely katonai kény szerlakáshely, nem pedig állandó polgári lak- lel által kívánt születési, esketési és elhalálozási tényekről.
hely, ennek hiányában tehát a hagyatéki igények megbírálására
Igen ritka "esetekben sikerülhet a rokoni kapcsolat igazolása
az örökhagyó községi illetősége helyén, Hátszegen hatályos jog a hiteles helyeken és közlevéltárakban őrzött közokmányokról
az irányadó.
kivett hiteles másolatokkal.
Mindenesetre meg van engedve a bizonyításra kötelezett félA m. kir. Kúria a katona állomáshelyét nem tekinti polgári
állandó lakhelynek, s a kérdésben azt az elvi álláspontot foglalta nek, hogy az örökhagyóval való vérrokonsagot a perben kihallel, hogy polgári állandó lakás hiányában az örökösödési igények gatandó tanúkkal in igazolja, ha egyéb bizonyítékot nem képes
az örökhagyó községi illetősége helyén, és ha ez nem volna meg- felmutatni, úgyszintén kihallgathatok a perben a lelkész által
állapítható, a hagyatéki ingatlan fekvése helyén hatályban lévő kiadott hivatalos bizonyítványban megnevezett tanúk is.
A vérségi összeköttetésnek tanúk által való bizonyítását a
anyagi jog szerint bírálandók meg.
Az örökösödési igenyek azon államnak jogszabályai sze- törvény nem zárja ki. 7133/1899.
rint bírálandók meg, amely államnak az örökhagyó * polgára
Olyan esetben, midőn a vérségi kapcsolat sem családi értevolt. A Magyarországon elhalt horvátországi illetőségű örök- sítővei, sem hagyatékatadó végzéssel nem igazolható: a fél nincs
hagyónak Magyarország területén lévő ingó hagyatéka tekin- elzárva attól, hogy a rokonsági köteléket tanúkkal igazolja.
teteben felmerült vitás öröklési igények a Horvátország területén RPI. 2617/1915.
érvenyben lévő osztrák polgári törvénykönyv szabályai szerint
10. Hagyatéki
terhek.
bírálandók meg. 8(313/1909.
Törvényes örökösödés esetében a hagyatéki terhek bírói megA magyar allani egész területén a törvényes örökösödés rend- állapítása alárendelt jelentőségű, mert az örökhagyó adósságaiért
jének megállapítására nem a hagyatéki ingatlan fekvése lielyén, az örökösök a hitelezőkkel szemben minden esetben felelősek.
hanem az örökhagyó állandó lakhelyén hatályban lévő anyagi jog Lényeges azonban ez a kérdés a kötelesrész meghatározása szemaz irányadó. 2306/1914. V. ö.: 773/1901., 432/1905., 4736— 37/1909., pontjából, mert a kötelesrész minden tehertől mentesen lévén
kiadandó, a számítás alapjáúl szolgáló tömegből minden teher
5816/1909., 4216/1910., 4454/1911.
A tényleges szolgálatban lévő katonatiszt állandó tartózko- előzetesen levonandó.
A hagyatéki terhek megállapításánál kiindulási időpontul az
dási helye nem lévén tekinthető polgári állandó lakhelynek: a
hagyatékára felmerült vitás örökösödési igények a községi ille- örökhagyó elhalálozásának időpontja veendő, mert ami ezen időtősege helyén érvényes anyagi jog szabályai szerint bírálandók pont beálltáig kifizettetett, az már nem terheli az örökhagyót, s
így hagyatékát sem.
meg. 5091/1909.
Ennek figyelembevételével általánosságban a kérdés úgy alaMagyarországban elhalt külföldi állampolgár hagyatékában
való örökösödésre nem a magyar, hanem a külföldi törvénynek kul, hogy a hagyatékot csak azok az adósságok és kötelezettséaz örökösödésre érvényes szabályai alkalmazandók akkor is, gek terhelik, melyek az örökhagyót terhelték, de általa ki nem
midőn a hagyaték egy része magyar állampolgároknak, mint egyenlíttettek.
Hagyatéki terhet képeznek tehát:
oldalrokonoknak adandó át. 3746/PJ12.
a) az örökhagyót terhelő, még ki nem fizetett, hátralékos
9. A vérségi — rokoni — kapcsolat
igazolása.
Gyakori eset, hogy a leszármazók nélkül elhalt örökhagyó közadók, és a közadók módjára behajtandó egyéb reálterhek;
hagyatéka tárgyalásán vita és kifogás tárgyává tétetik az ígény- ilyenek: a vízvezetéki és csatornázási díjak, a hatralékos szőlölőkül jelentkező oldalrokonok örökösi minősége s ebből folyóan dezsmaváltság, a niaradványfóldváltság, örökváltság s egyéb
örökösödési jogosultsága, tagadtatván, hogy az igénylők vérségi terhek;
b) az örökhagyó személyes adósságai, tartozásai, melyek
kapcsolatban, rokonságban volnának az örökhagyóval. Ez történik különösen akkor, midőn az örökhagyó végrendelet hátra- hitelezőivel szemben fenállanak, akár vannak azok az ingatlahagyása nélkül halt el, és hagyatékában ági vagyon van, mely nokra zálogjogilag biztosítva, akár nem;
cj az örökhagyó gyógyítási költségei, amennyiben azok még
a törvényes örökösödés szabályai szerint az ági oldalrokon-örökösökre száll, az ági örökösök azonban hosszabb idő óta más az örökhagyó elhalálozása előtt ki nem fizettettek; tehát az orvosi
községben, idegenben, néha külföldön tartózkodván, köztük s az díjak és gyógyszertári költségek, a szanatóriumi, fürdőzési, műitthonmaradt vérrokonok közt a családi kapcsok szálai megla- téti és esetleg felmerült egyéb hasonköltségek;
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d) a bírói joggyakorlat a hagyatéki terhek közé sorozza még
az örökhagyó temetési költségei, melyek a holttest hazaszállításával és eltakarításával merültek fel. Ezek azonban ha igazolva is
vannak, a bíróság által az örökhagyó társadalmi állásához és
vagyoni viszonyaihoz mérten mérsékelhetők;
e) hasonlóan a hagyatéki terhek közé sorozza a bírói joggyakorlat a sírbolt, sírkőfelállítási költséget is, mint kegyeleti
költséget; sőt a kegyeleti költségek közé felveszi még a szokásos
halotti tor költségeit is, amennyiben bizonyos népfajoknál és
vidékeken a halotti tor általános népszokássá fejlődött ki; mindezek a kegyeleti kiadások azonban a bíróság által megfelelően
mérsékelhetők.
Ellenben nem képeznek hagyatéki terhet:
a) a hagyaték leltározásával és tárgyalásával felmerült kiadások, mert ezek az örökösök által viselendő tömegtartozások,
ami annyit jelent, hogy aránylagos viselésével mindegyik örökös,
illetve törzs örökrésze kevesbedik, és épen ebből az okból a kötelesrészre szorított örökössel szemben, ki örökrészhez nem jut,
figyelembe nem vehetők;
/S) az örökhagyó által végrendeletileg tett pénzbeli hagyományok szintén nem vehetők fel a hagyatéki terhek közé, mert
habár ezeket a hagyományokat a kedvezményezett általános örökösöknek fizetniök kell, miáltal örökrészük csorbul, mindazáltal
ilyen hagyományrendelés, vagy hasonló végrendeleti meghagyás
által a kötelesrész nem sérthető, hisz ellenkező jogi álláspont
elfoglalásával a kötelesrész könnyen kijátszható volna.
Kapcsolatosan meg kell még emlékeznem a m. kir. Kúria joggyakorlatában kifejezésre jutott- arról a jogi álláspontról, amely
az örökhagyó után maradt adósságok kamatainak viselését a
végrendeleti haszonélvező és a végrendeleti örökös közt megosztja; ugyanis: a gyermektelenül, de özvegy hátrahagyásával
elhalt örökhagyó akként rendelkezett végrendeleiében, hogy ingó
vagyonát tulajdonul, ingatlan vagyonát pedig haszonélvezetül
nejének, ellenben ingatlan vagyonát tulajdonul testvéreinek
hagyta; ezen felül az egyik testvérnek kifejezetten kötelességévé
tette, hogy a szintén megnevezett egyik hitelezőjével szemben
fenálló, jelzálogilag be nem kebelezett tartozását fizesse ki; arról,
hogy az ingatlanokon jelzálogilag bekebelezett tartozásokat, vagy
azok kamatait kifizesse, a végrendelet nem intézkedik. Az
özvegy és a testvérek közt lefolytatott perben az is vitássá tétetett, hogy a közterheket és az adósságok kamatait ki tartozik
viselni: a testvérek-e, mint örökösök, vagy pedig az özvegy, mint
haszonélvező, ki az összvagyon jövedelmeit élvezvén, az adósságok kamatait a jövedelemből fedezni tartozik?
A m. kir. Kúria a vitás jogkérdésben határozatilag kimondta,
hogy: a köztartozásokat (adókat), továbbá az ingatlanokon bekebelezett adósságok (dologi terhek) kamatait a haszonélvező
özvegy, ellenben a be nem kebelezett adósság (személyi teher)
kamatát a megnevezett örökös tartozik viselni.
A gyógyítási és a temetési költség hagyatéki teher. 1747/1913.'
3520/1913., RPI. 4581/1915.
A sírkő felállításával felmerült költség hagyatéki terhet képez, ez a költség azonban az örökhagyó társadalmi állásához és
vagyoni viszonyaihoz képest mérsékelhető. 1524/1911. Hasonlóan:
halotti torra: 3683/1911.
A hagyaték leltározásával és tárgyalásával felmerült költség
nem képez hagyatéki terhet. 1990/1913.
A bírói joggyakorlat szerint az özvegy mint végrendeletileg
kedvezményezett haszonélvező csak a köztartozásokat és az ingatlanokon bekebelezett adósságok (dologi terhek) kamatait viseli,
ellenben a be nem kebelezett adósságok (személyi terhek) kamatait a végrendeleti örökös tartozik fizetni. RPI. 4934/1915.
(Folyt, köv.)
Dr. Plopu. György.

A í e l f o l y a m o d á s és halasztó hatálya a végrehajtási eljárásban.
A) A fel folyamodás.
A Pp. életbeléptéig a felfolyamodást a végrehajtási eljárásban — a V. T. 34. §-a alapján — az 1881 :L1X. tc. (prts. nov.)
25—31. és 51—60. §-ai szabályozták; de a végrehajtási törvény
különös intézkedései korlátai közt.
A prts. nov. 51. §-a szerint minden e. f. végzés ellen volt
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felfolyamodásnak helye, ha azt a törvény ki nem zárta ; ez a
törvény pedig (1. annak 52. és 53. §-át) csak a prajjudiciumot
nem tartalmazó, úgynevezett előkészítő végzések ellen zárta ki
a felfolyamodást és kizárta még bizonyos esetekben a külön felfolyamodást ; végre az 59. §. taxatíve felsorolta azokat az
eseteket, amelyekben a másodbírósági végzés ellen meg volt
engedve a felfolyamodás. Ezek a következők voltak: a teljesen
megsemmisítő, a felfüggesztést vagy megszüntetést kimondó, a
folyamatbatételt megtagadó és a rendes bírói illetékességbe ütköző végzések.
A végrehajtási törvény hatályának első évtizedeiben rengeteg
volt a száma azoknak a felfolyamodásoknak, amelyeket — mint
kizárt jogorvoslatokat — a bíróságok visszautasítottak s ennek
dacára csak elenyésző csekély számú esetekben alkalmazták a
prts. nov. 60. §-át, amely az alaptalan felfolyamodást — már a
másodbíróság által is — bírságolandónak mondta ki.
Ennek az enyhe gyakorlatnak az okát bíróságaink belátásában találom, melynek érvényesülését — a méltányosságon kívül —
fellebbviteli szabályaink sokfélesége, nem könnyű áttekinthetősége mozdította elő. Ugyanis végrehajtási törvényünknek most
már hatályon kívül helyezve lévő 34. §-a általánosságban rendelte volt a prts. nov. szabályai alkalmazását; holott ez a novella
csak a peres eljárásban felmerülő fellebbviteli szabályokat tartalmazta; a perenkívüli végrehajtás rendszere és természete pedig
lényegileg eltérő szerves szabályozást igényelt volna.
Ezt az anomáliát épen nem szüntette meg a Pp. s illetve
P p é . ; sőt valamivel komplikáltabbá tette az eligazodást, az áttekinthetőséget.
Ennélfogva és figyelembe véve még, hogy a Pp. nem is tartalmaz büntető szankciót az alaptalan felfolyamodásokra, nézetem szerint a végrehajtási eljárásban ezentúl még nagyobb számú
felfolyamodásra számíthatnak bíróságaink és pedig annyival
inkább, mert a Ppé. 41. §-a szerint az előterjesztés jogerős elintézéséig ingóságokra árverést foganatosítani nem lehet; holott
az e § által hatályon kívül helyezett végrehajtási törvény 36. §-a
szerint csak az előterjesztés érdemleges elintézéséig nem volt
szabad az árverést foganatosítani s így teljesen bizonyos, hogy
a végrehajtási eljárás árverési fokozatában beadott minden előterjesztés, amelynek a bíróság nem ad helyet, a felsőbíróságok
elintézése alá fog kerülni, holott eddig ezeknek az ügyeknek,
pedig tekintélyes számban voltak, eddigelé 1 °/o-a sem került a
felsőbírósághoz.
Súlyosbítja a helyzetet az a körülmény, hogy a prts. nov.
27. §-ának megfelelő intézkedést a Pp. nem tartalmaz; a Pp.
529. §-ának 1. bekezdése, amely az elkésett felülvizsgálati kérelem visszautasítását rendeli, a felfolyamodásokra nincs kiterjesztve;
sőt a Pp. 558. §-a ép ellenkezőleg — és helyesen — azt tartalmazza, hogy a felfolyamodási bíróság vizsgálja meg, hogy van-e
helye felfolyamodásnak; tehát az elsőbíróságok még a törvény
által kizárt esetekben sem utasíthatják vissza a felfolyamodást;
ekként ezeknek az ügyeknek legtöbbje még a harmadik fórumot
is foglalkoztatni fogja és pedig leginkább akkor fogja foglalkoztatni, amikor a felfolyamodás legkevésbbé bír alappal, amidőn
nyilvánvalóan azt csak az árverés megakadályozása végett
adták be.
Igaz ugyan, hogy a Ppé. a végrehajtási törvény 37. §-át hatályban hagyta s e szerint, ha a másodbíróság árverést (stb.)
rendel el, az ennek a határozatnak foganatba vétele tárgyában
hozott elsőbírósági végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye;
ennélfogva a bíróság a beadandó további felfolyamodás dacára
kitűzetheti és ki is tűzi, sőt meg is tarthatja az árverést (ha
ugyan az ily — legtöbb esetben a határnap lejárta miatt új —
árverési hirdetmény ellen ú j előterjesztést nem adnak b e ; * a
felfolyamodást azonban az árverés megtartása esetében is fel kell
terjeszteni a kir. Kúriához; jóllehet nyilvánvaló, hogy azt a törvény kizárja, (Ppé. 40. §.) és jóllehet azt csak abban a feltevésben adta be az előterjesztéssel élő, hogy a Ppé. 41. §-ának említett rendelkezése alapján az előterjesztés végleges elintézéséig az
árverés nem lesz foganatosítható.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezek a felfolyamodások
* Utóbbi időkben azt az örvendetes gyakorlatot követi a felsőbíróságok nagy része, hogy az ilyen felfolyamodásokat az árverési
határnap előtt elintézi.
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az árverésen befolyt vételár felosztására bénító hatással lesznek
és pedig még akkor is, ha a bíróság ráérne az iratokát lemásoltatni, hogy azok alapján az eljárást folytathassa; ezeket a végrehajtási iratokat azonban lemásoltatni aligha lehet, mert ez oly
rengeteg munkát adna, hogy már a közepes forgalommal bíró
bíróság ügyforgalmát is teljesen megakasztaná.
Ezzel a bizonytalansággal szemben, — nem említve itt az
alább ismertetendő kevés újítást, — a Ppé. 40. §-a egy bizonyosságot mégis hozott, azt t. i., hogy határozottan kimondja, hogy:
(Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a másodbírósági végzés ellen tovább felfolyamodásnak nincs helye)).
((Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik)). A jelen
esetben ugyan célszerűbb lett volna a törvényt szabatosabban
szerkeszteni, mert — valljuk meg őszintén — még a jogászközönségnek is óriási feladat a kódexeket töviről-hegyire, a legkisebb részletre is kiterjedően állandóan oly pontosan figyelemmel kísérni, hogy minden kivételes kérdésben azonnal tájékozva
legyen. Akinek nem szakmája például a végrehajtási törvény elég
nagy mezője, akinek számtalan ügyes-bajos dolga között az ilyen
kérdéseket állandóan figyelemmel kísérni majdnem lehetetlen
még ha egyik fenforgó esetben meg is tanulja, hogy ((rendelkezik-e másként a törvény)), bizonyos, hogy az, akinek aztán
hosszabb időn át nincs alkalma az ily ügyekkel foglalkozni, újból elő kell vennie a végrehajtási kódexet s újból át kell tanulnia, ha lényegesnek vélt új sérelme orvoslásán töprenkedik: amikor aztán végre is nem tudja kibetűzni, hogy rendelkezik-e másként a törvény és ex superflua: mégis beadja a felfolyamodást.
Erre a töprengésre, erre a tétovázásra pedig nem volna szükség,
ha a törvény világosan megmondaná, hogy melyik törvénynek s
mely rendelkezései azok, amelyek a másodbírósági végzés ellen
a felfolyamodást megengedik. Legtöbb kommentárunk is olyan,
hogy erre a kérdésre nem terjeszkedik ki.
Kiegészítendő volt volna tehát a Ppé. 40. §-a a törvény ama
§-aira való hivatkozással, amelyekben a felfolyamodás a másodbírósági végzés ellen is meg van engedve, aminthogy épen a
40. §. két új esetet fel is említ.
Ezek az új esetek a 40. §. 3-ik bekezdésében foglaltatnak,
ahol ki van mondva, hogy:
a) a külföldi megkeresés alapján hozott helybenhagyó, végrehajtást elrendelő,
b) az ilyen végrehajtási végzés elleni előterjesztést elintéző
helybenhagyó végzés ellen is van helye felfolyamodásnak.
E § 4-ik bekezdése pedig azt tartalmazza, h o g y : — amint
már említettem — ((Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a másodbírósági végzés ellen további felfolyamodásnak
nincs helye. A végrehajtásnak elrendelése tárgyában hozott végzés ellen van helye felfolyamodásnak.)) (Belföldön kért végrehajtás.)
A kir. Kúria Pk. IV. 3603/915. sz. alatt már kimondta, hogy
ez az utóbbi rendelkezés nem szó szerint veendő. Ennek nem
az az értelme, hogy az ilyen (belföldön kért) esetekben a helybenhagyó másodbírósági végzés ellen is van helye felfolyamodásnak, hanem az, hogy csak a megváltoztató másodbírósági
végzés ellen van helye további felfolyamodásnak.
Helyesnek tartom ugyan a kir. Kúria elvi álláspontját; azonban ki kell emelnem, hogy az oly éles ellentétben áll a törvény
szavaival, hogy szerintem a kérdést törvényi magyarázattal kellett volna eldönteni ; mert az idézett szöveg minden korlátozás
nélkül adja meg a felfolyamodási jogot ; tehát nyelvtanilag véve
van helye felfolyamodásnak a végrehajtást elrendelő helybenhagyó végzés ellen is. A törvényi magyarázatot még három okból tartom szükségesnek és pedig először azért, mert minden
közjogi törvényt s így annak novelláit is, szószerint kell alkalmazni ; másodszor a Ppé.-nek a törvényhozás elé terjesztett javaslata indokolásának a 40. §-ra (ott 38. §.) vonatkozó része sem
megnyugtató ; ott ugyanis csupán azzal van indokolva a 40. §.,
hogy az abban engedett nagyobbmérvü fellebbvitelt a végrehajtást elrendelő végzések nagyobb fontossága indokolja ; ez az
indokolás pedig a törvényhozó akaratát nem domborítja ki ;
mert abból a helybenhagyó végzés elleni felfolyamodás megengedésére is lehet következtetni ; harmadszor pedig a 40. §.
«a végrehajtás elrendelése tárgyában® hozott végzés ellen való
felfolyamodást enged meg, amiből azt lehet következtetni, hogy
az elutasító másodbírósági végzés ellen nincs helye további fel-
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folyamodásnak, holott ép oly fontos az elutasítás, mint az elrendelés kérdése s nyilvánvaló is, hogy a törvény mindkét irányban
kívánta megadni a jogorvoslatot ; helyesebb lett volna tehát a
törvényt úgy szövegezni, hogy:"~((A végrehajtási kérvényt elintéző
végzés)) ellen van helye felfolyamodásnak (már t. i. a jelen esetben a megváltoztató végzés ellen).
Különben a 40. §. 3. bekezdése is ilyen szerkesztési hibában
szenved ; szószerint abból azt lehetne kiolvasni, hogy a fentebb
a) pont alatt írt (külföldi) esetben csak akkor volna helye a további felfolyamodásnak, ha a végrehajtás elrendeltetett ; vagyis,
hogyha a végzés elutasító, az ellen nem volna helye felfolyamodásnak.
A kir. Kúria említett elvi álláspontját hosszasabban indokolja ; idézi a Ppé. 40. §-ának 4-ik (amennyiben a törvény mást
nem rendel, a másodbírósági végzés ellen felfolyamodásnak nincs
helye, de van helye a végrehajtást elrendelő végzés ellen) és 5-ik
(egyebekben a Ppé. szabályait kell alkalmazni) bekezdéseit; idézi
továbbá a Pp. 551. §-át, mely szerint annak a fellebbezési bíróságnak végzése ellen, mely az ügyben végleg határoz, további
felfolyamodásnak nincs helye (kivéve a megengedett egyfokú
felfolyamodást), de a megváltoztató ellen (ha az egyáltalán megtámadható). van helye felfolyamodásnak (itt is kivéve azokat az
eseteket, midőn a törvény csak egyfokú felfolyamodást enged).
Ezeknek a szabályoknak egybevetéséből állapítja meg a kir.
Kúria, hogy a Ppé. 40. §-ának az a rendelkezése, mely szerint
a végrehajtást elrendelő másodbírósági végzés ellen van helye
felfolyamodásnak, csak a megváltoztató másodbírósági végzésre
vonatkozik ; mert a Ppé. 40; §-án kívül — egyébként — a Pp.
551. §-át is alkalmazni rendeli a törvény s mert — s ezt tekintem a főindoknak — ha a helybenhagyó végrehajtást elrendelő
végzés ellen a Ppé. 40. §-ának 4. bekezdése korlátlanul engedné
meg a további felfolyamodást, a Ppé. 40. §-ának 3-ik bekezdésében teljesen érthetetlen volna az a kivétel, hogy a külföldi megkeresésre hozott végrehajtási végzés ellen akkor is van helye
további felfolyamodásnak, ha a másodbírósági végzés helybenhagyó.
Amint említettem a Ppé. 40. §-a különben —- az abban írt
eltérésekkel — a polgári perrendtartás szabályait rendeli alkalmazni a végrehajtási eljárás során hozott végzések ellen, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik.
A törvény életbelépte előtt — mint tudjuk — minden elsőfolyamodású végzés ellen volt felfolyamodásnak helye, ha azt a
törvény ki nem zárta ; a Pp. 549. §-a szerint az eljárás folyamán
hozott végzés ellen csak a törvény által meghatározott esetekben van helye felfolyamodásnak ; tehát nyilvánvaló, hogy e kérdésben mostani perjogunk a kizárási szabályt tartja a főszabálynak ; ennyiben tehát — bár eredménye ugyanaz — e kérdésben
szigorúbb, de egyszersmind világosabb.
Az aeljárás folyamán hozott végzés)) fogalma a Pp.-ben kétségtelenül a peres eljárás folyamán hozott végzést jelenti, a keresetre hozott idéző végzéstől kezdve ; azonban a végrehajtási
eljárás nem peres, hanem perenkívüli eljárás ; mégis a felfolyamodás szempontjából a végrehajtási eljárás során hozott végzéseket is ugyanabba a fogalomkörbe sorozta a Ppé. 40. §-a,
amely kimondja, hogy az ott írt eltérésekkel a fel folyamodásra
a Pp. szabályait kell alkalmazni. Ekként gondosan kell kutatni
és megállapítani, hogy a Pp.-nek a felfolyamodást kizáró rendelkezései^ közül melyek alkalmazhatók a végrehajtási eljárásban
is, amint ezt alább ki is mutatom.
A Pp.-nek a felfolyamodásra vonatkozó szabályai és a végrehajtási eljárásban hatályos szabályok közt lényegesnek mondható
három eltérés forog fen és pedig :
aa) hogy szemben a Pp. 549. §-ával, mely szerint az elsőfolyamodású bíróság végzése ellen ki van zárva a felfolyamodás,
ha a törvény azt meg nem engedi, a végrehajtási ügyben minden első felfolyamodású bírósági végzés ellen van felfolyamodásnak helye, ha azt a törvény ki nem zárja ;
bb) szemben a Pp. 551. §-ával — mely szerint csak a megváltoztató másodbírósági végzés ellen van felfolyamodásnak
helye, amennyiben törvény szerint az felfolyamodással megtámadható, — végrehajtási ügyben a másodbírósági végzés ellen
további felfolyamodásnak csak a föntebb a Ppé. 40. §-a tárgyalásánál a) és b) alatt írt esetekben és még akkor van helye, ha
azt a törvény (végrehajtási törvény) megengedi ;
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cc) a járásbíróság előtt folyamatban lévő végrehajtási ügyben harmadfokon kizárólag a kir. Kúria határoz.
Ezek figyelembevételével lássuk már most, hogy az elsőfolyamodású bírósági végzések közül melyek ellen van kizárva
és a másodbírósági végzések közül melyek ellen van megengedve
a felfolyamodás.
I. A végrehajtási törvény és a novella kizárják a felfolyamodást abban a kérdésben, hogy :
1. a végrehajtás tárgyának értéke 100 K-n felül van-e (vhn.
4. §.), amely körülménytől függ a végrehajtás foganatosításánál
közbenjárt végrehajtató díjának a végrehajtást szenvedő terhére
(vht. 27. §.) való megállapítása ;
2. ama végzés ellen, mely a másodbíróság által elrendelt árverés, — követelés átruházása — készpénzutalványozás és a marasztalás tárgyának átadása kérdésében hozatott (vht. 37.
;
3. az okozott költséget a végrehajtató vagy a végrehajtást
szenvedő viselje-e, amidőn a végrehajtató annak dacára foglalt,
hogy már volt kellő fedezete (vht. 44. §.) ; továbbá kizárja a
vht. a felfolyamodást ;
4. a foglalástól számított 15 nap elteltével beadott igénykereset halasztó hatályát megtagadó végzés ellen (93. §.) ;
5. az előzetes árverést elrendelő (104., 233. és 242. §§.) ;
6. a több tételben végrehajtásilag összeírt ingóknak egy tételben való árverését elrendelő (106. §.);
7. árverés alatti ingókra az árverési feltételeket megállapító
(109. §.);
8. több részletszám alatt bejegyzett telekkönyvi jószágtest
egyes részletekben való árverésének elrendelését tárgyazó
(155. §.);
9. az árverési hirdetménynek az ingatlan árverési feltételeit
tartalmazó része ellen (vht. 165. §.);
10. ingatlan árverési vételára felosztásánál az egyik hitelező
által a másik követelése ellen emelt kifogás alapján a kamatkülönbözetet és költségbiztosítékot meghatározó (202. §.);
11. a kötelességének meg nem felelő s a megbízhatatlan
zárgondnokot elmozdító (246. §.);
12. a zár alá vett dolog jövedelmét képező ingóságok értékesítési módozata vagy eme ingóságok megtartása tárgyában
hozott (248. §.) végzés ellen;
de annálfogva, hogy a Ppé. 40. §-ának utolsóelőtti bekezdése
szerint — az ott írt eltérésekkel — a felfolyamodásra a polgári
perrendtartás szabályait kell alkalmazni a végrehajtási ügyekben
is, a Pp.-nek a felfolyamodások kizárására vonatkozó rendelkezéseit a végrehajtási eljárásban is alkalmazni kell; ezek a rendelkezések pedig (természetesen azok, amelyek a végrehajtási
eljárásban előfordulhatnak) a következők:
13. a szegénységi jsgot megadó, megvonását vagy az utófizetés elrendelését megtagadó (Pp. 123. §.);
14. a beadványok kijavítását elrendelő (140. §.);*
15. a vasárnapra, közönséges vagy nemzeti ünnepnapra határnapot kitűző, vagy ilyen napokra kért határnapot megtagadó
(144. §.);,
16. a n y i l v á n o s s á g o t e l r e n d e l ő végzés ellen (208. §.);

17. gyorsíró alkalmazását, az ennek alkalmazása végett kért
halasztás megtagadását, a gyorsíró kinevezését, a gyorsíró költségei viselése kérdésében hozott végzés (248. §.):
18. a végzés kijavítását megtagadó (407. §.);
19. a bírói vagy — ahol a törvény megengedi — a törvényes határidő meghosszabbítására irányuló kérelemnek helyt adó
végzés ellen (450. §.);
20. azonban ide kell számítani a Ppé. 759. §-a alapján azt a
végzést is, amellyel a bíróság kimondja, hogy valamely végre-

* Nem osztozom azok nézetében, akik a kijavítás véget t, visszaadott b e a d v á n y t e l u t a s í t o t t n a k veszik s az e t á r g y b a n hozott végzés ellen a v é g r e h a j t á s i ügyekben a felfolyamodást m e g e n g e d e t t n e k
t a r t j á k ; mert a Pp. 140. §-a a Ppé. 40. §-a alapján minden megszorítás nélkül a l k a l m a z a n d ó s m e r t pl. a hiányzó m e g h a t a l m a z á s
vagy aláírás p ó t l á s á n a k elrendelése a legszigorúbb m a g y a r á z a t
mellett sem t e k i n t h e t ő e l u t a s í t á s n a k ; de számtalan kisebb kijavítás
fordul elő, amelyekben a felfolyamodás m e g a d á s a illuzóriussá t e n n é
a most hivatkozott t ö r v é n y e k e t s oda vezetne a kérdés taglalása,
hogy kutatni keilene, hogy a kijavítást r e n d e l ő végzés t a r t a l m a z - e
p r a e j u d i c i u m o t ; ez p e d i g n e m l e h e t e t t i n t e n c i ó j a a t ö r v é n y n e k .

hajtás foganatosítása nem tartozik a községi bíróság hatáskörébe,
t. i. a végrehajtási összeg nem közadók módjára hajtandó b e ;
amiről különben a Ppé. 762. §-a és 764. §-ának 4. bekezdése
intézkedik;
21. végül ide kell soroznom a Pp. 549. §-a alapján, mely
szerint az eljárás folyamán hozott végzések ellen felfolyamodásnak csak a törvényben meghatározott esetekben van helye és a
Ppé. 40. §-a alapján, mely szerint egyebekben (vagyis a 40. §-han
írt eltérésekkel) a felfolyamodásra a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni, azokat a végzéseket is, amelyek egyszerűen határnapot tűznek ki, vagy praejudiciumot nem tartalmaznak.
Rá kell azonban mutatnom itt még a végrehajtási törvénynek egy szerkesztési hibájára.
A vht. 232. §-a azt tartalmazza, hogy a biztosítási végrehajtást elrendelő végzés ellen az, aki ellen a biztosítási végrehajtás
elrendeltetett, a következő esetekben használhat felfolyamodást:
a) ha a biztosítási végrehajtás a vht. 223—228. §-ai ellenére
rendeltetett el és
b) ha a követelés a biztosítási végrehajtás elrendelése előtt
már teljesen fedezve volt.
A végrehajtási törvény 232. §-a annyiban hibás, hogy szövegezéséből azt lehet következtetni, hogy a biztosítási végrehajtást
elrendelő végzés ellen csak az ott említett kérdésekben volna
helye a felfolyamodásnak; holott a végrehajtási törvény 34. §-a
(most Ppé. 40. §.) már előzően kimondta, hogy a végrehajtási
eljárás során hozott minden végzés ellen — amennyiben a törvény kí nem zárja — felfolyamodásnak van helye, Kizárási rendelkezést a 232. §. nem tartalmaz; abban nincs kimondva, hogy
csak az ott írt esetekben volna helye a felfolyamodásnak; mégis
elágazók a nézetek, mert abhól a körülményből, hogy a törvény
taxatíve felsorolja azokat az eseteket, amelyekben a biztosítási
végrehajtás ellen felfolyamodásnak van helye, egyéb esetekben
sokan a felfolyamodást kizártnak tartják. Ez a nézet azonban
nem helyes; mert — amint kimutattam — minden végzés ellen,
ha azt a törvény ki nem zárja, van helye felfolyamodásnak; tehát
a 232. §-ban felsorolt eseteken kívül is; ezzel szemben pedig kizártnak csak azokat az eseteket vehetjük, amelyeket a törvény
expressis verbis kizár.
Ezek szerint a 232. §. a), b) pontjai fölöslegesek a törvényben s azok csak azért vannak felvéve, hogy minden kétség eloszlattassék arra nézve, hogy az ott írt esetekben is van helye
felfolyamodásnak; de az is szócska kimaradt a törvényből a szabatosság rovására s okozta a véleményeltéréseket. A 232. §-nak
b) pontját illetően még megjegyzem, hogy habár abban az az
elv nyer kifejezést, hogy ú j tényekre és bizonyítékokra is alapítható a felfolyamodás, s ez a mi perjogunkban így általánosságban csak a Pp. 554. §-ában van először kimondva, mégis fölösleges volt az a vht. 232. §-ában, mert a prts. nov. 29. §-ában
(amelyet a vht. 34. §-a a végrehajtási ügyekre annak idején alkalmazni rendelt) már előzően kimondta volt, hogy ha a határozat a fellebbező meghallgatása nélkül, ellenfelének egyoldalú
kérelmére keletkezett, a felfolyamodás új tényekre és bizonyítékokra is alapítható; már pedig a vht. 229. § a szerint a biztosítási végrehajtási kérvény mindig az ellenfél meghallgatása nélkül
volt elintézendő.
Az elrendelt zárlatot illetően a végrehajtási törvény 243. §-a
azonos rendelkezéseket tartalmaz a 232. §-al ; de mert némely
esetben a zárlat csak az ellenfél meghallgatása után rendelhető
el, ezekre vonatkozólag a 243. §. b) pontja helyénvaló volt ;
egyebekben azonban a 243. §-ra is áll mindaz, amit a 232. §-ra
most kifejtettem.
A hatáskör kérdése ugyan nem tartozik szorosan a jelen
fejtegetéseim körébe, mindazonáltal megemlítem, hogy amidőn a
Ppé. 40. §-a a járásbíróságoknak a végrehajtási eljárásban hozott végzése ellen használt felfolyamodásra a kir. törvényszéket
mondta ki illetékes bíróságnak, a kir. tábla hatásköre a végrehajtási ügyekben nem szűnt meg, hanem igen szűk körre csökkent ; nevezetesen azokra a fellebbvitelekre, amelyek a kir. törvényszéknek kielégítési végrehajtást, biztosítási végrehajtást és
zárlatot elrendelő és ezekkel szorosan kapcsolatos végzései ellen
adatnak be ; mert a Ppé. 40. §-a egyéb esetekben a Pp. szabályait rendeli alkalmazni ; a Pp. 4. §-a szerint pedig a kir. törvényszéknek a kir. tábla a felsőbírósága.
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II. A másodbírósági végzések ellen pedig a következő ese- tása, hogy az itt 1—13. pont alatt felsorolt esetek a végrehajtási eljárásban jogszerint előfordulhatnak-e ? Szerintem az 5., 6.,
tekben van helye felfolyamodásnak :
, 1. külföldi bíróság megkeresése alapján a végrehajtási ké- 7. és 8. pont alatti esetek a végrehajtási eljárásban jog szerint
relmet elintéző végzés ellen és pedig akár megváltoztató, akár nem fordulhatnak elő ; de mégis felsorolom azokat, mert fordultak elő ilyen esetek. Ugyanis a végrehajtási törvény semmi inhelybenhagyó az (Ppé. 40, §. 3. bek.) ;
tézkedést
sem tartalmaz arra nézve, hogy a végrehajtási eljárás
2. külföldi bíróság megkeresése alapján elrendelt végrehajtás ellen beadott kifogást elintéző végzés ellen, akár megváltoz- során tanúk is kihallgatbatók ; sem oly intézkedés nincs abban,
mely szerint tanúhallgatás esetében a Pp. szabályai volnának
tató, akár helybenhagyó az (Ppé 40. §. 3. bek.) ;
3. a végrehajtási kérelmet elintéző megváltoztató (Ppé. 40. §. alkalmazandók ; ennélfogva kétségtelen, hogy a tanúhallgatásnak vagy tanúk meghallgatásának nincs helye. A törvényhozó
4. bek.) ;
4. ingók vételárának felosztása (vagy hasonló felosztások) ily rendelkezést a végrehajtási törvénybe felvenni nem akart ;
mert a végrehajtási eljárás perenkívüli eljárás, abban ilynemű
tárgyában hozott megváltoztató végzés ellen (vht. 119. §.) ;
5. ingatlanokra vagy dologi jogokra a végrehajtást elren- bizonyítás-felvételnek nincs helye. Analógia útján a Pp. szabádelő végzés alapján a telekkönyvi hatóság által hozott végzést lyait nem szabad alkalmazni ; mert a törvényhozó ezt a bizonyítás-felvételt a végrehajtási törvényből kizárta ; szerintem tehát
megváltoztató (vht. 140. §.) ;
6. ingatlan árverési vételára felosztása tárgyában hozott az előfordult esetekben a tanúhallgatás szabálytalan volt s ily
esetekben a beadott felfolyamodás mindenesetre eredménnyel fog
megváltoztató sorrendi (199. §.) ;
járni.
7. a végrehajtás tárgyát képező ingók (értékpapírok) egyen(Bef. köv.)
Arany
Sándor.
értékét megállapító megváltoztató (217. § ) ;
8. munka vagy másnemű teljesítmény egyenértéke tárgyában
hozott megváltoztató (Ppé. 49. és vht. 217. §.) másodbírósági végJótékony e g y e s ü l e t e k cégbejegyzési
zés ellen.
kötelezettsége.
Más esetekben tehát a másodbírósági végzés ellen a felA hatásköri bíróságról szóló 1907 :LXI. te. 19. §-a értelméfolyamodás feltétlenül ki van zárva.
III. Ezek az eddig felsorolt esetek azokra az ügyekre vonat- ben a hatásköri bíróság határozata csak azt dönti el, hogy az
koznak, amelyekben a járásbíróság járt el elsőfokon és amelyek- illető ügyben melyik hatóság hatáskörébe tartozik az eljárás :
ben elsőfokon eljárni a kir. törvényszék bír (kizárólagos) hatás- negatív összeütközés esetében melyik hatóságnak kell eljárnia,
körrel, azonban a felfolyamodás folytán eljáró másodbíróság e pozitiv összeköttetés esetében pedig az eljárt hatóságok közül
minőségében elsőfokú határozatot is hozhat ; mert a Ppé. 40. §-a melyik hatóság az, amelyiknek határozata, eljárása hatályban
szerint (az ott írt eltérésekkel) a Pp.-nek a felfolyamodásokra marad és melyiké veszti hatályát. Habár eszerint a hatásköri
vonatkozó összes rendelkezései alkalmazandók a végrehajtási bíróság határozata csak abban az ügyben dönti el a hatásköri
ügyekben és a Pp. 557. §-a szerint a felfolyamodási bíróság vitát, amelyben az összeütközés felmerült, mégis későbbi ügyekre
írásbeli meghallgatást rendelhet el, az 559. §. szerint a szüksé- is kihatással van a hatásköri bíróság fontos elvi döntése, mert
gesnek talált kiegészítéseket nem köteles annak a bíróságnak hiszen a hatásköri kérdés jogkérdés és cs ik természetes, hogy a
meghagyni, amely a megtámadott végzést hozta, tehát maga is hatóságok olyan kérdésben, amelyet a hatásköri bíróság egy ügyfoganatosíthatja azokat ; a végrehajtási törvény 35. §-ánalc"2., a ben már eldöntött, a később felmerült ügyekben is a hatásköri
Ppé. 36. §-ának 4. bek. szerint a feleket, a kiküldöttet meghall- bíróság döntése értelmében határoznak és nem teszik ki magugathatja, a vht. 104. §-a szerint szakértőt is meghallgathat ; ál- kat és a feleket annak, hogy nagy munkába és költségbe kerülő
talában pedig minden vitás ténykörülményt — épúgy mint az olyan eljárást folytassanak, amely hatáskör hiánya miatt utóbb
elsőfolyamodású bíróság — annak valósága vagy valótlansága kárba vész.
kérdésében megvizsgálhat ; tehát ebbeli eljárása folyamán elsőÉpen ezért későbbi ügyekre is fontos kihatású a hatásköri
fokú határozatot is hozhat; ezek ellen a határozatok ellen pedig bíróságnak egy döntése, amelyet a legutóbbi időben afelől a
sok esetben egyfokú felfolyamodást enged meg a polgári per- kérdés felől hozott, hogy jótékony egyesületek kötelezhetők-e
rendtartás, amelynek 551. §-a szerint ily esetben nincs kizárva a cégük bejegyzésére, helyesebben, hogy az ily egyesületek bírófelfolyamodás, sőt a Pp. 40. §-a sem állapít meg azokra nézve sági, közelebbről: cégbírósági vagy közigazgatási felügyelet alá
a Pp. általános szabályaitól való valamely eltérést.
tartoznak.
Az egyfokú felfolyamodással megtámadható végzések peA kérdés azon fordul meg, hogy az illető társaság a keresdig — már amelyek a végrehajtási eljárásban előfordulhatnak — kedelmi törvény alá eső kereskedelmi társaság, közelebbről: szöa következők :
vetkezet-e vagy pedig olyan egyesület, amely a kereskedelmi tör1. a fellépett meghatalmazott jogosultságának megvonását vény alá nem tartozik és így szövetkezeti szervezkedésre és szö(Bp. 111. §.) ;
vetkezeti cégjegyzésre nem köteles.
2. súlyosabb rendzavarás miatt pénzbüntetés kiszabását
A döntésre alkalmat adó jogeset a következő:
(210.) ;
1876 óta áll fenn a magyar kir. államvasútak alkalmazottainak Rudolf trónörökös egylete. Az egyletnek mind első, mind
3. a félnek vagy képviselőjének kiutasítását (211. §.) ;
4. rendzavarás miatt bírságban vagy halasztási költségekben később módosított alapszabályait a közmunka- és közlekedésügyi
miniszterrel egyetértve a belügyminiszter, illetőleg a belügymarasztalást (213.) ;
5. a meg nem jelent tanúnak költség- és pénzbüntetésben miniszterrel és a horvát-szlavon-dalmátországi bánnal egyetértve
a kereskedelemügyi miniszter hagyta jóvá. Az egyesületnek csak
marasztalását (296.) ;
állam vasúti altisztek és szolgák a tagjai, akik pár íillérnyi havi
6. a tanúnak vallomástételre kötelezését (302.) ;
7. vallomástételt megtagadó tanúnak költség- és pénzbünte- befizetés fejében az államvasúti szolgálatból elbocsátásuk esetében nyugdíjsegélyben, a tag vagy nejének halálakor halálozási
tésben marasztalását (306.) ;
8. okirat felmutatását megtagadó tanúnak költség- és pénz- segélyben, özvegyi segélyben, jogvédelmi segél) ben, gyermekeik
büntetésben marasztalását kimondó vagy a letartóztatást elren- ösztöndíjakban stb. részesülnek. A miniszter részéről megerősített alapszabályok szerint évtizedeken át működött az egyesület,
delő (308.) ;
9. harmadik személyt a birtokában levő szemletárgyak fel- mígnem néhány tagja a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörmutatásának megtagadása miatt költség- és pénzbüntetésben ma- vényszéknél az egyesületnek arra kötelezését kérte, hogy szövetkezetté alakuljon, cégét jegyeztesse be és tegyen eleget mindrasztaló vagy letartóztatását elrendelő (345.) ;
10. szemle által kárt szenvedő harmadik személy kárát meg- azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket életbiztosítási vállalatok
cégbejegyzésével kapcsolatosan a kereskedelmi törvény megszab.
állapító (346.) ;
11. szemle költségei azonnal való fizetését meghagyó (349.); A törvényszék és határozatát helybenhagyva, a budapesti kir.
12. a meg nem jelent és a véleményadást megtagadó szak- tábla helyt adott a kérelemnek és az egyesületet szövetkezeti cégjegyzésre kötelezte, mert nézete szerint az egyesület tagjainak
értőnek költség- és pénzbüntetésben marasztaló (357. §.) ;
hozzátartozóit halálozási segélyben részesíti, tehát életbiztosítási
13. a szakértő illetményeit megállapító (364. §.) végzés.
Nem tartozik e soraim keretébe annak a .kérdésnek vita- ügyletekkel foglalkozik, amely az iparszerűség jellegével bír, követ-
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kezéskép az egyesület működése, ha nem is nyerészkedésre irányul, nem vonható ki a kereskedelmi törvény szabályainak alávetett biztosítási vállalkozások köréből. Az egyesület hatásköri
bejelentésére a hatásköri bíróság aképen döntötte el a felmerült hatásköri összeütközést, hogy az eljárás a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik, mert a szóbanlevő egyesület működési köre nem
fedi a szövetkezetek vagy részvénytársaságok működését, hanem
az csak olyan egylet, amelynek megalakulása, fenállása és működése felett n é m a bíróságok, hanem az 1907: XLIX. tc.-ben kibocsátott vasúti rendtartás, illetőleg az 1914: XVII. tc. 29. §-a alapján a közigazgatási hatóság van hivatva határozni.
A hatásköri bíróság az egyesület alapszabályaiból megállapította, hogy az egyletnek célja és működési köre már megalakulásától kezdve állandóan az volt, hogy a legcsekélyebb díjazással ellátott államvasúti alkalmazottakon és családjaikon rendkívüli szükség esetében segítsen és alapeszméje az, hogy az
ugyanazon foglalkozást űző alkalmazottak egyesületbe tömörülve,
a legnagyobb szükség esetében egymásnak segélyt nyújtsanak.
Minthogy ez a segélynyújtás csak az egylet tagjai körében történt és nem állapítható meg az, hogy a tagok befizetése az egyesület által esetleg fizetendő összegnek az ellenértéke lenne, mert
az alapszabályok nem teszik céllá azt, hogy a tagok mindegyike
bizonyos körülmények beállta esetében a befizetés nagyságához
képest meghatározott készpénzbeli részeltetésben részesüljön,
figyelemmel az egyesületnek kizárólag a jótékonyság körébe vágó
céljaira is, nincs meg a kölcsönös biztosító üzletnek az az ismérve,
hogy az egyesület ellenérték kikötésével kötelezze magát bizonyos összeg fizetésére olyképen, hogy e fizetési kötelezettség valamely személy élettartamától, egészségétől vagy testi épségétől
tétessék függővé.
A hatásköri bíróságnak ez a döntése jogilag teljesen helytálló;
ahol nincs biztosítási ügylet, ahol nincs iparszerűség, nincs nyerészkedő szándék, hanem csak jótékonyság van, ott nem lehet
kereskedelmi társaságról és a kereskedelmi társasági viszonyból
folyó kötelezettségekről beszélni.
Gyakorlati szempontból is fontos kihatású azonban a jogilag kifogástalan döntés. Igen nagy számban vannak ugyanis miniszterileg jóváhagyott alapszabályok szerint működő jótékony
egyesületek, amelyek meghatározott élethivatást űzőknek szűkebb
vagy tágabb köréből sorozott tagjaiknak csekély befizetések ellenében rendkívüli esetekben, ú. m. betegség, hivataltól való megválás, halál esetében vagy más esetben segélyt nyújtanak.
Ha már most mindezek a jótékonyságot gyakorló és áldásosán
működő egyesületek kötelesek lennének szövetkezetté alakulni,
cégüket bejegyeztetni és a szövetkezetekre mint kereskedelmi
társaságokra megszabott kötelezettségeket teljesíteni, ez a legtöbb esetben egyértelmű lenne az egyesületek létének megszüntetésével és így a jótékony működés lehetetlenné tételével.
A szövetkezeti kényszernek nemcsak azért lenne ez a következménye, mert a nagy számú ily jótékony egyesületnek egy
része nem lenne képes a kereskedelmi törvényben megkívánt
biztosítási alapot nyújtani, hanem a nagyobb vagyonnal rendelkező egyesületeket is lehetetlenné tenné az, hogy a szövetkezetté alakulás sok nehézségbe ütközik és elkerülhetetlen rázkódtatásokkal jár. A meglevő egyleti tagok egy része nem lépne be
az újonnan alakuló szövetkezetbe és az ekként kiváló tagok
száma és esedékessé váló igényeiknek hirtelen és egyszerre történő kielégítése oly nagy mérveket ölthet, hogy kétséges, vájjon
a megmaradó vagyon elegendő-e az újonnan alakuló szövetkezet
kötelezettségeinek teljes biztosítására. A szövetkezeti szervezkedésnek nagy hátránya lenne az is, hogy az elért nyereséget a
segélyezés céljára, tehát közcélra szolgáló összeg kisebbítésével
az egyes tagok egyéni céljára kellene fordítani és hogy a szövetkezetre megszabott adminisztráció: igazgatóság, felügyelőbizottság, mérlegkészítés stb. jelentékeny adminisztrácionális
költséget emésztene fel. A szövetkezeti és cégjegyzési kényszer
tehát nagy kárára lenne a jótékonysági eszmének anélkül, hogy
a társaság működésének törvényszerűségét, alapszabályszerűségét
és célszerűségét jobban biztosítaná.
Nem egy szövetkezetnek a szennyesét tárgyalták a büntetőbíróságok és nem férhét szó ahhoz, hogy az állandó, közvetlen
és erélyes közigazgatási felügyelet az egyesületek szabályszerű
működésének erősebb biztosítéka, mint a mai törvényben hiányosan szabályozott cégbírósági felügyelet.
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Igen helyes az az irányzat, amelyet a kormányhatóságok már
hosszabb ideje követnek, hogy a nagy számban alakult úgynevezett kiházasítási, temetkezési, betegsegélyző stb. egyletek alapszabályait rendszerint nem látják el bemutatási záradékkal. Ez
az irányzat teljesen jogosult olyankor, mikor az alapszabályokból kiderül, hogy az említett egyletek működésében kidomborodik az iparszerűség, a nyerészkedési szándék; de nem helyes
olyankor, amikor kétségtelen, hogy az egyesület nem iparszerű
működésre, nem nyerészkedésre, hanem jótékonyság gyakorlására
alakul és nem volna helyes a közigazgatási felügyelet alól elvonni
azokat az egyesületeket, amelyek ily felügyelet mellett már évtizedek óta hasznosan működnek és e működésükkel életképességüket és szoliditásukat kimutatták. A kérdést tehát nem általánosságban és jelszavak szerint, hanem csak esetenkint az illető
egyesület alapszabályainak tüzetes vizsgálata alapján lehet helyesen eldönteni.
Figyelmet érdemel a hatásköri bíróság határozata az 1907.
évi LXI. tc. egy más rendelkezésének szempontjából is. E törvény
7. §-a kimondja, hogy a rendes bíróság érdemi határozatának
jogerőre emelkedése után nincs helye eljárásnak azon az alapon,
hogy az ügy a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. Minthogy pedig a most tárgyalt esetben az ítélőtáblának cégjegyzést
rendelő határozata ellen fellebbvitelnek nincs helye, azt is lehetne
vitatni, liogy e határozat meghozatala után nem lehet többé szó
arról, hogy a cégbíróság hatásköre nincs meg. A hatásköri bíróság a kérdés mélyére hatolva igen helyesen kimondotta, hogy
mivel az alapszabályok miniszteri jóváhagyásával az intézkedés
jogát a közigazgatási hatóság magához vonta, a hatásköri összeütközés már akkor felmerült, amikor a törvényszék meghozta
cégjegyzésre kötelező határozatát. Az így felmerült összeütközés
pedig felfüggesztette az eljárás folytatását és az érdemi határozat jogerőre emelkedését (1907: LXI. tc. 10. §.); habár tehát ez a
törvényszéki határozat az illető kereskedelmi nem peres eljárás
szerint alakilag jogerőre emelkedett is, a hatásköri összeütközés
szempontjából nem tekinthető jogerőre emelkedettnek olyhatálylyal, hogy az a közigazgatási hatósági hatáskör megállapítását
kizárná.
Dr. Bartók Ferenc.

A hazaárulók házastársának k ö z s z e r z e m é n y i
igénye.
A hazaárulók vagyoni felelősségéről szóló 1915: XVIII. tc.
2. §-a értelmében tudvalevőleg azoknak belföldön található vagyona, akik a törvény 1. §-ában említett cselekménnyel felségsértést vagy hűtlenséget követnek el, a bűncselekmény elkövetésével törvénynél fogva az államra száll. A törvény e rendelkezése
tehát egy univerzális szukcessziót állapít meg az államra nézve
oly módon, hogy a hazaáruló vagyona uno ictu, a bűncselekmény elkövetésével az államra hárul.
Különös gondot, alapos jogászi és szociális mérlegelést igényel itt annak megállapítása, hogy mi tekinthető, illetve mi nem
tekinthető a hazaáruló vagyonának.
És itt felmerül a közszerzemény kérdése.
Sem az 1915 : XVIII. tc., sem a törvény 1. §-ának második
bekezdése alapján kibocsátott 3512/915. M. E. sz. rendelet «a
hazaárulók vagyonának zár alá vételéről® nem oldják meg minden kétséget kizáró módon, hogy mi történjék a hitvestárs közszerzeményi vagyonrészével.
Az 1915 : XVIII. tc. nem szabályozza e kérdést. A törvény
1. §-ának 2. bekezdése pedig csak arra ad felhatalmazást a minisztériumnak, hogy a zárlat elrendelésének, foganatosításának
és feloldásának részletes szabályait rendelettel állapítsa meg. Igaz
ugyan, hogy a törvény e rendelkezéshez hozzá fűzi, hogy e felhatalmazást ((tekintettel a terhelt házastársának a házassági vagyonjogból folyó törvényes igényeire és a terhelttel szemben a
törvénynél fogva eltartásra jogosultak tartására is, addig is, míg
törvényhozási úton szabályozható nem lesz», adja meg, azonban
mindebből csak mi következhetik ?
A törvény impereativ rendelkezése, hogy akit hazaárulásért
elítélnek, annak vagyona az államra száll. Minthogy azonban az
eljárás megindulásakor nem látható előre, hogy az eljárás a terheltnek elítéltetésével vagy felmentésével fog-e végződni, nehogy
a terhelt házastársa és a vele szemben eltartásra jogosultak az
ügy jogerős eldöntéséig esetleg igazságtalanul szenvedjenek,
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addig is a zárlat szabályozásánál tekintettel kell lenni a házastárs és az eltartásra jogosultak vagyonjogi igényeire. Erre és
csakis erre ad felhatalmazást a törvény 1. §-ának 2. bekezdése.
E felhatalmazás alapján azután a 3512/915. M. E. számú
rendelet 8, §-ában kimondja, hogy a zárlat foganatosítására illetékes járásbíróság a zárlat foganatosítását mellőzheti, illetve a
foganatosított zárlatot megszűntetheti oly vagyontárgyak tekintetében is, melyek a házastársat illetik, vagy — s itt jön a közszerzemény érintése — amelyeknek természetben való kiadására
a házastárs a házassági vagyonjog szabályai szerint a házasság
megszűnése esetében a törvénynél fogva igényt tarthat.
Bár a rendelet 8. §-a semmi kétséget nem hagy fen az
iránt, hogy mi a minisztérium intenciója a közszerzemény kérdésében, ez a kérdés elbírálásánál a törvény alkalmazójára nézve
irányadó nem lehet, egyrészről azért nem, mert a törvény 1. §.
2. bekezdése kizárólag a zárlat elrendelésének, foganatosításának
és feloldásának részletes szabályozására adott felhatalmazást a
minisztériumnak, nem pedig egy fontos anyagi magánjogi kérdés
megoldására, másrészt, ha a minisztérium tényleg túllépte volna
felhatalmazása körét és a vagyonátszállás szempontjából szabályozta volna a közszerzemény kérdését, ez a bíróságot amúgy
sem kötelezte volna, mert hiszen a magyar jogi felfogás szerint
a törvény felhatalmazása alapján kibocsátott rendeletek nem léphetik túl felhatalmazásuk körét s ha tényleg túllépik, a bíróságra nézve irányadók nem lehetnek.
De jelen esetben az utóbbiról szó nem lehet, mert hiszen a
minisztériumi rendelet csupán a zárlat alól mentesíti a házastárs
közszerzeményi vagyonrészét, de abban a kérdésben, hogy mi
történjék e vagyonrésszel a törvény 2. §-a esetében, nem rendelkezik.
Itt jegyzem meg, hogy a rendelet címének, «a hazaárulók
vagyonának zár alá vételéről)) a rendelet 8. §-ával való összevetéséből könnyű következtetni a minisztérium ama álláspontjára, hogy a hitvestárs közszerzeményi vagyonrésze épen azért
nem veendő zárlat alá, mert nem tekinthető a hazaáruló' vagyonának.
A házastárs közszerzeményének kérdését és sorsát tehát törvényi rendelkezés hiányában a bírói gyakorlatnak kell megoldania.
A magyar jog közismert álláspontja szerint a házastárs a
házasság megkötésével megszerzi ugyan a közszerzeményhez
való igényét, azonban esedékessé a közszerzemény csupán a házasságnak bármely módon való megszűnésével lesz. A házasság
tartama alatt azonban újabb gyakorlatunk értelmében egyik házastárs sem kérheti a közszerzemény biztosítását vagy megosztását.
Mi történjék tehát a jelen esetben, midőn a hazaáruló egész
vagyona még életében univerzális szukcesszió útján az államra
száll? Vajon elveszítse az a házástárs, aki égy egész életen át
szerzett, gyűjtött, takarított azt az őt a házasság megkötésével szerzett jogként megillető közszerzeményi vagyonrészt csupán azért,
mert a felek közti házasság meg nem szűnt'! Avagy ily módon
kényszeríttessék talán arra a hitvestárs, hogy hazaáruló házastársával kötött házasságát felbontva jusson közszerzeményi jutójához ?
A kérdést meg kell oldani, mert hiszen a házastársat megillető közszerzemény a levegőben nem lóghat és összhangot kell
teremteni magánjognak ama két szabálya között, hogy egyrészt
a közszerzemény a házasság megkötésével szerzett joggá válik,
másrészt azonban ez csak a házasság megszűnésével válik esedékessé.
Azt kétségtelennek tartom, hogy az ártatlan házastársat szerzett jogától az 1915 : XVIII. tc. nem akarta megfosztani. Kérdés
csak az, hogy mikor lesz ez a jog esedékessé ?
Itt mindjárt előrebocsátom, hogy azt a megoldást, mely
szerint az ártatlan házastárs csak a házasság felbontásával juthasson közszerzeményi igényéhez, nemcsak helytelennek, de erkölcstelennek is tartom. Bármennyire megvetendő és minden
tisztességes és hazaliasan gondolkozó ember előtt legmélyebb
felháborodást és undort keltő az 1915: XVIII. tc. 1. ós 2. §-aiban
körvonalazott bűncselekményeket elkövetett egyén és bár a házassági törvény is jogot ad a házastársnak a bűntettes házastárssal kötött házasság felbontására, a házastárs az egyetlen lény
a világon, akinek az egész világ által elhagyott, bűnbe esett egyén

mellett kell maradnia s nem szabad a házastársat arra kényszeríteni, hogy ő is magára hagyja az illetőt.
Az egyetlen helyes megoldás tehát csak az lehet, hogy a
bírói gyakorlat a közszerzemény megosztásának egy új esedékességi időpontját állapítsa meg az eddigiek mellett, amelynek
egybe kell esnie a bűntettes vagyonának az államra szállásának
időpontjával. Az 1915 : XVIII. tc. 2. §-a esetében az elítéltre
nézve vagyonjogilag egy a halálhoz hasonló eredmény áll be.
Neki törvénynél fogva az állam kvázi örököse, univerzális szukcesszora lesz, így tehát vagyonjogilag beállván a házasság megszűnése, egyúttal bekövetkezik a közszerzemény megosztásának
és esedékességének időpontja is. Ily módon a házasság családjogi és vagyonjogi kettéosztása útján megteremthetjük az összhangot a vagyonjog álláspontja és az 1915 : XVIII. tc. inlézkedései között, de egyúttal eleget teszünk vele az anyagi igazság
és méltányosság követelményeinek is.
Ennek az álláspontnak csak következetes kiépítése az, hogy
a hazaáruló vagyonának az államra hárulásával egyidejűleg,
amennyiben az ilyen házasfelek íolytatják a házassági életközösséget, az ártatlan házastárs részére kihasított közszerzeményi
vagyonrész különvagyon jelleget ölt s természetesen ez az időpont egy új közszerzemény keletkezési időpontja is.
Dr. Kelényi Jenő.

BELFÖLD.

Szemle.

— Deák Ferenc h a l á l á n a k 40-ik évfordulója 1916
j a n u á r 28-ika. Békés a l k o t á s o k n a k volt államférfia, de n a g y
államjogi műve ad ma erőt a m o n a r c h i á n a k a h á b o r ú r a .
A mi e m l é k e z é s ü n k a n a g y hazafiról és államférfiúról különösen a n a g y m a g y a r j o g á s z n a k hódol. S e n k i t államférfiaink közül n e m h a l o t t át a t u d a t annyira, m i n t Deákot,
hogy a j o g b a l a l o m . De nincs is államférfiaink közt senki,
aki e h a t a l o m n a k fegyvereivel úgy rendelkezett volna, e
fegyvereket ú g y t u d t a volna használni. N e m c s a k h a z á n k
államjogi létének védelmében, h a n e m törvényhozói egész
m ű k ö d é s é b e n ez a j o g á s z i a s s á g jellemzi. N a g y volt pozitív
t ö r v é n y t u d á s a s ezt a t u d á s t r e n d s z e r e s s é t e t t é k mély elméleti ismeretek, gyakorlativá bölcs é l e t t a p a s z t a l á s . F e l e t t e
élénk érzéke volt aziránt, amit a j o g s z a b á l y o k ö s s z h a n g j á n a k nevezhetünk, hogy minden új j o g s z a b á l y j o g u n k egész
r e n d s z e r é b e beilleszthető legyen. Viszont a fejlődés szükségeit világosan látta. Ez az eóprit de moderation,
az a szellem, amelyet M o n t e s q u i e u a törvényhozótól követel. Megvolt D e á k b a n a n a g y kodifikátorok i n t u i t i ó j a : a m u l t a k
e r e d m é n y e i n építeni a jelennek és ú t a t nyitni a jövőnek.
«Ő írta volna:* — így szól róla 1851-ben Tóth L ő r i n c —
«a legjobb, legalaposb, viszonyainknak l e g j o b b a n megfelelő
codexet.»
—w. — r .
— A k i t ü n t e t é s e k h o s s z ú sorával jutalmazta a király
a z o k a t a s z o l g á l a t o k a t , a m e l y e k e t a m a g y a r tisztviselői k a r
a h á b o r ú sikere é r d e k é b e n teljesített. N e m c s a k a h o s s z ú
névsor teszi lehetetlenné, h o g y az i g a z s á g ü g y i szak egyes
kiváló képviselőinek j u t o t t elismeréssel e g y e n k é n t foglalkozzunk, h a n e m az a k ö r ü l m é n y is, h o g y ezzel l a p u n k több
belső m u n k a t á r s á n a k szerénységét b á n t a n ó k meg. B e é r j ü k
t e h á t a n n a k megállapításával, h o g y a királyi k ö s z ö n e t érdem e s f é r f i a k a t ért, akik n a g y r é s z t nehéz, önfeláldozó m u n k á t
végeztek a m a g y a r i g a z s á g ü g y h á b o r ú s e g y e n s ú l y á n a k bizt o s í t á s a érdekében.
Szívünk s u g a l l a t á t követve, egy nevet m é g s e m b í r u n k
elhallgatni : dr. Vadááz Lipót államtitkárét, akinek személyében a királyi kegy az o k o s s á g és s z e r e t e t r e m é l t ó s á g
e s z m é j é t aranyozta be. Ama ritka e g y é n i s é g e k közé tartozik, akik a n é p s z e r ű s é g e t kizárólag a b e n n ü k rejlő kvalitásokkal szerezték és elveik c s o r b á j a nélkül t u d j á k f e n t a r tani. Komoly j o g á s z i k é p z e t t s é g e és ötletes g o n d o l k o d á s a
e g y a r á n t a l k a l m a s s á tette azoknak a m u n k á l a t o k n a k vezetésére, amelyek a h á b o r ú g a z d a s á g i h a t á s a i n a k jogi kivédé-
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sében szükségesek voltak. Ha igazságügyi mozgósításunk
zavar nélkül ment végbe és körültekintő stratégiával sikerült megoldani a háborús és békés jogrend ellentéteit, úgy
ebben Vadász Lipótnak nagy része van. Ott, ahol a kodifikációs ((anyag)), a külföldi minta hiányzott, az ő találékonysága és gyakorlati észjárása mutatta meg a kivezető
útat. Bátran állíthatjuk, hogy igazságügyi hatásaiban a háború ma már majdnem véget ért és a hadvezért méltán
övezi a kitüntetés babérja. Hadvezérnek neveztük az igazságügyminisztérium szelidlelkű, sziporkázó szellemű charmeur-jét, de olyan hadvezérnek tartjuk, akire a békében is
nagy szükség van.
— Magyar Jogászegylet. A Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatási jogi bizottságának január 15-én Concha
Győző elnöklete alatt tartott ülésén 1Búza László jogakadémiai
tanár tartott előadást «A magyar szent korona igényei a volt
mellékországokra» címmel. Az előadó főleg Bernatzik bécsi professzornak az Öster. Zeitschrift l'ür öff. Recht mult évfolyamában megjelent tanulmányával foglalkozott. Bernatzik tanulmánya
gúnyosan szól a magyar közjogászokról, akik a mellékországok
régen elveszített területét jogilag ma is magyar államterületnek
tartják. Buza kimutatta, hogy Bernatzik régi közjogászok elavult
munkáiból idéz, akik az akkori nemzetközi jognak megfelelően
helyezkedtek erre az álláspontra s hogy közjogászaink közül ma
senki sincs ezen a nézeten. Buza szerint a volt mellékországok
területére történelmi igényeink vannak, amelyek azonban nem
jogi, hanem csak politikai természetű igények, mert a mai nemzetközi jog idegen területek elfoglalására vagy visszahódítására
irányuló jogokat nem ismer. Valóságos jogigényünk van azonban a kir. hitlevél 3. pontja alapján az uralkodóval, illetőleg
Ausztriával szemben arra, hogy ha ilyen területek visszaloglaltatnak, ezek Magyarországhoz csatoltassanak és ne az osztrák
örökös tartományokhoz. Bernatziknak az az álláspontja, hogy
Magyarország és Ausztria csak közösen szerezhetnek területeket
s hogy minden újonnan szerzett terület (szerinte Adah-Kaleh
szigete is) közös, helytelen. A területtel való szabad rendelkezés
az államiságnak lényeges kritériuma s mint szuverén államot,
Magyarországot is leltétlenül megilleti. Békés úton úgy Magyarország, mint Ausztria egymástól függetlenül szerezhetnek területeket. A háborúban, közös erővel szerzett területekre esetenként kell megegyezést létesíteni, természetesen a volt mellékországok területének kivételével, melynek Magyarországhoz való
csatolását a kir. hitlevél, illetőleg a pragmatica sanctionak a
hitlevélre vonatkozó rendelkezései a két állam közti összeköttetés egyik feltételévé tették.

— A m e g h ó d í t o t t s z e r b t e r ü l e t e n értesülésünk
szerint magyar bírákat fognak alkalmazni. Ama bíráknál
és igazságügyi alkalmazottaknál, akik e szolgálatra jelentkezni kívánnak, első feltétel a szerb nyelv ismerete. Minthogy egyelőre csak hat kerületet szerveznek és a büntető
igazságszolgáltatást egyelőre a katonai bíróságok látják el,
az alkalmazást nyerő polgári bírák száma nem lesz túl nagy.
Azok, akik jelentkezni kívánnak, írásbeli folyamodványaikat
szolgálati úton nyújtsák be és a hadseregloparancsnokságlioz (Generalquartiermeister-Abteilung des Armee-Oberkommando Feldpost Nr. 51.) intézzék. Folyamodni magyar nyelven is lehet.
— Az ö t v e n é v e s e k . Lapunk múlt évi 39. számában (414. 1.)
felszólaltunk annak az akciónak az érdekében, amely arra irányul, hogy a 43—50 éves népfelkelő ügyvédek a katonai közigazgatás köreben tiszti rangban nyerjenek alkalmazást. Nem tudunk
arról, hogy ezt a mozgalmat bármily irányban siker koronázta
volna. A képviselőház egyik utóbbi ülésén Ráth Endre képviselő
viszonylag csekélyebb kedvezmény megadása érdekében szólalt
fel; arra hivatkozva, hogy az ügyvédi hivatás természete olyan,
hogy az ügyvéd tartós távolléte folytán meglazul összeköttetése
az ügyfelekkel, ami az iroda összeomlására vezet, azt kérte, hogy
a helyi szolgálatra minősített, különösen a 43—50 éves ügyvédek
lehetőleg működésük helyén részesülhessenek kiképzésben és
ugyanott teljesítsenek szolgálatot is. Az igazságügyminiszter válaszából kiemeljük a következőket:. Köszönettel emelem ki, hogy
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a magyar ügyvédi kar számos tagja a mozgósítástól kezdve mostanig a harctéren teljesíti kötelességét s hogy a magyar ügyvédi
kar kiveszi a maga részét az óriási méretű küzdelemből. A kérdés nehézsége abban van, hogy helyi szolgálatra, különösen pedig
hadbírói és bizonyos igazgatási tennivalókra az ügyvédi kar tagjai
közül aránylag nagyon kevésre van szükség, mert eltekintve az
igen csekély hadbírói szükséglettől, amely tekintetbe vehető volna,
a most említett ügyvédek csak nagyon szűk körben jöhetnek
számba. Van szerencsém kijelenteni, hogy a budapesti és némely
vidéki ügyvédi kamara felterjesztése, valamint az Országos Ügyvédszövetség felterjesztése alapján ekérdésben annakidején rögtön megindítottam a tárgyalásokat a honvédelmi miniszter úrral.
Minthogy pedig a kormány a háború alatt több ízben adta jelét
annak, hogy az ügyvédi kar érdekei iránt a legmesszebbmenő s
egyúttal köteles előzékenységgel is viseltetik, kijelenthetem, hogy
mindazt, ami hatalmamban áll, ebben a kérdésben is iparkodtam
és iparkodni fogok megtenni és továbbra is folytatom az említett tárgyalásokat.

— A hivatalból való védelem a Kúrián újabban igen
szűk térre szorult. Tudvalevő, hogy a Kúrián a védelem nem kötelező; de a Kúria, ha az ügy körülményeinél fogva célszerűnek
ítéli, hivatalból védőt rendelhet. A védő kirendelésének okait tüzetesebben nem szabályozza a törvény és így belátása szerint
dönti el a Kúria, mikor működjék közre védő. Úgy tudjuk, hogy
a Bp. életbelépésének első évtizedében viszonylag nagyobb számmal rendeltek védőt érdemleges tárgyalásokra. Ma: fehér holló
számba megy az oly ügy, amelyben hivatalból kirendelt védő jár
el. Holott a Kúria hatásköre •— egyrészt a formalizmusnak tetemes alábbszállásá.val, másrészt az újabb eljárási szabályok (1914:
XIII. tc., l l Jl3 : VII. tc., Gybp.) értelmében — azóta lényegesen szélesbült. Ehhez járul az is, hogy bűncselekmények egyes
válfajainál tátongó ür mutatkozik az alsóbíróságok és a Kúria
erkölcsi és jogi felfogása között; úgy hogy e körben az alsóbírósági ítéletek soha nem voltak annyira ínlerimisztikus jellegű
döntések, mint napjainkban. A koronaügyészséget pedig a gyakorlat vádhatósággá fejlesztette. Ily körülmények között valóban
az ítélkezés helyességének mellőzhetetlen követelménye és értékes
biztosítéka volna a védelemnek nagyobb méretű részvétele a
kúriai tárgyalásokon. Ismerünk kúriai határozatot, amellyel az
alsóbíróságtól felmentett vádlott börtönbüntetésre ítéltetett; az
alsóbíróságtól gondatlansági bűncselekményért fogházra elitéit
vádlott szándékos bűncselekmény címén fegyházbüntetést kapott;
az alsóbíróságtól felmentett vádlott tíz évi fegyházbüntetésre ítéltetett; az alsóbíróságtól határozott idejű fegyházra ítélt vádlott életfogytiglani legyházat kapott — mmdez védő közreműködése nélkül. Bizonyára senki sincs, aki mély tisztelettel ne hajolna meg legfelső bíróságunknak életismerete és jogtudása
előtt. Másrészt azonban nem szabad kicsinyelni az oly íteletnek
a közfelfogásban kiváltott hatását, mely anélkül jött létre, hogy
a vádlottnak — épen ezekben az ügyekben valóban önzetlen szószólóját meghallgatták volna. A Kúriának nem szabad eltespedni
hagynia azt a diszkrécionárius felhatalmazást, amellyel a törvény
öt az anyagi igazság érdekében felruházta.

— Az ügyvédek számának apadása. Az Országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet legutóbbi igazgatósagi ülésén a
titkár jelentette, hogy a december 18-ig beérkezett hivatalos jelentések íigyelembevételével az ország ügyvédjeinek száma 1915
januar 1. óta 87ü9-röl 8658-ra apadt. A tényleges apadás nagyobb,
mert a harctéren elesettek jelentékeny része még hivatalosan bejelentve nincs. A nyugdíjintézet titkárának tudomása szerint a
harctéren elesett ügyvedek száma 118, akik közül eddig 72 lett
bejelentve. Harminc év óta mult évben történt másodszor, hogy
az ügyvédek száma nem emelkedett, hanem apadt.

— A részvénytársaságok

és a szövetkezetek köz-

g y ű l é s é n e k iclejeröl. a mérleg készítéséről és a nyereség felosztásáról a m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekről alkotott 1912 : LXI11. törvénycikket és a hadiszolgáltatásról szóló 1912 : LXV11I. törvénycikket kiegészítő
1914 : L. tc. 12. tj-ában nyert felhatalmazás alapján 269/1916. M.
E. szám alatt a következőket rendelte el :
1.
A részvénytársaságok és a szövetkezetek igazgatósága
a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítasa és a nyereség felosztása végett tartandó közgyűlést, ha az alapszabalyok
szerint korábban kellene megtartani, az üzleti év végétől számi-
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landó hat hónapon belül bármely napra halaszthatja. Ha a részvénytársaság vagy a szövetkezet közgyűlését az 1. bekezdésben
megszabott határidőn belül a hadiállapot következtében előállott
elháríthatatlan akadály miatt nem tarthatja meg, vagy ha a közgyűlésnek az említett határidőn túl halasztását a hadiállapottal
összefüggő egyéb különös méltánylást érdemlő körülmények indokolják, a kereskedelemügyi miniszter a közgyűlés megtartásának határidejét — a szükséghez képest esetleg ismételten is —
megfelelő határozott időtartamra meghosszabbíthatja. Az engedélyezett halasztásról a kereskedelemügyi miniszter az illetékes
cégbíróságot egyidejűleg értesíti.
2. §. A részvénytársaság vagy a szövetkezet évi mérlegébe a
tőzsdén jegyzett azokat az értékpapírokat, amelyeknek az üzleti
é\ utolsó napján tőzsdei árfolyamuk nem volt, az 1875; XXXVII.
tc. 199. §-a 1. pontjának megfelelően abban az értékben kell felvenni, amely az üzleti év utolsó napján értéküknek megfelel.
A. budapesti tőzsdén jegyzett ily értékpapírok legfeljebb azzal az
árfolyammal vehetők fel, amelyen azokat a budapesti tőzsdén
1914. évi július hó 25. napján, e napi jegyzés hiányában pedig
ezt a napot megelőzőleg legutoljára jegyezték. Az üzleti év folyamán szerzett ilyen értékpapírokat a beszerzési árban lehet
felvenni, még ha ez az ár az említett tőzsdei árfolyamot meghaladja is, feltéve, hogy az üzleti év végén meglevő mennyiségük meghaladja azt a mennyiséget, amely ugyanolyan értékpapírokból az 1914. évi július hó 25. napja után zárolt első
üzleti év végén a részvénytársaságnak vagy a szövetkezetnek
tulajdonában volt. A háború kezdete óta kibocsátott magyar
állami kölcsönkötvények a kibocsátási árban vehetők fel. A különböző kibocsátású 6%-os m. kir. állami járadékkölcsön-kötvénvek a névérték 97%-ával értékelhetők.
3. §. Részvénytársaság vagy szövetkezet az üzleti év nyereségéből osztalék címén vagy bármely más címen — a tőkevisszafizetést is ideértve — részvényenkint, illetőleg üzletrészenkint
csak oly összeget fizethet ki, amely összeg nem haladja meg az
előző három üzleti év nyereségéből részvényenkint, illetőleg
üzletrészenkint kifizetett legmagasabb évi osztalékot. Ha azonban
az előző három üzleti év bármelyikében osztalék címén kiűzetett
legmagasabb összeg nem érné el a befizetett alaptőke 5%-át,
vagy ha a részvénytársaság vagy a szövetkezet az utolsó három
üzleti év egyikére sem fizetett osztalékot, az első bekezdésben
-említett, címen a/, üzleti év nyereségéből összesen a befizetett
alaptőke 5%-ának megfelelő összeg fizethető ki. Az igazgatóságtagjai és az ügyvezető igazgatók, esetleg mások részére nyereségrészesedés címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az
előző három üzleti év nyereségéből kifizetett legmagasabb évi
nyereségrészesedést. A nyereségrészesedés címén kifizethető összeg
azonban oly arányban meghaladhatja az előző három üzleti év
nyereségéből kifizetett legmagasabb évi nyereségrészesedést, amily
arányban az előző bekezdés értelmében osztalék címén kifizethető összeg az előző három üzleti év nyereségéből osztalék címén
kifizetett legmagasabb összeget meghaladja.
4. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe és
hatálya a magyar szent korona országainak egész területére kiterjed. E rendelet életbelépésével a m. kir. minisztériumnak
130/1915. M. E. és 3008/1915. M. E. számú rendeletei hatályukat
vesztik.
Kelt Budapesten, 1916. évi január hó 15. napján.

— Helyettesítési költség kifizetésének

megtaga-

d á s a f e g y e l m i v é t s é g . A budapesti ügyvédi kamara fegyelmi
bíróságának állandó gyakorlata szerint fegyelmi vétséget követ
el az ügyvéd, ha helyettesének bíróilag megállapított költségeit nem fizeti ki. Az Ügyvédi Kamarai Közlöny legújabb számában közölt ítélettel a kamara 100 korona pénzbírságra ítélt
egy ügyvédet, inert nem fizette ki egy bécsi ügyvéd 123 koronányi
bíróilag megítélt helyettesítési költségeit. Az ítélet indokolása
szerint: ((kamarai gyakorlatunk értelmében az az ügyvéd, aki a
helyettesítési költségeket nem fizeti meg, ügyvédi tisztességbe
ütköző fegyelmi vétséget követ el, miért is ennek folytán nevezett panaszlott bűnössége megállapítandó volt. A büntetés kisza"básánál súlyosbító körülménynek számíttatott be az, hogy panaszlott fegyelmileg rovott előéletű, továbbá, hogy eljárása a
külföldi ügyvéd előtt a magyar ügyvédi kar tekintélyének megalázására alkalmas®. (869/915. sz.)

ii

— Igazolás bérletfelmondási ügyben. A Pp. 451. §-a
értelmében igazolásnak záros határidő elmulasztása esetén van
helye. Záros határidő az, amelyet a törvény ilyennek nyílvánít.
A Pp. 480. >í-a szerint a fellebbezési határidő — általában — záros. A Pp. 634. §-a, amely a bérleti viszonyok megszüntetése
tárgyában folyamatban lévő eljárásban a fellebbezés határidejét
szabályozza, ezt a határidőt nem nyilvánítja zárosnak. A törvény
betűszerinti értelme szerint tehát a jelzett ügyekben a fellebbezési határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ez
a helyzet pedig rendkívül sérelmes s talán a törvény szerkesztése és megalkotása körül történt tévedésnek tulajdonítható. Ezt
a véleményemet magának a Pp.-nak egyéb rendelkezéseire alapítom. A 451. §. miniszteri indokolása szerint a nem záros határidők kevésbé fontos cselekményekre vonatkoznak és indokolt
kérelemre meghosszabbíthatók s ezért nem ad a törvény elmulasztásuk miatt igazolást: A Pp. 227. §-a a félnek a bíróság előtt
való személyes megjelenésének, a 259. §. a kiküldött bíró előtt
való megjelenésének, a 280. §. a bizonyítás felvételénél való megjelenésének, a 376. §. a fél kihallgatására kitűzött határnapnak,
a 378.
az egyezségi eskü határnapjának, a 408. a kiigazítási
kérelemnek és tárgyalásnak, a 439. §. a felperesnek a perfelvételi
határnapon való megjelenésének, a 452. §. a hathónapi igazolási határidőnek, a 458. §. az igazolási kérelemre kitűzött határnapnak, a 464. §. az ellentmondás folytán kitűzött határnapnak,
az 538.
a felülvizsgálati tárgyalásnak, a 630. §. a felmondás
vagy felhívás elleni kifogásnak, a 646. §. a békéltetési határnapnak és a 661.
a házassági perbeli előkészítő tárgyalásnak elmulasztása esetében világosan és kifejezetten kimondja, hogy
igazolásnak helye nincs. A felsorolt esetek javarészében azonban
a törvény a mulasztás pótlására módot nyújt, azt lehetővé teszi.
Amíg tehát a jelzett esetekben a törvény kifejezetten kimondja,
hogy az illető határnapok, vagy haláridők elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye, addig a 634. §. a bérletfelmondási ügyekben a fellebbezés határidejének elmulasztásáról semmi említést
nem tesz. Pedig kétségtelen, hogy a fellebbezés fontos, — mert
ügydöntő jelentőségű
cselekmény, s kétségtelen az is, hogy
a fellebbezés határideje indokolt kérelemre sem hosszabbítható
meg. Tehát záros határidőnek kell lennie, ép úgy, mint a Pp.
állal szabályozott más eljárásokban, amelyekben azl a törvény
kifejezetten is zárosnak nyilvánítja. Feltűnő, hogy a 6^4.
javaslatának miniszteri indokolása nem említi meg, hogy ebben az
eljárásban a fellebbezés határideje miért nem záros, hogy tehát
ennek elmulasztása miatt az igazolás miért van kizárva. Ha a
törvény minden más esetben megjelöli, hogy a szabályozott határidő záros vagy pedig, hogy annak elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye, akkor mivel sem indokolható, hogy a 634. §.
esetében a törvény mellőzve a fellebbezési határidő zárosnak
nyilvánítását, mellőzi az igazolás kizárásának kimondását. Kétségtelenül helyes az az intenció, hogy a bérleti ügy sürgősen és
lehetőleg oly időben rendeztessék, hogy a felmondási határidő
lejártával a vita már el legyen döntve s a miniszteri javaslat
helyesen indokolta ezekkel a szempontokkal azt, hogy ebben az
eljárásban perújításnak ne legyen helye. Azonban az igazolásra
nézve ez a szempont nem lehet irányadó, s ezt ismét magával a
törvénnyel indokolom. Ugyanis magában a bérleti viszonyok
megszüntetése iránti eljárásban a 633. §. a tárgyalás elmulasztása miatt kifejezetten megengedi az igazolást. Nem képzelhető
tehát, hogy a törvény a fellebbezés elmulasztása esetén az igazolást tudatosan akarta volna kizárni. A Pp. remek alkotásának
nem utolsó erénye az a következetesség és egység, amely rajta
végigvonul. Úgy látszik, hogy az idézett rendelkezések ennek az
erénynek híjával vannak s ezért kell a kifejtett hiányt egyszerű
lapsusnak tekintenem, amely azonban meglehetős jogbizonytalanságot idézhet elő.
Dr. Fiirst Mátyás.

— A büntetés végrehajtásának felfüggesztését mondotta ki a szegedi kir. tábla oly esetben, amikor a Btk. 386. ^-a alá
eső bűncselekménnyel a férj volt vádolva, sértettkép pedig felesége
lépett fel. A kir. ügyészség az ítéletben megnyugodott. A Kúria
az ítéletnek a büntetés végrehajtását felfüggesztő rendelkezésére a
következő megjegyzést tette (1915. B. III. 2398.): Figyelemmel a
tettre s annak a tényállásból kitetsző indokára, a Bn. 1. §-a nem
volt volna alkalmazható. A vádlottnak tette ugyanis magában
foglalja azon erkölcsi és jogi kötelességnek súlyos megszegését,
melyet házastársával szemben magára vállalt; a tett és előzmé-
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nyelnek vizsgálata pedig felderíti, hogy a vádlott rideg önzésének kielégítésére törekedett akkor, mikor hitvese tartási igényének kielégítését megtagadta s annak meghiúsítása végeit vagyonát, mint kielégítési alapot a sértett elől elvonta. így a büntetés végrehajtása felfüggesztésének a törvény szerint nem volt
volna helye, mert a bűncselekmény aljas indokból követtetett el.
A S z a b a d L y c e u m előadási sorozatában dr. Szladits
Károly január 27-én előadást tart «A háború hatása a családjogi
viszonyokra)), Ruffy Pál február 3-án, ((Állami gyermekvédelmünk és a hadiárvák», végül dr. Melly Béla, ((A hadiárvák az
árvaszék védelmében)) cím alatt. Az előadások a budai Vigadó
épületében lesznek este 6 órakor.

— Az Igazságügyi Javaslatok Tára XV. évfolyamának most megjelent II. külön száma 363 oldalnyi terjedelemben
a Ptk. javaslatának tárgyalására kiküldött külön bizottság jelentését közli. .

— Dr. Bedő Mór: A csődönkívüli kényszeregyezségi eljárásról szóló rendelet. A Magyar Törvények Grillféle kiadásában dr. Bedő Mór magyarázataival ellátva jelent meg
a kényszeregyezségi eljárási rendelet első kommentált kiadása.
Dr. Bedő magyarázatai röviden és világosan mutatják a rendelet egyes intézkedéseinek lényeges tartalmát, utalnak mindenütt
a szokásos egyéb törvényekhez való vonatkozásokra, és ahol
szükséges, a rendeletben szabályozott matéria elvi vonatkozásait
is érintik. A gyakorlott kommentátor kezére valló jegyzetek közérthetőségük és világosságuk miatt nemcsak a jogásznak, de az
érdeklődő laikus közönségnek is hasznosak lesznek.
— H á b o r ú s v e r s e k . Irta ifj. Szász Béla. Talán szokatlan
jelenség, ha jogi lap versekről számol be, de ép oly szokatlan,
hogy a közigazgatási bíróság ítélőbírái közt költő akadjon. Még
pedig vérbeli poéta, aki a tehetség családi átöröklésének iskolapéldájakép szerepelhetne. Tartalmilag viszont Szász Béla versei
nem egész idegenek a bírói hivatástól. Igazságot hirdet mindegyik, a mi ügyünknek igazságát, a meggyőződésnek azzal az
erejével,' amelyet csak az igazság átérzése tud az íróba oltani. Sorra
veszi ellenségeinket és magyaros virtussal találja meg mindre a
kádenciát. Az ízléses kis füzet a Franklin-Társulat nyomdájában
jelent meg és az Országos Hadsegélyző Bizottságnál (Budapest,
Országház) rendelhető meg ötven fillérért. Az összes bevételt a
vak katonáknak juttatja a szerző.
— A B ű n ü g y i S z e m l e január 15-én megjelent 4. számában a következő cikkek találhatók : dr. Gerhauser József: Jövedéki büntetőjog és a büntető novella ; dr. Weiss Ödön : Az esküdteknek a kegyelmi tanácsban való részvétele ; Moizer Imre :
Az Fb. a gyakorlatban a vidéken. Továbbá az irodalmi, törvényhozási, kongresszusi rovatok és kisebb közlemények, amelyek
közt lapunk ötven éves jubileumáról is megemlékezik.
KÜLFÖLD.

— A s e m l e g e s s é g f o g a l m a tekintetében annyira megoszlanak az egyes államok nézetei szerint a felfogások, hogy
nem időszerűtlenek a I). J. Z. újévi számában Labandnak vizsgálódásai az igazi semlegesség mibenléte iránt. Amint az elnevezés maga is mutatja, a ocneutralitás)) egy negatív állapotot,
tétlenséget jelent, nem pedig jogi fogalmat. A nemzetközi jog
jelen fejlődött állapotában kétségtelenül elismeri minden önálló
államnak azt a jogát, hogy más államok közötti háború esetére
semleges maradhasson és ezzel ellenkező magatartásra kényszeríthető ne legyen. Másrészt azonban nincsen kötelezettség sem
a semlegesség fentartására, de annak feladása esetére a másik
hadviselő, a semlegességét letevő államot is ellenségként kezelheti. Nemzetközi megállapodás tárgya csak az lehet, hogy mely
cselekmények tekinthetők a semlegesség megsértéséül. Amely
állam tehát az egyik hadviselő ellen szövetkezik, az nem sért
holmi semlegesség iránt való kötelezettségeket, hanem egyszerűen
kilép semlegességéből. A jóindulatú semlegesség bizonytalan fogalmát nemzetközi jogi fogalomnak tekinti Laband, de csak
addig, amíg a jóindulat a semlegességet nem szünteti meg.
A semleges államok jogi helyzetéről a hágai egyezmények keveset szólnak ; ezek a rendelkezések is inkább a semleges állam
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szuverénitásának, mint semlegességének megóvására szolgálnak.
Jelentős csupán az az intézkedés, amely megtiltja a semleges
államnak a hadviselők egyike ellen irányuló valamely (az egyezményben részletesen meghatározott) ellenséges tevékenység véghezvitelének eltűrését. Ez tehát a semleges állam egyetlen kötelessége. A semleges állam azonban nem tartozik megakadályozni
azt, hogy valamelyik hadviselő részére fegyver, lőszer vagy hasonló árú területén keresztül szállíttassák. Sőt Laband szerint a
szövetséges állam polgárai szállíthatnak is ily árúkat a hadviselő
államnak, a semlegesség feladása nélkül (Amerika). A neutralitás követelményeinek betartása gyakran nem függ az illető állam
belátásától. Hogy a területét átlépő fegyveres csapatokat lefegyverzi-e a semleges állam, ez elsősorban saját fegyveres felkészültségétől függ, amelynek segélyével a lefegyverzést végre kellene
hajtania. A semlegességről szóló egyezményeknek még ezen
szűk körben mozgó rendelkezései sem érvényesülhetnek korlátlanúl a jelen háborúban, tekintve, hogy az egyezmény csupán
az azt elfogadó hatalmak közt érvényes, ezek közé pedig Anglia,
Szerbia és Montenegró nem sorolható. Ily körülmények között a
neutrális államoknak sem kell az egyezményhez alkalmazkodniok;
a hadviselőkkel szemben tanusítí&dó magatartásuk tehát csupán csak saját belátásuktól van függővé téve.
A*

A német büntetőtörvénykönyv novellája (1912.).
amely a laksértéssel (Hausfriedensbruch) szemben védelemben részesítendő helyiségek fogalmát kiterjesztette oly zárt
helyiségekre, amelyek közszolgálati teendők végzésére szolgálnak
módot adott arra, hogy oly erőszakoskodások, amelyek idáig
csupán kihágásoknak voltak tekinthetők, vagy büntetőjogi úton
nem is voltak üldözhetők, megfelelő elbánásban részesülhessenek, Már említettük egy alkalommal, hogy a német birodalmi
törvényszék a laksértés bűncselekményében mondta ki azokat a
képviselőket, akik a tanácskozás rendjét sértő magaviseletük
miatt a Ház üléseiről kitiltatván — az üléstermet elhagyni vonakodtak. Ujabban a védelemben részesülő helységek fogalmán ismét bővített a gyakorlat. A Kammergericht határozata értelmében laksértést követett el, aki egy katholikus templomban jogosulatlanul tartózkodott és a felügyelő papi személy felszólítására
onnét el nem távozott. A katholikus templom eszerint közszolgálati teendők végzésére rendelt hely, tekintve, hogy a katholikus egyház az állam által elismert felekezetekhez tartozik; templomában az állam védelme alatt tartott istentiszteletek az állam
érdekét támogatják és mozdítják elő, aminélfogva az ily istentisztelet közszolgálati teendőnek tekinthető. (S. 362 15.) Hasonló
minősítés alá vonta azonban a Kammergericht a közúti
uasút
kocsijait is. A jogosult személytől eredő felhívásnak nem engedelmeskedő útas. aki a közúti vasút kocsiját elhagyni vonakodik, nem a rendőri szabályrendeletbe ütköző magaviselete, hanem
a laksértés vétsége miatt büntetendő. (Büntetés 300 márkáig
terjedhető pénzbüntetés vagy 3 hónapig terjedhető fogház. I. S.
834/14.)
A.
— A l v ó b í r á k . A Reichsgericht egyik határozatában (Entscheidungen in S. XXII. 106.) kimondta, hogy nem semmisségi
ok, ha az esküdtek egyike a főtárgyaláson bebizonyíthatólag
aludt. E kérdéssel foglalkozva, Hellwiy a M. F. Kr. Psych.
januári füzetében arra az eredményre jut, hogy a bíró a tárgyaláson jelenlévőnek csak akkor tekinthető, ha sem öntudatlanság, sem valamely érzék hiánya, sem pedig valamely nagyfokú szellemi anomália nem akadályozza abban, hogy a tárgyaló
teremben végbemenő s az ítélethozatalnál számottevő jelenségeket észlelje.
Két é v ó t a ö n á l l ó , teljesen hadmentes, fiatal, szorgalmas,
teljes praxissal rendelkező ügyvéd szerződéses viszonyra lépne
kartárssal. Levelet ((Hadmentes 27» jeligén a kiadóba kérek.
15503

3 0 é v e s , hadment.es, gyakorló ügyvéd, volt budapesti törvényszéki jegyző — esetleges társulás céljából is — nagyobb fővárosi ügyvédi iroda vezetésére ajánlkozik. Szives ajánlatokat
((Ambíció)) jeligére a kiadóhivatalba kérek.
,55(M
M e g b í z h a t ó munkás és jól kepzett jelöltet keresek. Dr.
1550fi
Zachar Kálmán gödöllői ügyvéd.
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A jövedéki büntető eljárás reformja.
Az 1909 : XI. tc. 93—101. §-ai és az azokban foglalt felhatalmazás alapján 800/1916. sz. a. kiadott igazságügyminiszteri
rendelet továbbra is fentartotta jövedéki kihágási eljárásunk
azon alaprendelkezését, amely szerint a súlyos jövedéki kihágási
ügyek feletti bíráskodás a pénzügyi bíráskodással felruházott
kir. törvényszékek, illetve fellebbezés esetén a kir. táblák hatáskörébe tartozik, az összes úgynevezett kisebb pénzügyi kihágások ellenben a pénzügyi hatóságok által bír/Itatnak el. E részben jövedéki büntető eljárásunk teljesen eltér a legtöbb külföldi
törvényhozás vonatkozó intézkedéseitől. így röviden, Németországban a 600 márkát meghaladó vagy szabadságvesztéssel
büntetendő kihágások, továbbá mindazon ügyek, melyeknél a
felek valamelyike azt indítványozza, a rendes büntető bíróságok
ítélkezése alá kerüljenek, Ausztriában pedig apénzügyi hatóságok
hatáskörébe csakis azon kihágások tartoznak, melyeknél a kiróható pénzbüntetés 200 K-t nem halad meg vagy amelyekben a
rendes eljárás mellőzése a pénzügyi hatóságok által engedélyeztetik, de még a pénzügyminisztériumnak ezen ügyekben kelt
határozatai ellen is a közigazgatási bírósághoz fellebbezésnek
van helye. Az összes többi kihágások elbírálása pedig külön e
célra három fokban (Gefallsbezirksgericht, Gefállsobergericht,
Oberster Gefállsgerichtshof) alakított jövedéki bíróságok hatáskörébe tartozik, melyek tagjai felerészbén a pénzügyi hatóságok
fogalmazói személyzetéből, felerészben bírákból van alakítva,
egy jogtudó államhivatalnok vezetése alatt. A legfőbb jövedéki
törvényszék az Oberster Gerichtshof és pénzügyminisztérium
tagjaiból alakul és hetes tanácsban ítélkezik. Abban a kérdésben
tehát, hogy a jövedéki kihágások elintézésének milyen jelentőség tulajdoníttatik, nálunk és a külföldön igen eltérő a jogfelfogás, amott közigazgatási bíróság és legfőbb törvényszék közreműködése döntő, emitt a pénzügyminisztérium egyrészt, másrészt a királyi tábla mint utolsó .fórum hivatott még a legnagyobb ügyekben is döntésre.
A jövedéki büntető ügyekben a bírósági eljárást szabályozó
igazságügyminiszteri rendelet kiadása alkalmából tehát nem időszerűtlen jövedéki büntető eljárásunk ezen alaptételét kritikai
vizsgálat tárgyává tenni, különösen abból a szempontból, vájjon
eléggé megnyugtató-e úgy az egyén, mint az államkincstár szempontjából a jövedéki büntető bíráskodásra hivatott hatóságok
hatásköreinek ilyetén megállapítása ,és nem lett-e volna helyesebb törvényi intézkedéssel egyrészt a jogorvoslatok számát szaporítani, másrészt a bírósági eljárást az ügyek nagyobb körére
kiterjeszteni. Ezen kérdésnek eldöntésénél, mint általában véve
a hasontárgyú kérdéseknél az a fő szeijipont, hogy az elintézés
alá kerülő ügyek alapos, gyors és pártatlan elbírálásának köve-
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telménye, mi a hatósági ügyek elintézésénél mindig a fő szempont fog maradni, a rendelkezésre álló munkaerők oekonomiájával a hatásköröknek a kérdéses ügyek jelentőségéhez képest
való felosztása útján összhangba hozassék. Vizsgáljuk meg eme
követelmények szempontjából jövedéki bíráskodásunk jelenlegi
rendszerét.
Ami mindenekelőtt az úgynevezett kisebb jövedéki kihágásokat illeti, melyeknek elbírálása kizárólag a pénzügyi hatóságok hatáskörébe tartozik, ezeknél az ügy elbírálásával, kezdve a
nyomozástól egészen a pénzügyminisztérium végdöntéséig, a
tisztviselőknek egész hosszú és érdektelen sora foglalkozik. Az
1880. évi 38,290. sz. pénzügyminiszteri rendelet értelmében a vizsgálatot nem teljesítheti ugyanazon pénzügyi közeg, aki a tényleírást felvette, mert ez az eljárás az egész vizsgálat megsemmisítését vonja maga után. Ha maga a pénzügyőri biztos a tettenérő, vagy ha a kihágás nagyobb terjedelménél és jelentőségénél
fogva a vizsgálat kiváló szakavatottságot igényel, a kir. pénzügyigazgatóságnak saját kebeléből kell a vizsgálati szakban j á r tas és az illető jövedéket teljesen értő tisztviselőt kiküldeni. Végül az 1896. évi 23,130. sz. pénzügyminiszteri rendelet értelmében a pénzügyigazgatóságok kebclcber pénzügyőri előadói minő ségben működő pénzügyőri feftigyelők és főbiztosok kötelesek a
jelentékenyebb jövedéki vizsgálatokat keresztül vezetni és mindama vizsgálatokat megejteni, melyeknél a megrövidített kincstári
adó vagy illetékösszeg 200 K-t meghalad.
Ebből látható, hogy már a nyomozás és vizsgálat szakában
ezen ügyek, melyeknél kirótt pénzbüntetések túlnyomó nagy
része még a 100 K-t sem haladja meg, legtöbbször azok jelentőségével semmiféle arányban nem álló szorgos vizsgálat tárgyát
képezik. A vizsgálat befejezésével elsőfokban a pénzügyigazgatóság van hivatva ítélkezni. A pénzügyigazgatóságok belsjzolgálatának ügyrendjére vonatkozó 1983/1889. sz. pénzügyminiszteri
rendelet értelmében a jövedéki kihágási ügyek, épúgy mint
egyéb ügyek is, valamelyik olyan fogalmazásbeli tisztviselőnek
osztatnak ki, ki sem a nyomozásban, sem a vizsgálatban részt
nem vett. Az általa kidolgozott tervezet ezután az ügyosztály
előadója elé, végül felülvizsgálat céljából a pénzügyigazgató,
illetve annak helyettese elé kerül, aki a maga részéről önállóan
dönthet. Fellebbezés esetén az ügy a pénzügyminisztériumhoz
kerülvén, a pénzügyminisztérium ügykörére vonatkozó szabályok
(1896/1096. pénzügyminiszteri rendelet) értelmében az ügy hasonlóképen egy fogalmazásbeli tisztviselő, az ügyosztály előadója
és végül a főosztály vezetője elé kerül és azon esetben, ha a főosztály vezetője az ügyosztály nézetével szemben ellenkező nézeten van, úgy a maga részéről ellentétes tervezetet is készíthet
és azt jóváhagyás céljából az államtitkár, fontosabb ügyben
pedig a pénzügyminiszter elé terjesztheti. Ha még hozzá vesszük,
hogy az ilyen ügyek számszaki szempontból igen gyakran a
pénzügyi hatóságok mellé rendelt számvevőségek és a pénzügyminisztérium számvevőségi osztályának kezein is keresztül mennek, úgy azt kell mondanunk, hogy ezen ügyek elbírálásának
alapossága és pártatlansága tekintetében a szükségesnél is több
biztosíték áll fen.
Minden irányban helyeselni kell ennek folytán az 1909 : XI.
tc.-ben és annak alapján 8006/1916. sz. a. kiadott igazságügyminiszteri rendeletben elfoglalt azon álláspontot, hogy ezen a
kincstár megrövidítésére nem irányuló jövedéki kihágások elbírálása, eltérőrég az osztrák ós külföldi példáktól, nem a bírósá-
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gokra, illetve nem külön e célra alkotott bíróságokra bízatott,
hanem továbbra is ezen ügyek elintézése tekintetében sokkal
nagyobb szakavatottsággal és jártassággal bíró pénzügyi hatóságok hatáskörében meghagyta. Nálunk sem hiányoztak úgy az
irodalomban, mint pedig azok között, kik ezen kérdéssel hivatalból foglalkoztak, olyanok, kik ezen ügyeknek bírói hatáskörbe
való utalását tartották helyesnek, de fentebb előadottaktól eltekintve, ezek aligha vetettek számot azzal, hogy ilyen címen a
királyi bíróságok sok ezerre menő új üggyel lettek volna elhalmozva. Ezen ügyek már most is, amint a fentiekből kitűnt, jelentőségüket felülmúló, nagyszámú hivatalos közeget foglalkoztatnak és a munkaerőknek cekonomiája megvalósítva nincsen, tekintve, hogy azok túlnyomó nagy része 10—50 K pénzbüntetés
kiszabása körül forog. Itt is azon anomália áll fen, hogy középfokú hatóság hiányában épúgy mint a közigazgatási bíróság, a
pénzügyminisztérium ezerszámra kénytelen ezen apró jövedéki
kihágási ügyek elbírálásával foglalkozni. Ennélfogva ezen ügyeknek egy részében még inkább a jogorvoslat lehetőségét kellene
megszorítani, semmint azokat osztrák módra bírói útra terelni.
Áttérve a súlyos jövedéki kihágásokra, melyeket az osztrák
és egyéb külföldi példákkal szemben úgy az 1908 : XI. tc., mint
pedig az annak alapján kiadott igazságügyminiszteri rendelet
mintegy sommás eljárás útjára terelt, mindenekelőtt vizsgáljuk
meg a jövedéki bíróságokat foglalkoztató ügyek mineműségét,
hogy kellőképen válaszolhassunk arra a kérdésre, vájjon a jogorvoslatok korlátozása indokolt volt-e.
A királyi bíróságokat foglalkoztató jövedéki kihágási ügyek
80%-át a szeszadó ellen, a dohány-egyedárúság ellen és boritalés húsfogyasztási adó ellen elkövetett kihágások képezik. így az
1912. évben (az 1913. év adatait az összevont alakban kiadott
statisztikai évkönyv már nem közli) a királyi bíróságok által
jogerősen elítélt személyek száma 3926-ot tett ki. Ezek közül a
szeszadó elleni kihágás miatt 671, dohány-egyedárúság elten elkövetett kihágás miatt 1883, a borital- és húsfogyasztási adó
ellen elkövetett kihágás miatt 348 személy lett elítélve, tehát a
kihágások túlnyomó nagy része ezen jövedékekre esik. A 3926
eset közül 10 K-n alul 607, 1 0 - 2 0 K között 499, 2 0 - 5 0 K között 888, 50—200 K között 1524, 200-1000 K között 331 esetben rovatott ki pénzbüntetés, az ügyek túlnyomó nagy része
tehát csekély szubsztratumú volt. 1000 K-n felüli pénzbüntetés
pedig mindössze 77 esetben alkalmaztatott. Emellett az ítéletek
egy nagy része csak a pénzügyi hatóságok által kirótt pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztés-büntetés alkalmazását- tartalmazza. A statisztikai évkönyv adataiból magából ugyan ez
nem tűnik ki, minthogy azonban 198 az italmérési jövedék ellen
elkövetett kihágás van feltüntetve, az italmérési jövedék körében pedig a királyi kincstár megrövidítésére irányuló kihágás
nem is követhető el, abból az következik, hogy a közölt statisztika a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztés-büntetést kimondó ítéleteket is felöleli, melyeknek száma igen nagy.
Hogy azon ügyekben, amelyekben 1000 K-nál magasabb
pénzbüntetés rovatott ki, a szubsztratum mily nagy volt, arra
nézve a statisztika nem ad felvilágosítást. Bizonnyal voltak ós
vannak ügyek, amelyekben a kirótt pénzbüntetés tízezrekre, sőt
százezrekre is rúg és ezen ügyekre nézve a kir. Kúriához való
jogorvoslat elméletileg époly indokolt volna, mint hasonló szubsztratumú vagy jelentőségű magán- vagy büntetőjogi ügyekben.
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ezen nagyobb szubsztratumú ügyek, mielőtt a bírósághoz kerülnek,
legtöbb esetben az említett beható módon a pénzügyi hatóság
által bíráltatnak el. A fél, ha ellene valamelyes bizonyítékok forognak fenn, kisebb-nagyobb pénzösszeg felajánlása mellett a
vádkereset beadása előtt a rendes eljárás mellőzéseért folyamodik, mely kérelem fölött a pénzügyigazgatóság határozatilag
dönt. Ezen határozat ellen beadott fellebbezés esetében rendes
eljárás mellőzésének kérdésében a pénzügyminisztérium határoz.
A legtöbb nagyobbméretű jövedéki kihágás tapasztalatszerűleg
a rendes eljárás mellőzésével ér befejezést, mert ha a vádlott
tllen súlyos bizonyítékok nincsenek, akkor rendesen aránylag
kisebb pénzbüntetés ellenében fogja a pénzügyi hatóság az el~
járást beszüntetni, ha ellenben súlyos bizonyítékok forognak fen,
akkor a vádlott igyekezni fog a törvényes minimumon alul levő
pénzbüntetés lefizetése által a további üldöztetéstől menekülni, a
pénzügyi hatóságok pedig, hacsak az illetőnek nagyobb lefoglal-
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ható vagyona nincsen, azért hajlandók az egyezségre, mert különben esetleg sem a megrövidített adót, sem pénzbüntetést nem
kapnak. így az elsőfolyamodású bíróság is már tulajdonképen
fellebbviteli fórum ós a pénzbüntetés fizetésének kérdése ezen
ügyekben is tulajdonképen három különböző hatóság által vétetik vizsgálat tárgyává. Ez okból eddig nem volt hiányképen
érezhető, hogy a legfőbb bíróságok ezen ügyek elbírálásánál ki
voltak zárva.
Foglalkoznunk kell még az 1909 : XI. tc. három, a 800/1916.
sz. rendeletben is érvényesülő alapvető rendelkezésével, t. i. a
rendes eljárás mellőzésének kérdésével, pénzügyőröknek a bíróság előtt tett vallomásainak bizonyító erejének kérdésével, végül
a védelemnek az új bírósági eljárásban való érvényesülésének
fontosságával.
A rendes eljárás mellőzhetésének intézménye, melyre vonatkozólag a rendeletben foglalt rendelkezések az eddigi jogállapotnak és az 1909 : XI. tc. 95. §-ában lefektetett elveknek lényegileg megfelelnek, az irodalomban igen sok megtámadtatásnak volt kitéve és fentartása tekintetében a nézetek eltérnek.
Hazai íróink nagyobb része, így Exner Kornél (Magyar Pénzügyi
Jog 139. 1.), Baloghy György (1. Jövedéki büntető- eljárásunk reformjához c. sorozatos tanulmányát az Adó- és Illetékügyi
Szemle 1912/13. évfolyamában) annak fentartása mellett foglalnak állást. A rendes eljárás mellőzhetésének fentartása mellett
leginkább az szól, hogy számos esetben, amelyek objektíve súlyos jövedéki kihágást képeznek és amelyekben a büntetőbíróság a törvény szigorú szem előtt tartása mellett kénytelen volna
súlyos büntető határozatot hozni, a pénzügyi hatóságnak módjában áll, ha enyhítő körülményeket talál, különösen a törvény
nem ismerésének esetében, az eljárást csekély pénzbüntetés ellenében beszüntetni. Más esetekben viszont, amikor az államkincstár megrövidítésére irányuló szándék tényleg fenforog, gyakran
még a legkisebb pénzbüntetés is oly súlyos, hogy az elkövetett
kihágással nincsen arányban, a terheltet végkép tönkretenné és
kétségbeesésbe kergetné, mit a pénzügyi hatóság egy aránylag
csekélyebb pénzbüntetésben való megegyezés által, megelőz.
Számos esetben továbbá a rendes eljárás mellőzése iránti kérelem beismeréssel és az elkövetett kihágás megbánással kapcsolatos és mint ilyen érdemelt enyhébb elbírálást.
Végül tekintve, hogy aki ellen rendes eljárás mellőztetett-,
büntetlennek tekintendő, a modern büntető igazságszolgáltatás,
egyik igen figyelemreméltó intézményét a feltételes elítélést van
hivatva helyettesíteni. Hogy a rendes eljárás mellőzése pénzügyi
hatóságok munkáját mily mértékben könnyíti meg, arra egyéb
statisztika hiányában tájékoztatásképen szolgáljon az, hogy pl.
Ausztriában 1895—99. években átlagosan 1000 ügy közül, melyekben a vizsgálat megindult, 677 esetben a rendes eljárás mellőztetett.
Feltűnő, hogy a rendeletben az 1909: XI. tc. 97. §-a, mely
szerint pénzügyőröknek a bíróság előtt — hivatalos esküjükre
hivatkozva — tett vallomásaik azokban az ügyekben, melyeknek
ellátása hatáskörükbe tartozik, mindaddig bizonyító erővel bírnak, míg a vallomások helyessége ellenadatokkal megingatva
nem lesz, semmiképen sincs érintve. De erre alapjában véve nem
is volt szükség, mert ezen vallomások tekintetében is áll az,
amit a Bp. 324. §-a kimond, hogy a bizonyítás eredménye felett
a bíróság a bizonyítékoknak egyenként és egybefüggésükben
való gondos mérlegelésével határoz, amit természetszerűleg az
1909: XI. tc. idézett szakasza sem kivánt kizárni, mert világosan
kimondja, hogy a pénzügyőröknek a vallomásai csak addig bírnak bizonyító erővel, amíg a vallomások ellenadatokkal megingatva nincsenek. Hogy pedig ellenadatnak mi tekintetik, azt
eldönteni a bíróságnak szuverén joga. Ennek folytán a tettenérő
gyanánt szereplő és tettenérési jutalékban részesülő pénzügyőrök
vallomása ezentúl is úgy mint eddig, a bíróságok által gondos
mérlegelés tárgyává fog tétetni.
A rendeletnek nagy jelentősége azonban tulajdonképen abban
rejlik, hogy a jövőben jövedéki kihágási ügyekben is érvényesülni fog a bíróság előtti eljárásban a vádelv, a szóbeliség, a
közvetlenség, a nyilvánosság és a védelem szabadsága. Igen nagyfontossággal bír épen a jövedéki ügyekben a védelem szabadságának megengedése. Jövedéki kihágások körében is alapjában
véve ugyanazon jelenséggel találkozunk, mint a vagyon elleni
bűncselekmények túlnyomó részében, hogy azok legnagyobbrészt
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a legszegényebb, a legtudatlanabb s a törvényekben legkevésbé
jártas egyének által követtetnek el, Ezek annak folytán egyrészt
ó kincstári érdekeket kötelességszerűen szem előtt tartó pénzügyi
hatóságok üldözésének, másrészt, eddig csaknem minden jogi
védelem nélkül állván, a királyi bíróságok által gyakran követett
azon magatartásnak, hogy a pénzügyi törvények útvesztőjében
a pénzügyi hatóságok egyoldalú magyarázatát fogadják el, vál
nak áldozataivá. Bármily könnyűnek látszik t. i. első pillanatra
annak a kérdésnek eldöntése, hogy valamely pénzügyi kihágás
az államkincstár megrövidítésére irányuló szándékkal lett-e elkövetve avagy nem, adott esetben a szövevényes pénzügyi törvényeknek beható tanulmányozását igényelheti, mert azon határ,
mely a közönséges szabályellenességet a súlyos jövedéki kihágásoktól elválasztja, igen gyakran teljesen elmosódik. A közönséges szabályellenesség lehet feledékenység vagy a törvény nemismerésének következménye, de lehet egy súlyos jövedéki kihágás elkövetésének be nem fejezett kísérlete, mire vonatkozólag
a példákat a pénzügyi törvények tág mezejéről halmozni lehetne.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a tényleírás, mely a
terhelt elleni eljárás kiindulópontját képezi, az esetek túlnyomó
részében olyanok által és olyanok tanúzása mellett vétetik fel,
kik ezért díjazást vagy jutalmat kapnak. A fenálló szabályok
értelmében t. i. nemcsak tettenérő pénzügyi közegek részesülnek
a befolyt pénzbüntetés 5/e-át kitevő tettenérő jutalékban, hanem
a hatósági tanúk is a tényleírás felvételénél való közreműködésükért 50 fillértől 2 K-áig terjedő díjazásban részesülnek. Hogy
a felvett tényleírások értékét kellő világításba helyezzük, tudnunk
kell, hogy az esetek túlnyomó nagy részében hatósági tanú gyanánt a községi bíró, esküdt vagy rendőr szolgál, akik alacsony
intelligenciájuk folytán a tényállást sokszor kellőképen felfogni
nem képesek. Igen gyakran szem elől tévesztetik úgy a pénzügyi hatóságok, mint pedig a bíróságok által az is, hogy hatósági tanú, amikor a tényleírás felvételét tartalmazó jegyzőkönyvet aláírja, nem mindig kívánja aláírásával azt bizonyítani, hogy
a jövedéki kihágás tettenérésének tanúja volt, illetve, hogy a
kihágás oly körülmények között lett elkövetve, mint ahogy a
tényleírásban fel van tüntetve, hanem aláírásukkal csak a jegyzőkönyvnek felvételét, illetve esetleg a terhelt nyilatkozatának megtörténtét igazolják. Azt sem szabad elfeledni, hogy a hatósági
tanú, épen alacsony intelligenciájánál fogva, igen gyakran az
eljáró pénzügyi közegben oly hatóságot lát, melynek rendelkezéseit követni tartozik és így az eset megbírálásánál nem bír
mindig azzal az elfogulatlansággal, mellyel neki, mint tanúnak
rendelkeznie kellene. A hatósági tanú aláírása a tényleíráson,
hacsak a terhelt nincs beismerésben, nem mindig lesz elegendő
alap a büntetőparancs kibocsátásához, hanem annak tanúkénti
kihallgatása és megesketése sokszor kívánatos leend.
Az ügyvédi kar működésének egyik leghálásabb és legnemesebb színtere leend tehát az eset körülményeit a vádlott szempontjából kikutatni és megvilágítani. Eltekintve attól, hogy
eddigi bírósági eljárás értelmében védelemnek az elsőfokú bíróságnál nem is volt helye, a vádlott, ha közönségesebb ember
volt, nem is szerzett tudomást arról, hogy ellene vádkereset a
királyi bíróságnál beadatott és így nem is gondolt arra, hogy
védőről gondoskodjék. Az új jövedéki bírósági eljárás értelmében
azonban a tárgyalásra idéző végzés, illetve büntetőparancs a
vádlott éppúgy, mint egyéb bíróság ügyével védelem céljából
ügyvédhez fog fordulni. Ez az új jövedéki büntetőeljárás egyik
legfontosabb intézkedése, mely lényegesen hozzá fog járulni igazságszolgáltatásunknak e téren tapasztalt hiányainak kiküszöböléséhez.
A rendelet 8. §-ának azon rendelkezése, mely szerint a vádirat benyújtása előtt csak a letartóztatott terhelt élhet a védő
közreműködésével, önmagában még nem zárja ki azt, hogy egyéb
esetekben a vizsgálat folyamán is a terhelt ne élhessen védő
közreműködésével. A rendelet t. i. csak a bírósági eljárást szabályozza, mely a letartóztatással, illetve a vádirat benyújtásával
kezdődik, az azt megelőző eljárásra ki nem terjedvén, eziránt
továbbra is a fenálló szabályok irányadók. Ennek folytán a pénzügyi hatóságoktól függ majd, hogy a védő közbenjárását egyrészt a kisebb jövedéki kihágások terén, másrészt a súlyosabb
jövedéki kihágások feletti eljárás nyomozási és vizsgálati szakában mily mértékben fogják engedélyezni.
A rendelet 8. §-ának azon rendelkezése azonban, hogy az
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eljáró hatóságok és közegek a védőnek a vádirat benyújtása
előtt beadványba tett előterjesztését nem utasíthatják vissza,
alkalmazást nyerend, a kisebb kihágások feletti közigazgatási
eljárásban is, mint ahogy tényleg felek ügyvédi képviselői a
pénzügyi hatóságok előtt a terhelteket eddig is képviselték és
az elsőíokú pénzügyi hatóságok által hozott határozatok ellen
ügyvédi ellenjegyzés mellett beadott fellebbezések mindenkor elfogadtattak.
Mindent összefoglalva, jövedéki bíráskodásunk jelenlegi rendszere a rendelet kibocsátása folytán kielégítőnek mondható. Egészen más kérdés az, hogy a háború folytán közgazdaságunk, de
különösen államgazdaságunk viszonyai nem fognak-e oly gyökeres változáson átmenni, amely szükségképen ezen a téren is
egészen más jogfejlődést fog eredményezni. Kétségtelen, hogy
világháború által létrehozott állami omnipotencia, a rendkívüli
adó- és illetékemelések a jövedéki bíráskodás jelentőségét is
igen nagy mértékben fogják emelni. De nemcsak az adó- és illetékek száma és mérve fog növekedni, hanem előreláthatólag az
állami monopóliumok és közvetve vagy közvellenül állami ellenőrzés vagy irányítás alatt álló iparágak száma is. Ezzel kapcsolatosan a forgalmi életnek sokkal nagyobb része fog majd egyrészt az állam, másrészt az állampolgárok között lebonyolódni,
a súrlódási felület szélesebb körre fog terjedni, a jövedéki kihágások elkövetésére irányuló inger pedig ezzel kapcsolatosan gyakoribb és erősebb lesz. Hogy vájjon ezen új helyzetben a jelenlegi jövedéki büntetőeljárásunk a hozzá majd fűződő igen nagy
érdekekkel eléggé összhangban lesz-e, azt természetesen ma még
eldönteni nem lehet. A szóbeliségnek és nyilvánosságnak, valamint a védelem szabadságának az új jövedéki büntetőbírósági
eljárásban való érvényesülése azonban elég szilárd és biztató
alapot képez arra nézve, hogy egy későbbi jogfejlődésnek, ha
annak ideje és szüksége elkövetkezik, kiinduló pontját képezhesse.
Dr. Nádas László.

Az alapítvány jogi létesülése.*
Az első pillanatra legegyszerűbbnek, a legtetszetősebbnek
mutatkoznék az a felfogás, hogy a létesülés körüli állami ingerencia már csak azért is felesleges, mert hiszen az elfogadásra
az a szerv vagy személy, intézmény, testület stb., stb. tekintendő
hivatottnak, akire, illetve amelyre az alapító az általa rendelt
alapítványi vagyonnak a kezelését bízta.
Itt mindenekelőtt helyénvaló a már annyiszor tárgyalt «elfogadás® mozzanatának az éles elhatárolása attól a másik (lelfogadástól)>, amelyhez a kezelésre kijelölt szervnek feltétlenül és
vitathatatlanul joga van; arra tudniillik, hogy a kezelésre való
megbízást «elfogadja» vagy visszautasítja. Nyomatékkal hangsúlyozzuk, hogy itt nem erről az utóbbiról van szó, hanem arról
az elfogadásról, amelyet az alapítvány létesüléséhez elkeríilhetlenül szükséges jogi elemnek ismertünk fel.
Az a kérdés már most, vájjon ezzel a jogi jelentőségű elfogadási joggal is felruliázható-e a kezelésre kijelölt alany?
Igen könnyű kimutatni, hogy ez a megoldás helytelen és
teljesen indokolatlan, azaz megengedhetlen volna.
Fentebb már kifejtettük, hogy az alapítványokra vonatkozó
jogszabályok, elvek, elméletek nem valami természeti, sarkalatos
jogokból, hanem a szükségességből, a célszerűségből vezetendők
le, miért is azokat egyedül a közérdeknek szabad irányítania;
már pedig a közérdeknek nemcsak hogy nem felelne meg, hogy
az alapítványok ügyleti elfogadása, vagyis a létesülésük felett
való döntés az alapítványok kijelölt vagyonkezelőire bizassék,
hanem ellenkezőleg, ez a megoldás egyenesen a közérdekbe ütköznék.
Erről ugyanaz a kettős okfejtés győzhet meg bennünket,
amely annak elismerésére vezetett, hogy az ((elfogadásra)), mint
az alapítvány létesítő kellékére egyáltalában szükség van. Az
egyik ok maguknak az alapítványoknak a létérdeke, helyesebben
az a közérdek, hogy alapítványok ne csak rendeltessenek, de
azok csakugyan létesüljenek is; a másik pedig az, hogy csakis
oly alapítványok létesüljenek, amelyek a közerkölcsön ós a fenálló törvényeken felül még az állami célszerűség tekintetei által
A Az előbbi közi. 1. az 1., 2. és 3. számban.
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irányított közrendbe, különösen pedig a magasabb állami érdekekbe sem ütköznek.
Már pedig nyilvánvaló, hogy a kezelésre az esetek százfélesége szerint kijelölt magánegyén, testület, társulat stb. gyakran nem is rendelkezik azzal az erővel, amely szükséges arra,
hogy az alapítvány létrejötte és fentartása biztosítva legyen; de
másfelől ez a százféle kezelőszerv nem is nyújtja azt a feltétlen
körültekintést és megbízhatóságot, hogy tudja-e megbírálni vagy
hogy épen tudatosan akarja-e és fogja-e megbírálni, hogy az
alapítványok a közerkölcsnek és a közrendnek még talán könynyebben felismerhető követelményein kívül főleg az állam egyéb
magasabb céljai keretein belül létesülhessenek csupán. Mert
tudni kell, amiről természetesen jogi elméletek révén nem, hanem
csupán a gyakorlatból lehet tudomást szerezni, s aminek az élet
számos példáját szolgáltatta, hogy a kezelésre kijelölt közeg
minő gyakran hajlandó a létesítendő alapítványok kárára az alapító örököseivel egyezkedni; sőt szintén gyakran még a kezelés
elfogadását is visszautasítani, ha nem is mindig idegen érdekért,
hanem például csupán nemtörődömségből vagy tudatlanságból.
Ily esetekben azután mi történnék az alapítvánnyal? Nem maradna más logikus eredmény, minthogy az alapítvány létef.ülése
be sem állhatna. Megsemmisülne, mielőtt létrejött volna.
Nyilvánvaló tehát, hogy az alapítványok létesülését ily véletlenektől, nevezetesen a kezelésre kijelölt közeg vétkességétől vagy
tudatlanságától függővé tenni nem szabad, hanem azt a megoldást kell megtalálni, amely az alapítványok létesülésére a legkedvezőbb.
Az elmondottak után pedig nem lehet kétséges, hogy ennek
a konstitutív elfogadásnak a gyakorlására
nem lehet más hivatva, mint az a tényező, amely egyfelől az alapítványok
biztonsága, másfelől az elengedhetleniil figyelembe veendő köztekintetek szempontjából
a legmagasabb
garanciát képes
nyújtani;
vagyis egyedül maga az állam.
Ha azután a fentebb már megtalált analógiákat más rokon
jogi terrénumokon itt is felkeressük, látni fogjuk, hogy az öszszes jogi személyek, társaságok, egyletek, szövetkezetek létesüléséhez szükséges elfogadási (láttamozás, bejegyzés, jóváhagyás
stb.) cselekmények mindenütt és kizárólag állami szervek, tudniillik minisztériumok, bíróság, más hatóság, vagyis végeredményben szintén maga az államhatalom által intéztetnek.
Minthogy azonban minden fejlettebb alkotmány és jogrendszer mellett az államhatalom elsőben főágakra, azután ezeken
belül is számtalan nagyobb és kisebb szervre oszlik fel és ezeket
s ezeknek a hatáskörét minden fejlett jogrendszer élesen elhatárolja: szükséges, mikép közelebbről is meghatároztassék, hogy
az egyes államhatalmi ágak és szervek közül melyiknek a hatásköréihez kell utalnunk az alapítványok létesítése körül az elfogadás gyakorlását ?
Az említettek után a föltett kérdésre más észszerű válasz nem
várható, minthogy ez a kérdés is egyedül a közérdekre tekintő
célszerűséget uralhatja csupán. Ez a célszerűség pedig azt írja
elő, hogy ennek a jognak a gyakorlására azt az államhatalmi
szervezetet kell mindén helyes jogrendszernek kijelölnie, amely
arra a legalkalmasabb. Ez a legalkalmasabb, de helyesebben
egyedül alkalmas faktor pedig nem más, mint a végrehajtó hatalom, közelebbről pedig a legfelső közigazgatási hatóság, azaz
a kir.
kormány.
Múlhatatlanul erre a megoldásra kell jutnunk azért, mivel
nyilvánvaló, hogy a közérdek fölismerése és helyes alkalmazása
(önként érthetőleg itt a szigorúan vett törvényesség és erkölcsösség szempontjain kívül eső egyéb közérdekek méltatásáról is van
szó) csakis annak a főhatóságnak áll módjában, amely minden
más alsóbb és csakis a partikuláris viszonyokat és érdekeket
ismerő hatóság fölött állva és az állam minden polgárának, fajának, felekezetének és társadalmi osztályának bármely vonatkozású
közviszonyait, érdekeit, szükségleteit és ezáltal mindezeknek öszszességében a nemzet egyetemének az érdekeit ismerve, és mindezek fölött egyetemes hatáskörrel bírva, egyedül képes megítélni,
hogy valamely létesítendő alapítvány rendeltetése, működésének
az alapító által kijelölt módjai, esetleges burkolt céljai stb. megfelelnek-e azoknak a köztekinteteknek, vagyis egyetemes érdekeknek, esetleg fontos politikai céloknak, amelyekkel semmiféle, sem
természeti, sem jogi személyeknek, s így az alapítványoknak is,
szembehelyezkedniök nem szabad. Már pedig ezt a közérdeket
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egyedül az államhatalom illetékes közigazgatási főhatóságai lehetnek hivatva elbírálni és alkalmazni azért, mert egyedül a kormányhatóság rendelkezik .azzal a szakszerűséggel, amely a speciális érdekek és viszonyok ismeretére és egységes kielégítésére
alkalmas. Az iskolai, nevelési és művelődési, a szegény, árva és
kórházi ügyeknek, a földmivelési, ipar, kereskedelem, meg a honvédelem érdekeinek egyaránt meg van a kormányban egy-egy
hivatott legfőbb képviselőjük s ezek mindegyikének rendelkezésére állanak azok az egyéb országos szervek, amelyek egységesen
és szintén szakszerűen képesek felismerni a szükségleteket és
egybevetni a közérdeket a létesülő alapítványok kijelölt céljaival
és felhasználási módozataival.
De sőt magának az alapítványnak a legvitálisabb érdekei is
épen a most érintett szakszerűség miatt teszik szükségessé, hogy
a kormányhatóság az alapítvány miként való fölállításának, életbeléptetésének közelebbi föltételeibe eleve beleszólhasson. Az élet
ezer és ezer példáját nyújtja annak, de ezt természetesen megint
csak a gyakorlati adminisztráció révén és nem csupán magánjogi elmélkedések útján lehet felismerni, hogy az alapítók lehetetlen feltételeket kötnek ki, vagy olyanokat, amelyek egyelőre
lehetségesek ugyan, de megvalósításuk esetén az alapítvány nyilt
kárára, sőt végeredményében megsemmisítésére vezethetnek. Ezeknek a felismerése s azután a kezelőszervvel történő tárgyalás
rendjén való kiegyenlítése megint csak azzal a szakszerűséggel
intézhető el r amellyel a legtökéletesebben épen csak a politikai
hatóságok rendelkeznek.
Egyébként az alapítók a legritkább esetben részletezik az
alapítvány kezelésére és jövedelmeinek fölhasználására vonatkozó
rendelkezéseiket, hanem csupán általános intencióikat jelentik ki.
Az alapítók rendszerint csak kereteket nyújtanak, amelyet ki kell
tölteni, és pedig nyilvánvalólag még. a létesiilés előtt, mert hiszen
semmiféle jogi személy s így az alapítvány sem létesülhet meghatározott szervezet nélkül. Ezt a szervezetet maga a kezelőközeg meg nem határozhatja, illetve az föltétlenül rá nem bizható, mert kézenfekvőleg lennie kell egy közbizalomra méltó
magasabb fórumnak, amely ellenőrizze, hogy ennek a szervezetnek a meghatározása, vagyis a keretek kitöltése körül a kezelőszerv csakugyan szem előtt tartja a mens fundatorist és hogy kellő
gondossággal legyen az alapítványi vagyon érdekeinek biztosítása iránt.
És vájjon nem yeszi észre a többször hivatkozott cikkíró úr,
hogy ő maga ismerte be cikkében, hogy a kormánynak joga és
kötelessége ellenőrizni, hogy az alapítvány a ((célnak megfelelően)) állíttatott-e föl ? És vájjon nem kell-e minden objektív
olvasónak azonnal felismernie, hogy ezt az ellenőrzést nem utólag, hanem csak is előzetesen lehet és kell gyakorolni, mert az
máskülömben keresztülvihetetlen ? Mert hát helyes volna az,
hogy magánjogi végérvényes létet biztosítsunk egy olyan institúciónak, amelyről föltehető, hogy nem a «célnak megfelelően))
van föllállítva ? mert hiszen utólag még a cikkíró úr szerint is
szükség van az ellenőrzésre. Ugyan mit tegyen a kormányhatóság azzal a kezelőszervvel, amely az alapítványi vagyont feltétlenül beszavatoló bíróság jóvoltából mint beatus possidens egyszerűen szembehelyezkedik a felügyeleti jogot gyakorló kormánynyal és megtagadja a kormányhatóság fölhívásának teljesítését,
holott a kormány semmi egyebet sem követel, mint azt, hogy
az alapító rendelkezései tiszteletben tartassanak ; a kezelésben a
vagyon megőrzésének garanciái meghatároztassanak és betartassanak, meg hogy a kezelésről és fölhasználásról számot adjon a
((kezelőhatóság)) ? És mindezek után elképzelhető-e az, hogy az a
kezelőközeg, amely a cikkíró úr beállítása szerint úgy látszik
tisztán csak elméleti jogi felfogásból a hagyatéki tárgyaláson tiltakozik a kormányi befolyás ellen, majd aláveti magát utólag az
ellenőzésnek ? Nem kézenfekvő-e, hogy ez a tiltakozás nem egyéb,
mint a jövőre való önbiztosítás az ellenőrzés kijátszására ?
És hogy mindez nem feltevés, hanem a való élet mindennapi és különösen az I. polgári tanács legújabb gyakorlatának
folyományaképen sajnosan folyton szaporodó produktuma: arról
természetesen nem a kir. Kúriának, hanem igenis a minisztériumoknak az irattárai nyújtanak kézzelfogható bizonyítékokat.
(Folyt, köv.)
Dr. Steineker
István.
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Kivételes eljárási szabályok árdrágító
v i s s z a é l é s e k eseteiben.
A minisztérium avégből, hogy gazdasági készenlétünket a
háború további tartama alatt a megnehezült viszonyok között is
megfelelően biztosíthassa, nevezetesen, hogy a közszükségleti cikkekre nézve kiszámíthassa a szükséglet mértékét, gondoskodhassék fedezetről és tartalékról és a forgalombahozatalt, valamint a
fogyasztást az eddiginél hathatósabban szabályozhassa, a most
folyó országgyűlési ülésszak alatt legutóbb két irányban kezdeményezett törvényhozási intézkedést.
Egyrészt — a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről
alkotott törvények újabb kiegészítése tárgyában beterjesztett törvényjavaslatban — az eddiginél lényegesen messzebbmenő gazdasági intézkedésekre kért felhatalmazást és egyúttal a háborúval
kapcsolatos törvényeknek, valamint az e törvények alapján akár
a minisztérium, akár egyes miniszterek által kiadott rendeleteknek, vagy e törvények és rendeletek alapján tett hatósági rendelkezéseknek megszegésére nézve megállapított büntető jogszabályok szigorítását javasolta; másrészt — az árdrágító visszaélésekről szóló törvényjavaslatban — arra való tekintettel, hogy a
közszükségleti cikkek árainak felhajtására irányuló vagy árainak
felszökkenését eredményező üzelmek egyes válfajaira a mai büntetőjogi minősítés nem felel meg a cselekmények erkölcsi súlyának és társadalmi veszélyességének, szigorúbb minősítést és szigorúbb büntetőjogi jogkövetkezményeket hozott javaslatba egyes
visszaélésekre nézve.
Mindkét javaslat törvényerőre emelkedett. A kivételes novella
— az 1916 : IV. tc. — a folyó évi január hó 22. napján, az árdrágító visszaélésekről szóló törvényjavaslat — az 1916: IX. tc.
— pedig a folyó évi január hó 24. napján kihirdettetett és nyomban életbe is lépett.
Valóban mi törvényes előfeltétele sem hiányzik most már
annak, hogy a közszükségleti cikkek termelésének folyamatossága élő valóság legyen, valamint, hogy a közszükségleti cikkeknek meglevő készletei a jövőben tényleg ne legyenek a közfogyasztás elől elvonva, illetőleg a közhasználatra való igénybevételüket veszélyeztető vagy megdrágító módon felhasználhatók.
Ha az 1916 : IV. tc. alapján kibocsátandó rendeletekben életismeret ós gazdasági előrelátás ölt testet és ehhez a közigazgatás részéről pártatlanság és erély járul, a gazdasági nehézségek
leküzdésével nem egyedül a hadviselésnek érdekét mozdítottuk
elő, de hathatós oltalomba vettük a népegészség ügyét is, amivel az új nemzedéknek életerős fejlődésére is megbecsülhetetlenül üdvös befolyást gyakoroltunk.
Ennek a gondolatnak a szolgálatában áll az igazságügyminiszternek a folyó évi január hó 24. napján 1000/1916. I. M. E.
szám alatt kiadott rendelete is «az 1916 : IX. tc. alá eső bűncselekmények eseteiben követendő eljárás szabályozása tárgyában.))
Ez a rendelet, amely az 1916 : IX. tc. 6. §-ában foglalt rendelkezés végrehajtásául kimondja, hogy a törvény alá eső bűncselekmények eseteiben a gyorsított bűnvádi eljárásnak az 1912.
évi LXIII. tc. 31, §-a értelmében kibocsátott szabályai (tehát az
1915. évi június hó 17. napján 9550/1915. I. M. E. szám alatt és
az 1915. évi november hó 4. napján 18,700/1915. I. M. E. szám
alatt kelt rendeletek, Igazságügyi Közlöny XXIV. évf. 414., 621.1.)
nyernek alkalmazást, két kivételes intézkedéssel kíván hozzájárulni
annak biztosításához, hogy a szóban lévő cselekmények elkövetőit mentől biztosabban és mentől gyorsabban elérje a megtorlás.
I.'Egyik intézkedés: a pótmagán vád intézményesítése.
Gyorsított bűnvádi eljárás hatálya alá eső bűncselekmények
eseteiben az erre irányadó általános szabályok értelmében tudvalevőleg nincs helye pótmagánvádnak. A kir. ügyészség kizárólagos ura a vádnak. Ahol a kir. ügyészség nem vádol, elítélés nem
lehetséges.
Gyorsított bűnvádi eljárás alá az 1912: LXIII. tc. 12. §. 4.
pontja alapján az 1915. évi június hó 17. napján 2060/1915. M.
E. szám alatt kiadott rendelet (Igazságügyi Közlöny XXVI. évf.,
309. 1.) értelmében ugyanis a hadviselés érdekeit érintő bűncselekmények vannak utalva. Ezeknél a bűncselekményeknél megnyugvással lehetett a kir. ügyészség belátására bízni annak eldöntését, fenforognak-e a bűnvádi eljárás szorgalmazásának ténybeli és jogi előfeltételei. A kir. ügyészség vádmonopóliumából a
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bűnvádi igazságszolgáltatásra hárulható visszásságoknak lehető
megelőzéséről pedig az 1871: XXXIII. tc., illetőleg az ezt kiegészítő és módosító 1891: XVII. tc. rendelkezésein alapuló felügyeleti és főfelügyeleti jog intenzívebb gyakorlásával célszerűen
és a tapasztalás szerint sikerre vezetően történhetett gondoskodás.
Bár az 1916: IX. tc. alá eső bűncselekmények szintén érinthetik a hadviselés érdekeit, e bűncselekmények eseteiben a kir.
ügyészségnek a vádmonopólium rendszere mellett fennálló szinte
korlátlan túlsúlya nem mutatkozott kívánatosnak.
Az 1916: IX. tc. alá eső bűncselekményeknek tényálladéka
olykép van ugyanis meghatározva, hogy a gazdasági közrend
fentartása, illetőleg megóvása érdekében kiadott szabályoknak
megszegése, valamint az ily célból tett hatósági intézkedéseknek
figyelmen kívül hagyása esik a törvény súlya alá. De a legtöbb
esetben a közrend sérelmével egyúttal valamely egyéni jognak
sérelme (megsértése vagy veszélyeztetése) is bekövetkezett, sőt
képzelhetők és bizonyára merülnek is fel esetek, amelyekben az
egyéni jog sérelme annyira prevaleál, hogy a kormánytól függő
hatóság tagjának döntése nem fog a sértettben megnyugvást
kelteni s a közvélemény is a tárgyilagosságnak magasabb biztosítékaival övezett hatóságtól várja a kir. ügyészségnek ellenőrzését.
A rendelet, számot vetve az e tekintetben megnyilvánult kívánalmakkal, választhatta volna a német bűnvádi perrendtartásnak azt a rendszerét, hogy a sértett a bírósághoz fordul oly
esetben, midőn szerinte a fennálló jogszabályok ellenére tagadtatott meg a vád képviselete; és a bíróság, he a sértett előterjesztését alaposnak találja, a közvádlót vádemelésre utasítja.
Amint már a Bp. sem recipiálta a német bűnvádi perrendtartásnak ezt az intézkedését (Lex Wolffson), amelyet egy
Schwartze és egy Gneist tekintélye ostromol, úgy a rendelet is
a sértettnek fellépésében és aktorátusában ismerte fel a kir.
ügyészség esetleges lanyhaságának vagy téves jogi felfogásának
korrektívumát, különös tekintettel a német gyakorlati jogászoknak azokra a tapasztalataira, amelyek szerint a kikényszerített
államügyészi vádlás nem óvja meg kellőleg az igazságszolgáltatás érdekeit.
Természetesen a bíróság bölcsessége fogja majd eldönteni,
hogy a konkrét esetben sértett-e az, aki pótmagánvádlókép fellép? Ugyanaz a nagy és nehéz feladat vár a bírói gyakorlatra e
tekintetben a szóban lévő bűncselekmények eseteiben, mint amely
feladat elé állította bíróságainkat általában a Bp. 13. §. 6. pontjában foglalt, tüzetes útbaigazítást nem tartalmazó rendelkezés.
II. A rendeletnek említést érdemlő másik intézkedése : a
gyorsított bűnvádi eljárásnak továbbegyszerűsítése avégből, hogy
az 1916 : IX. tc. alá eső bűncselekmények miatt folyamatba tett
bűnügyekben a bírói döntés mielőbb bekövetkezhessék.
A szóban lévő ügyekben a kir. ügyészség vádirat helyett
csupán vádindítványt kell a bíróság, nevezetesen a kir. törvényszék elé terjesztenie. A vádindítványnak tartalmaznia kell a terhelt nevét annak megjelölésével, hogy fogva van-e vagy nincs ;
továbbá a vád tárgyává tett bűncselekménynek tüzetes megjelölését a törvényben megállapított és a tényállásból vett ismertető
jelek szerint a kir. ügyészség a vádindítványban egyúttal a főtárgyalásra határnap kitűzését kéri.
A vádindítványt a fő tárgyalási tanács elnökénél kell benyújtani, aki a főtárgyalásra határnapot tűz, a vádindítványt az idézéssel együtt közli a terhelttel és megteszi a főtárgyalás előkészítéséhez szükséges egyéb intézkedéseket.
A vádindítvány ellen kifogásnak nincs helye.
Ahol a Bp. a kir. ügyészség vádiratát említi, mindenütt az
előbb említett vádindítványt kell érteni.
Hangsúlyozni kell, hogy vádirat helyett vádindítványt csupán
a kir. ügyészség nyújthat be. Ez nemcsak az 1916 : IX. tc. 6. §.
2. bekezdésben foglalt rendelkezésből, de abból is következik,
hogy a rendelet 1. §. 2. bekezdése értelmében pótmagánvád esetében a bűnvádi eljárást a Bp. szabályai szerint kell folytatni.
Míg tehát közvád esetében a szóban lévő bűncselekmények
miatt folyamatba tett eljárás fokozottan gyorsabb üteművé válik,
pótmagánvád esetében mindazok az eljárási biztosítékok érvényesülnek, amelyeket a Bp. az anyagi igazság kiderítése érdekében felállított.
Nyilván alaptalan tehát az az aggály, hogy bárki vádindít-
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vánnyal rohanhatja meg a terheltet, aki közbeneső eljárás kizárásával csupán főtárgyaláson adhatja elő védelmét. Ha a kir.
ügyészség a vád képviseletét megtagadta vagy pedig a nyomozást megszüntette, a pótmagánvádlónak vizsgálat elrendelését kell
indítványoznia (Bp. 103. §. 3. b) pont), majd vádiratot kell benyújtania (273. §. 1. bek.), amely ellen a terhelt kifogásokkal élhet
(Bp. 278. §.); sőt a vádtanács akkor is vizsgálat alá veszi az
ügyet, ha a terhelt a vádirat ellen nem is tett kifogást (Bp.
279. §.). A pótmagánvádló nem indítványozhatja közvetlen idézését, elrendelését sem (Bp. 282 §.).
Minthogy azonban a gyorsított bűnvádi eljárás szabályai
szerint a kir. törvényszéknek ítélete ellen egyfokú perorvoslatnak van helye, amely felől a szóban levő bűncselekmények esetében a kir. tábla határoz, a rendelet kimondja, hogy a kir.
tábla ítélete ellen további perorvoslatnak nincs helye abban
az esetben sem, ha az eljárást — pótmagánvád esetében — nem
a gyorsított bűnvádi eljárásnak szabályai szerint, hanem a Bp.
szerint folytatják.
Dr. Lengyel Aurél.

K é n y s z e r e g y e s s é g i kérdések.
(Az e g y e s s é g t a r t a l m a . )

Új jogintézménynek gyakorlatba átvitelénél a siker igen nagy
részben attól függ, hogy egységes alapelvek következetesen érvényesülnek-e. Nem érdektelen tehát ez irányelvek minél élesebb
kidomborítása.
Mindjárt az eljárás megindításánál felvetődő kérdés, vájjon
mi lehet az egyezségi ajánlatnak, majd a kényszeregyezségnek
tartalma.

I. Csak meghatározott hányad fizetését lehet az
egyességben Ígérni ?
A csődönkívüli kényszeregyezségi eljárásról szóló 4070/1915.
M. E. számú rendelet 6. §-a szerint az igazságügyminiszter a
kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg általános rendelettel
megállapíthatja a tartozások kiegyenlítésére fizetendő azt a legkisebb hányadot, valamint a tartozások kiegyenlítésére megszabható azt a leghosszabb határidőt, amelynek felajánlása mellett
egyezségi eljárásnak helye van s ily rendelet kibocsátása esetében az eljárást nem lehet megindítani, ha az egyezségi ajánlat
az e rendelkezésben megállapított kellékeknek meg nem felel.
A 21. §. kimondja, hogy a vagyonfelügyelő pontos tájékozódást köteles szerezni a felajánlott egyezségi hányad megfelelő
volta felől.
A 62.
kielégítési végrehajtást enged az adós ellen a jogerős bírói jóváhagyással ellátott egyezség és a tárgyalási jegyzőkönyvnek (táblás kimutatásnak) oly kivonata alapján, amelyből
kitűnik, hogy a bejelentett követelést az adós nem kifogásolta.
A 63. §. utolsó bekezdése az egyezségben megállapított
öszszegröl szól.
Emez elszórt intézkedésekből nyílván azon gondolat csillan
ki, hogy az egyezség csak oly tartalmú lehet, mely szerint az
adós és esetleg az érte felelősséget vállaló más személy a hitelezők követelései bizonyos hányadának
meghatározott
határidőben
fizetésére kötelezi magát.
Ámde az 54. §. 4. pontja viszont csak általánosságban az
adósnak az egyezségben juttatott előnyökről, a 61. §. pedig az
egyezségben vállalt kötelezettségekről emlékezik meg.
Ha ehez hozzávesszük a 4. §. 1. bekezdését, mely megelégszik annak kimondásával, hogy az adós köteles a kérvénnyel
egyezségi ajánlatát előterjeszteni, ennek tartalmára nézve azonban megszorítást nem tesz, vitathatónak látszik, hogy a rendelet
teljes szabadságot ad az ajánlat és egyezség tartalmát illetően,
olyan irányban, hogy abban az adós egész vagyonának, vagy egy
részének a hitelezők javára átengedése is szerepelhet anélkül, hogy
az adós vagy más személy bizonyos tartozási hányad meghatározott időben kifizetését igérné; pl. a kereskedő kényszeregyezségileg kielégítésül átruházhatná hitelezőire vagyonát (üzleti berendezését, árúraktárát, követeléseit).
Véleményem szerint nem volna helyes, ha ez uralkodó nézetté válnék.
Eltekintve attól, hogy a legkisebb hányadra és a leghosszabb
fizetéüi határidőre vonatkozó későbbi esetleges jogszabályok megkerülhetők lennének, különösen meg kell fontolni a következőkert
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Az egészséges kereskedelmi forgalom a jogviszonyok gyors
lebonyolítását nem nélkülözheti.
Az adós fizetőképtelensége esetén hajlandó lesz a legtöbb
hitelező engedményekre, de nyílván csak úgy, ha tudja, mit kap s
talán még inkább azt, hogy rövidesen kézhez kapja. *
Mi volna a helyzet akkor, ha az adós pl. kereskedelmi üzlete felszámolásából befolyó összegnek a hitelezők közt felosztására
lenne köteles, akár magának tartja fen a felszámolás keresztülvitelét, akár a hitelezőkre bízza azt ?
A hitelező nemcsak teljes bizonytalanságban lenne követelésének értéke felől, hanem gyakorlatilag megfosztatnék a követelés realizálását célzó jogeszközök (végrehajtás, csőd) igénybevételétől: türelemmel be kellene várnia a likvidálásnak legtöbbször nem valami gyors és kecsegtető eredményét.
Ehez járul, hogy a kényszeregyezség* teljesítésének, tehát az
esetleges likvidálásnak ellenőrzésére a kényszeregyezségi bírónak hatásköre nincs, mert tevékenysége az egyezség jóváhagyásával véget ér.
Hogy az egyezségileg kötelezett felszámolás megfelelő lebonyolítása milyen módon volna kikényszeríthető, illetve az egyezségellenes lebonyolítás milyen jogi következményeket eredményezne,
s e következmények hogyan lennének érvényesíthetők, szinte beláthatatlan kételyre adna anyagot.
Nem lehet feltenni, hogy a rendelet ilyen nehézségek dacára
meg akarta engedni a hitelezők egy részének majorizálását oly
tartalmú egyezséggel, mely a bizonytalanságok és viták melegágyává válnék.
Bár tehát kereskedelmi társaságoknál, különösen részvénytársaságnál első tekintetre szinte ideálisnak látszik azon egyezség, mely mindent a hitelezők rendelkezésére bocsát, amivel a
társaság, mint kielégítési alappal rendelkezik, bizonyos hányadnak meghatározott idő alatt fizetését nem igérő egyezségi ajánlatot, mint határozatlant, kényszeregyezségi eljárás megindítására
alkalmas alapul, úgy vélem, még sem tekinthetjük s a rendelet
idézett 6. §-át nem csupán egy bizonyos tartalmú ajánlat esetében
alkalmazandó különös szabályra vonatkozónak, hanem egyik legfontosabb kényszeregyezségi elv megnyilatkozásának kell vennünk.
II. M e l y k ö v e t e l é s u t á n j á r e g y e z s é g s z e r i n t i k i e l é g í t é s ?

A kényszeregyezség szövege úgy hangzik, hogy az egyezség
hatálya alá eső követelések fejében bizonyos hányad (mondjuk
25%) fizetendő meghatározott időn belül (mondjuk az eljárás befejezésének közzétételétől számítandó 30 nap alatt).
Vonatkozik ez egységes teljesítési határidő azon követelésekre is, melyeknek szerződésszerű lejárata későbbre esik?
Bár a rendelet a csődtörvény (1881 : XVII. tc.) 14. §. 1. bekezdésének megfelelő intézkedést nem tartalmaz, alig lehet kétséges, hogy az eljárás befejezetté nyilvánításától (55. §.) feltételezetten az egyezség hatálya alá eső minden követelés az eljárás
megindításakor (16. §.) lejártnak tekintendő.
Abból lehet kiindulni, hogy a kényszeregyezség olyan új
helyzetet teremt, mely az előző hitelezés gazdasági indokát megszünteti; ezt pedig a jognak is honorálnia kell. Követelése egy
részét elengedni kénytelen hitelezőnek jogos igénye van ahhoz,
hogy legalább az egyezségi hányad gyorsan a kezében legyen.
Ezen álláspont természetes következménye, hogy megfelelően
alkalmazandó a csődtörvény 14. §-ának 2. bekezdése is, azaz: ha
a szerződésszerű lejárat előtt kifizetendő követeléstől kamat nem
jár, az csak azon összegben veendő számításba, mely az eljárás
megindításától a kikötött lejáratig számított törvényes kamatokkal együtt a követelés teljes összegének megfelel. Enélkül a később esedékes követelés kedvezőbb kielégítést érne el, ami a
par conditio creditorum elvét sértené.
A már lejárt követelés viszont az eljárás megindítása napjának megfelelő értékben veendő számításba, tehát csakis az addig
lejárt kamatok jöhetnek figyelembe.
Támpontul szolgálhat némileg a 32. §., mely szerint oly követelést, amely nem pénzbeli szolgáltatásra irányul, vagy amely
összeg szerint határozatlan, az eljárás megindításakor
volt pénzértéke szerint kell érvényesíteni, valamint a 34. §. 1. bekezdésének ama rendelkezése, hogy a főkövetelést megillető előnyös kielégítési jog kiterjed a főkövetelésnek az eljárás
megindításáig
keletkezett járulékaira is.
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Az egyezség által nem érintett követelések (30. §.) szerződési
vagy törvényi lejárata önként értetődően semmi változást nem
szenved.
Alapos megfontolást igényel azonban azon kérdés, vájjon
ama személyes hitelező, kinek követelése egyúttal külön kielégítési joggal vagy más módon biztosítva van, az egyezség alapján
mennyiben léphet fel, vagyis: az egyezségben megszabott általános teljesítési határidőben miként igényelhet hányadszerű kielégítést.
Kettős szempont mérkőzik itt össze:
A követelés az adós irányában személyes is lévén, e belső
természeténél fogva az egyezség hatályán kívül esőnek nem
mondható.
A biztosítékból kielégítés jogát azonban az egyezség nem
csorbítja, erre való tekintettel tehát a többi személyes követelésektől eltérő helyzete van.
A 42. §. 3. bekezdése a szavazati jog szempontjából szerencsés kézzel egyforma elbánásban részesíti úgy a külön kielégítési joggal bíró, mint azon hitelezőt is, akinek követelése váltókötelezett, adóstárs vagy kezes kötelezettségével vagy külön kielégítésre jogot nem adó más módon van biztosítva.
A szavazatot illető döntés azonban nem praejudikál eme követelések kielégítése kérdésének, ami gyakorlati jelentőségűvé
igazán csak az egyezségi eljárás befejezése után válik.
A szavazati jog megadásánál vagy megtagadásánál" irányadó
a hitelezőnek az egyezség létrejöttéhez fűződő érdekeltsége vagy
tisztán eljárási (formai) szempontok; a kielégítésnél azonban előtérbe lép a követelés jogi jellege.
Amint a szavazati jognak a követelését igazolatlanul elkésetten bejelentő hitelezőtől megvonása (43. §.) vagy a rokonok
irányában korlátozása (45. §.) egyáltalán nem érinti eme hitelezőknek jogát az egyezség szerinti kielégítésre, épúgy az a körülmény, hogy a biztosított hitelező nem szavazhat, nyitva hagyja
az állásfoglalást arra nézve, vájjon ily hitelező kielégítése mily
elvek szerint történjék.
A rendelet — sajnos — semmi útmutatást nem ad. Minthogy
pedig a csődtörvény 180. §-a az eltérő gazdasági helyzet folytán
analógia útján alig alkalmazható, legcélszerűbb a döntésnél a
biztosíték természetéből kiindulni. Ez esetben pedig a külön kielégítési jellegű jog és egyéb biztosíték (42. §. 3. bek.) közt
nagyjában a következő alapvető különbséget tehetjük:
A külön kielégítési jellegű jognál fogva, mint neve (((külön)))
is mutatja, az adós vagyonából szolgál bizonyos rész elsősorban
egy meghatározott követelés fedezésének céljára.!
Más módon biztosítás (42. §. 3. bek.) fogalma alatt evvel
szemben szerintem azon biztosítottsági esetekel lehet összefoglalni, midőn a hitelező a kényszeregyezségi adóson kívül más
személynek vagyoni erejét veheti igénybe egészben vagy részben,
feltétlenül vagy bizonyos feltételek mellett.
Ezen eltérő jellegből, azt hiszem, a kielégítés irányában a következő eredményt vonhatnók le:
Akár külön kielégítési jellegű joggal, akár egyéb módon van
biztosítva a követelés, a hitelező a kényszeregyezséget kötő adós
személyes kötelezettségére támaszkodva úgy az egész biztosított
követelés, mint annak egy résfce tekintetében kívánhat az egyezség alapján, tehát az egyezségi általános teljesítési határidőben
hányadszerű kielégítést.
Csakhogy: míg külön kielégítési jellegű jog esetében az
egyezség igénybevétele kapcsolatos a külön kielégítési jog elvesztésével azon összegre nézve, mely után a hitelező egyezségszerű
(kvotális) teljesítést kért és kapott; addig egyéb biztosítottságnál (42. §. 3. bek.) a hitelező a kényszeregyezségi adós ellen az
egyezség alapján felléphet a biztosítékból való kielégítési jogának csorbulása nélkül.
Talán kiemelni is felesleges, hogy figyelmen kívül hagyjuk
itt azon eseteket, midőn az alapul fekvő jogviszonynál fogva a
hitelező a kényszeregyezségi adós és más kötelezett igénybevétele közt szabadon nem választhat, hanem bizonyos sorrendhez van kötve. Kétségtelennek látszik ugyanis, hogy ha pl. a.
kényszeregyezségi adós egyszerű kezes vagy visszkereseti kötelezett, az egyezségi kvótaszerű fizetésre n'era az egyezségileg
megszabott fizetési határidőben, hanem csak akkor szorítható,
ha az alapul fekvő magánjogi (váltójogi) jogviszony szerint a
kezességi vagy visszkereseti obligációjának feltételei beállottak
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(tehát pl. a főadóson a követelés megvehető nem volt, az elfogadó a váltó lejáratakor nem fizetett stb.)
A külön kielégítési jellegű joggal, avagy egyébként biztosított követelések teljesítésére felállított fenti tételek példán bemutatva a gyakorlatban következőleg érvényesülnének:
Külön kielégítési jellegű jognál:
Valamely hitelezőnek a kényszeregyezségi adóssal szemben
1000 K követelése van; biztosítékul a kényszeregyezségi adós
javára fenálló 1200 K engedményezett könyvkövetelés szolgál.
Egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy úgy a kényszeregyezségi adóssal szemben fenálló 1000 K követelés, mint az engedményezett könyvkövetelés 1916 október 1-én esedékes, holott az
egyezségben 25%-os hányad kifizetésére megállapított határidő
1916 március 1-én telik le.
Az engedményezett 1200 K követelés kétes bonitású.
Ha az ilykép biztosított hitelező a kényszeregyezségi adós
személyes kötelezettségére támaszkodva, a biztosítékra kihatás
nélkül az egyezség alapján felléphetne, a helyzet így alakulna:
1916 márc. 1-én követelhető lenne az 1000 K-ás követelés
25%-a, vagyis 250 K, a hátralékos 750 K-ra nézve pedig a hitelező az engedményezett 1200 K-ás könyvkövetelés behajtása útján
1916 október 1-én kereshetne kielégítést.
Ha már most ezen engedményezett 1200 K-ás követelésre
legalább 750 K befolynék, a biztosított hitelező egész 1000 K-ás
követelését megkapná, holott méltányosnak az a megoldás mutatkozik, hogy a külön alapból nem fedezhető követelésrész,
vagyis a felvett esetben 1000 — 750 = 250 K részesüljön a kvotális kiegyenlítésben, aminek következménye, hogy a hitelező eme
250 K-nak 25%-át, azaz 62 K 50 f-t kaphatna csak a 750 K-án
felül, ilyképen az egész 1000 koronára 750 + 62-50 = 812 K 50 f
illetné meg.
Ezen ugyan megfelelő visszafizetéssel lehetne segíteni, még
nagyobb baj volna azonban, hogy a külön kielégítési jellegű joggal bíró hitelező az egyezségi általános teljesítési határidőben az
egyezségi hányadnak megfelelő összeget a külön alapra vonatkozó jogának az adóstól be nem folyó követelésrészre nézve
érintése nélkül követelhetvén, az egyezség lebonyolítását könnyen
veszélyeztethetné, mert a többi hitelező kvótaszerű kielégítésére
szánt gazdasági alap a külön kielégítéssel fedezettnek mutatkozó
hitelezők céljaira is igénybeveendő volna?
Ezt a veszélyt elkerülhetőnek gondolnám a kifejtett álláspontom elfogadásával, mely mellett:
A biztosított hitelező 1916 március 1-én a fedezetül szolgáló
engedményezett követelésre nézve kijelentheti, hogy ő e külön
alappal pl. 600 K erejéig látja követelését valószínűen fedezettnek, következőleg a fedezetlen 400 K erejéig az egyezségi jogokat igényli, vagyis 25%-os kiegyenlítésként 100 K-t kíván.
Az adós kifogása esetén az engedményezett követelés értéke
szakértő közbenjöttével bíróilag állapítandó meg.
A hitelező azonban akkor is kívánhatja az általa megjelölt
400 K után a kvótaszerű kielégítést, ha az engedményezett követelés bíróilag megállapított értéke pl. 1100 K lenne.
Ilyenkor az adós a 100 K-t fizetni köteles ugyan, azonban
a hitelező a külön kielégítési jogát most már csak az 1000—400=
600 K erejéig veheti igénybe s ha abból mégis több folynék be,
a 600 K-án felüli részt az adósnak kiadni tartozik. Természetesen, ha 600 K-nál kevesebb, pl. csak 500 K volna realizálható az
engedményezett követelésből, a különbözet (100 K) után az egyezségi 25% ot, vagyis 25 K-t utólag szintén követelheti.
Ha ellenben a külön alap bíróilag megállapított becsértékén
felüli követelésrész után kér csak a hitelező kvotális teljesítést,
meg kell engedni, hogy a külön alap tényleges értékesítésének
megtörténtével utólagos kiegyenlítésnek legyen helye oly értelemben, hogy végeredményben a hitelező követelése a tényleges
fedezet erejéig nyerjen teljes kielégítést, s kvotális részesítést
csak a többlet után kapjon.
Ilyen szabályozás önmagában hordaná a kautélákat:
A hitelező nem panaszkodhatik, hogy külön kielégítési joga
folytán az egyezségi, rendszerint rövidebb fizetési határidőben
rejlő kedvezménytől megfosztatik, viszont nagyon meggondolja
magát, hogy az előreláthatóan nem fedezhetőnél magasabb öszszeg után igényeljen az egyezség értelmében fizetést, mert ezen
összegre a külön alapot később nem használhatja fel:
Egyéb (42. §. 3. bek.) biztosítéknál:
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Tegyük fel, hogy a hitelezőnek a kényszeregyezségi adóssal
szemben fenálló 1000 K-ás követelése egyetemleges adóstárs vagy
készfizető kezes kötelezettségével van biztosítva.
1910 március 1-én az egyezség alapján még akkor is minden hátrány nélkül követelheti a hitelező az egész 1000 korona
25%-át, vagyis 250 K-t, ha az egyetemleges adóstárson vagy
készfizető kezesen a követelés teljesen behajtható; a hátralékos
750 K erejéig igénybeveheti azután ez utóbbiakat.
Nem lehet kitérni ugyanis azon megfontolás elől, hogy a
nem külön kielégítési jellegű biztosítás esetében úgy a kényszeregyezségi adósnak mint hitelezőinek eleve számolniok kell az
egyezségi ajánlat megítélésénél avval, hogy a biztosított hitelező
a kényszeregyezség által nem érinthető alapul fekvő jogviszonynál fogva elsősorban esetleg a kényszeregyezkedő adós ellen
fordul.
Épen mert a nem külön kielégítési jellegű biztosításnál a
biztosított hitelező általában nem az adóstól bírt vagyonrészre,
hanem más gazdasági alanyok (egyetemleges adóstárs, készfizető
kezes) vagyonára, tehát elvileg a kényszeregyezséget kötő adós
rendelkezésére nem álló s így a többi hitelező aránylagos kielégítésére nem szolgáló alapra támaszkodik, nincs elég ok arra,
hogy választási jogában a kényszeregyezség megkötése folytán
oly értelemben korlátoztassék, hogy a kényszeregyezséget kötő
adóstól csak a biztosítékból (adóstárstól, kezestől) nem fedezett
követelésrész után kaphasson hányadszerű kielégítést.
Az előadottakból is látható, hogy a kényszeregyezség bírói
jóváhagyásával korántsem zárulnak le a kényszeregyezségi problémák, sőt az egyezségnek az adóst a gazdasági élettel összefüggő szövevényes jogviszonyokra vonatkoztatása folytán nehéz
esetek állhatnak elő.
Ezen nehézségek és a nyomukban fenyegető perek egy része
megelőzhető ugyan a kényszeregyezség szabatos szövegezése segélyével, amire a kényszeregyezségi eljárást vezető bírónak alkalma van befolyást gyakorolni; minthogy azonban ama kérdés,
vájjon a jóváhagyott kényszeregyezség mely követelést és menynyiben érint, magában a kényszeregyezségben el nem dönthető,
a végső szó mégis a kényszeregyezségi eljárás keretén kívül fog
elhangzani.
Dr. Sulolcy István.

Svédország új törvénye a bizományosokról,
ügynökökről és k e r e s k e d e l m i utazókról.
A skandináv államoknak nincsen kereskedelmi törvénykönyvük. Az északi népfajokat sok tekintetben jellemző merevséggel
ragaszkodnak különösen a svédek és norvégek a régi szokásokhoz, a kereskedelmi forgalom öröklött elveihez és szívesebben
látják, ha a felmerülő jogvitákat ezeknek alapján döntik el,
mintha ú j törvényt kell hozni, amely az újabb áramlatok és felfogások elől teljesen aligha zárkózhatik el. Csak midőn egyes
területeken a joggyakorlat szekere a szokások alkalmazása mellett teljesen kátyúba jutott, határozza el magát a törvényhozás
az illető jogterület őserdejének rendbeszedésére. Ilyen kényszerűségből alkotott törvények pl. az 1880. évi közös skandináv váltótörvény, a 90-es években alkotott részvénytársasági törvények,
a 900-as években életbeléptetett törvények a vételről stb. Iioszszas és fölösleges volna az ily törvényalkotás technikai hátrányaira utalni, amelyekkel szemben előnyül igen keveset lehetne
felhozni. Mint a késedelmes adós, aki kamatokkal majdnem kétszeresen fizeti végül vissza a kölcsönt, úgy jár az ilyen törvényhozó is. Minden egyes kis törvényecske a joggyakorlatba magával hozza az átmeneti állapot összes nehézségeit, a joggyakorlat
eleintén elkerülhetetlen ingadozásait, amelyek a kapcsolatos rokon jogterületekre is kihatnak és azokat az egyéb, kevéssé kívánatos jelenségeket, amelyek a kisebb és kevésbé jelentékeny törvényeket épen úgy nyomon kísérik, mint a hatalmas és az egész
joganyagot felölelő alkotásokat. Nem ritkán azonban még azt is
megfigyelhetjük a skandináv népek törvényeinél, hogy ha végre
hoznak is valamely jogterületen új törvényt, hatályát a akereskedelmi és egyéb szokás)) hatályának alárendelik, az írott jog
csak annyiban érvényes, amennnyiben a szokásjog egyebet nem
parancsol. A törvény, melynek a jogszokással szemben csupán
hézagpótló jelentősége van, a mi felfogásunk szerint szinte elképzelhetetlen jelenség. Az alábbiakban ismertetni kívánt, a bizományosokról, ügynökökről és kereskedelmi utazókról szóló új

3. S Z Á M .

svéd törvény* is az előbbi elvet követi. Ez a törvény, mely az
elmúlt esztendő folyamán lépett életbe, a címében foglaltakon
kívül még egyéb, kissé Ötletszerűen kiszakított haeterogen rendelkezéseket is foglal magában. Tartalmaz ugyanis a törvény
teljesen általános természetű rendelkezéseket is, amelyek egy
kereskedelmi kódex alapelveiül lennének tekintendők. így pl.
megszabja, hogy kereskedőnek azt kell tekinteni, akit valamely
törvény kereskedelmi könyvek vitelére kötelez. (Eltérő tehát a
német és hasonló jogrendszerű államok intézkedéseitől, melyek
a kereskedők különböző fajtáját ismerik és a fenti kritériumot
minden esetben nem kívánják meg.) Hasonló általános jelentőségű annak az elvnek kimondása is, hogy aki valamely jogkövetkezmény előidézése avagy elhárítása okából nyilatkozatát postán,
távirón vagy más megfelelő úton elküldi, azzal szemben az a
körülmény, hogy a nyilatkozat elkésve vagy egyáltalában nem
érkezett meg, nem szolgálhat annak vélelmezésére, hogy a feladó értesítési kötelezettségének eleget nem tett. (2., 3. §§.)
A 93 szakaszos törvénynek törzsét a bizományi ügyletek és
a bizományosok jogviszonyainak szabályozása képezi. (4—64. §S<.)
A bizományos fogalmának meghatározásánál az általánosan elfogadott elvek voltak mérvadók, amelyeknek megfelelően ((bizományosnak az tekintendő, aki az árúknak, értékpapíroknak vagy
egyéb ingó dolgoknak vételét avagy eladását más számlájára, de
saját nevében megbízásszerűen vállalja.)) Különös osztálya a bizományosoknak a kereskedelmi biz., akik kereskedők és üzletük
körébe eső vételi és eladási megbízások ellátásával foglalkoznak.
Végre ismer a törvény quasi-bizományos jogállású személyeket
is, nevezetesen, akikhez ingóságokat bizományi eladás végett
beküldőnek s akik azonban, noha a megbízást teljesíteni nem
akarják, de a küldeményt ennek dacára is átvették. Az ily egyéneket megilleti a bizományos törvényi zálogjoga a beküldött
dolgon mindazon követelések erejéig, amelyek javára, a küldeményekre fordított kiadások fejében támadtak. A bizományos
jogait és kötelezettségeit illetően érvényre jutnak azok az általános
elvek, amelyek a legtöbb kereskedelmi törvényben (magyar,
német, francia) is felvételt nyertek, csekélyebb eltérések mutatkoznak csak egyes részletekbe vágó rendelkezések tekintetében,
amelyek a jóhiszem és tisztesség követelményeinek betartását
a bizományos részére még fokozottabb mértékben is kötelességül szabják. Különös figyelmet érdemel, hogy úgy az eladási,
mint a vételi bizománynál a bizományi dolgot az átvételkor a
bizományosnak meg kell vizsgálni és amennyiben ekkor avagy
később is hibáknak vagy hiányoknak jön nyomára, megbízóját
haladéktalanul értesíteni köteles, mert ellenkező esetben felelős
azért a kárért, amely megbízójára ezen értesítés elmulasztásából
származik. A megbízás teljesítéséből eredő felelősség különböző
aszerint, amint a bizományost szerződés, kereskedelmi avagy
egyéb szokás alapján «del credere)) is terheli. Első esetben a
vele szerződő harmadik személy kötelezettségeiért épen úgy
felel, mint a saját kötelezettségeiért. Ugyanígy áll a dolog, ha
a megbízó előtt a harmadik személyt megnevezni nem akarja a
bizományos. Ha a megbízó a bizományi ügylet lebonyolításáról
tudomást szerzett és azt a bizományossal szemben haladéktalanul nem kifogásolta, úgy minden kártérítési igényéről vele szemben lemondottnak kell a megbízót tekinteni. Kivételt képez azonban, ha a bizományos a megbízóval szemben tisztességtelenül
vagy súlyos gondatlansággal járt el és ezáltal a megbízónak jelentékeny kárt okozott. Mint látjuk, a törvény gyakran operál
általános fogalmakkal, amelyek számára tartalmat adni még a
bírói gyakorlat lesz hivatva.
A bizományos díjazásra (provízió) csak az esetben taithat
igényt, ha a harmadik személy már teljesített ; ha azonban ez
utóbbi részéről a teljesítés a megbízó hibájából vagy oly körülmények folytán marad el, amelyekért a megbízót, ha közvetlenül
szerződött volna, felelősség terhelné, a bizományos jutalékát követelheti. Az általánosan elfogadott elveknek megfelelő szabályozást nyert a bizományos zálogjoga is ; eltérés van mégis
annyiban, hogy ha a megbízó kereskedő, úgy az eladási bizománynál a bizományos zálogjoga kiterjed oly egyéb bizományi
ügyletekből kifolyóan fenálló követelésekre is, amelyek a megbízó üzleti körébe tartoznak. A zálogjog fenáll az eladott do* Teljes n é m e t
79/3-4.

szövegét lásd

Z. f. d. ges. Ilandtílsrecht. Bd.

2. SZÁM.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

ii

logért befolyt vételárra is. Megfordított sorrendben ugyanezek a változtatást sem eszközölhet. Igen célszerűnek tartom az utóbbi
szabályok állnak fen a vételi bizománynál is.
rendelkezést, amely ha a köztudatba átmegy, sok jogvitának
A bizományos mint önszerződő csak akkor léphet fel, ha fogja elejét venni. Az ügyletkötő abbeli kifogásaitól, hogy az
erre a megbízójával létesített megállapodás, kereskedelmi vagy utazóval különös megállapodást létesített, már ab ovo el lesz
egyéb szokás feljogosítja ; a megbízónak az önszerződő minő- zárva. Megfelelő alkalmazást nyernek a kereskedelmi utazóra
séget a megbízás teljesítéséről küldött jelentésben kifejezetten fenálló szabályok a helyi elárusítókra is.
tudomására kell hozni. A svéd törvény teljes részletességgel inMint látjuk, a konzervatív irányzat méltán idegenkedik az
tézkedik annak meggátlása végett, nehogy az önszerződő bizo- új törvényalkotásoktól, amelyekhez a modern eszmék kisebb-namányos a megbízóját valamiképen is megrövidíthesse.
gyobb mértékben mindig útat találnak. Más kérdés azonban,
A bizománynak az általános magánjogba tartozó szabályait hogy oly törvények, amelyek csak az ősi szokások hiányosságain
is magában foglalja az új törvény. Az eladási bizomány tárgya keresztül sugározva érvényesülhetnek, a jogfejlődés újabb céljait
az eladó tulajdona marad mindaddig, míg a vevő arra tulajdont mennyiben szolgálhatják.
Ismerteti: Dr. Auer György.
nem szerzett ; a vételi bizománynál a tulajdonjog az eladóról
közvetlenül a megbízóra száll át. Ha a bizományos jogosulatlanul is rendelkezett a bizomány tárgyával, ez harmadik jóhiszemű személy kárára nem szolgálhat. A megbízó ellen nyitott
— Fiumében a törvénykezés nyelve olasz. Amennyire
csőd nemtudásával azonban a jóhiszemű harmadik sem védekezhetik. A harmadik személy mindig csupán a bizományossal szem- megszoktuk ezt a tényt Olaszország hűtlensége előtt, annyira
ben szerez jogot és soha közvetlenül a megbízóval. A megbízó lehetetlennek tartjuk, hogy az olasz nyelv privilégiuma a jövőazonban, ha nem kereskedelmi bizományról (lá?d fentebb) van ben is megmaradjon. Fiume törvénykezési különállásába az első
szó, a harmadik személlyel szemben közvetlenül is felléphet. rést a budapesti kir. tábla ütötte. A fiumei törvényszék ugyanis
Kereskedelmi bizomány esetén pedig csak akkor, ha a harmadik visszautasított egy budapesti ügyvéd ellenjegyzésével benyújtott
személy késedelemben van, ha a bizományos vonakodik elszá- keresetet azzal az indokolással, hogy a budapesti ügyvéd nincs
jogosítva felét a fiumei bíróság előtt képviselni. A budapesti kir.
molni, ha tisztességtelenül járt el. avagy ha csődbe jutott.
A bizományosnak harmadik személlyel szemben, de a bizo- tábla dec. 30-án hozott határozatában helyt adott felperes fclmányi ügyletből kifolyóan, a megbízó javára fenálló követelései, folvamodásának és kimondotta, hogy «(bármelyik magyar ügyvédi kamarába
bejegyzett ügyvédnek
a fiumei bíróságok előtt
az előbbi tartozásai fejében végrehajtás alá nem vonhatók.
joga
van
a
jeleket
képviselnie.
Persze
azok
a szabályok, amelyek
A törvény harmadik része a kereskedelmi ügynökökről, neszerint
Fiumében
a
törvénykezés
nyelve
olasz,
nemcsak a Fiumégyedik része pedig a kereskedelmi utazókról intézkedik.
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hanem
a
Fiumében
a
tábla álláspontja
A kereskedelmi ügynök jellegzetes tulajdonsága, hogy megszerint
fellépni
jogosított
bármely
más
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is irányadók.
bízásszerűen vállalkozik más nevében és részére eladás vagy
Reméljük,
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tábla
nagy
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a
fiumei
törvénykezés
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rendszerének
gyökeres
alkalmazásban és mint önálló «iparűző» saját irodájában vagy
oly helységben folytatja foglalkozását, ahova az utóbbira vonat- . reformja.
kozó értesítések intézhetők. A képviselt érdekei az ügynök tisz— M e z e i Mól', a magyar ügyvédi kar egyik legkiválóbb
tességbe ütköző magaviseletével szemben a megbízóéhoz hasonló tagja e napokban töltötte be nyolcvanadik életévét. Az Ügyvédek
védelemben részesülnek. Az ügynök a tévedése által okozott Lapja legutóbbi számában a következőkép emlékezik meg róla ez
kárt is megtéríteni köteles a kópviseltnek, a törvény azonban alkalomból : aHozzánk ügyvédekhez különösen közel áll ; hisz
nem nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a gondatlanságnak, több mint ötven éve folytat ügyvédi gyakorlatot és félszázados
mint a tévedés előidéző okának milyen mérve kötelez kártérí- ügyvédi működése nem csak neki hozott sikert, becsülést és
tésre (culpa levissima ?). A kereskedelmi ügynöknek a díjazás tiszteletet, de dicsőségére válik az egész magyar ügyvédi karnak
iránti igénye a bizományoséhoz hasonló rendezésben részesültek. is : példája annak, hogy mit jelent a független, tetterős, képzett
Érdekes különlegesség áll fen azonban a kereskedelmi ügynökök ügyvéd a közéletben és példája annak, hogy az ügyvédi hivatás
javára, amennyiben itt a kópviseltnek kell az őt állandóan kép- ideális felfogása a becsülést és tiszteletet ki tudja vívni. Mezei
viselő ügynök számára minden naptári félévben az utóbbi ja- Mór jogászi működése felette sokoldalú. Az oktatásügy keretébe
vára fenálló jutalékkövetelésekről elszámolást kiállítania. A nem
vágó képviselőházi beszédeit a szakavatottság, alapos képzettség
állandó képviseleti összeköttetésnél pedig ez a kötelezettség és széles látókör jellemzi: ügyvédi tevékenysége a jogászi képnyomban a képviseleti megbízás lebonyolítása után áll be. Az az zettség és a gyakorlati élettapasztalat minden eszközét érvényre
ügynök, aki képviseltje árúiból raktárt tart fen eladás céljából, juttatja, meggyőződése egész melegével képviseli azt az ügyet,
követelései biztosítására a bizományoshoz hasonló zálogjoggal amelyet helyesnek és igaznak tart. Gyakran vesz részt kodifikábír. Az egyéb ügynökök zálogjoga magára az árúra nem áll cionális munkákban, amire egy hosszú élet tapasztalata és tudása
fen, hanem csupán a birtokában levő mustrákra és más nem valóban predesztinálja. Sokoldalú elfoglaltsága mellett is éveken
eladásra szánt dolgokra.
át volt tagja a kamara'választmányának és tagja ez idő szerint
is
a kir. Kúria ügyvédi tanácsának.))
A svéd törvény, amely szemmelláthatólag kedveli a definíciókat, noha csak néhány szakaszban intézkedik a kereskedelmi
— A Magyar Jogászegylet a f. évi január hó 22. naputazók felől, nem mulasztja el, hogy a kereskedelmi alkalmazot- ján dr. Szászy-Schwarz Gusztáv elnöklete alatt ülést tartott,
tak ez utóbbi fajtájának fogalommeghatározását is nyújtsa. Ke- amelyen folytatták a Ptk. törvényjavaslata öröklési jogi részének
reskedelmi utazó, aki megbízásszerűen vállalkozik arra, hogy megvitatását.
valamely kereskedő számlájára helységről-helységre utazzék és
Az első felszólaló dr. Almási Antal volt. Szerinte a vélt háeladási megbízásoknak a kereskedő részére való eljuttatása tár- zasságból eredő öröklési kapcsolat de lege lata kétséges, de lege
gyában közreműködjék oly árúk tekintetében, amelyeket az utazó ferenda nehezen megoldható kérdés. A mai jogállapot kétséges,
magával útjára nem visz. Az állandó alkalmazásban levő keres- mert a bírói gyakorlat az írott jogszabállyal ellentétes. Előbbi a
kedelmi utazó felmondási idejét is rendezi a törvény, annak leg- Kúria polgárjogi elvi határozatai közé felvett és a Ppé.
kisebb tartamát három hónapban állapítván meg, különös tekin- 75., 78. §-ai szerint kötelező erejű (1913 március hó 15-én kelt
tettel arra, hogy valamely kereskedőnek állandó fizetéses utazója 4089/912. sz.) döntés értelmében az ily házassággal kapcsolatos
főnökének beleegyezése nélkül más részére ügyleteket nem köt • jóhiszeműséget ugyanazokkal az előnyökkel jutalmazza, mint az
het. Míg tehát a bizományossal és az ügynökkel létesített össze- érvényes házasságot. A házassági törvény szerint pedig nem a
köttetés, a megbízások lebonyolítása után mindkét fél részéről jóhiszemű hanem az érvénytelenségi ok mibenléte dönt. A meg
tetszés szerint felbontható, az utazó javára, de egyúttal terhére nem támadott házasság megtámadhatósága dacára öröklési kapis a felmondási határidő, kifejezett ellenkező kikötés hiányában,
csolatot létesít (Ht. 67. §.), míg a semmis az egyik fél halálával
kötelező. A KT. 45. §. utolsó mondatában az utazók részére biz- visszahatólag összeomlik (Ht. 46. §.) és így házastársi öröklést,
tosított, a fizetési feltételek megszabására irányuló szabadság özvegyi jogot, özvegyi öröklést sem keletkeztethet. Már pedig a
helyett a svéd törvény tilalmat tartalmaz a tekintetben, hogy az Ht. az örökjogi juttatásokra is alkalmazást nyer, mert (Ht.
utazó a főnök által megállapított szerződési feltételeken semmi 389., 105. §. 2. bek. ós 133. §-aiban) a házasság vagyonjogi
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és nem csupán annak család-személyjogi hatásairól rendelkezik
és egyfelől nincs ok annak felvételére, hogy épen az örökjogiak
rekesztendők ki belőle, mert másfelől a törvény itt megbeszélt
intézkedései (46. és 67. §-ai) oly általánosságban szólnak és azok
rációja annyira talál az örökjogra is, hogy e kirekesztés a törvényhozó szándékára való utalással sem lehetséges. A Bsz. 1534.
§-a ennek dacára a Ht. álláspontjára helyezkedik, pedig ez sem
nem igazságos, sem nem következetes, sem nem célszérű. Igazságtalanságát az azt megtörő, törvényt rontó bírói gyakorlat bizonyítja. Következetlensége kiderül abból, hogy a Bsz. 84—85
§-ai a vélt házasság vagyoni hatásait és ezek között a közszerzeményt, a hitbért, a tartási jogot élők között a jóhiszemű fél
javára elismeri, az ugyanazon alapgondolaton épült halál esetére
szóló házastársi jutalmakat pedig nem. De nem csupán a házastársak egymásközötti jogviszonyainak tervezett szabályozása, hanem az érvénytelen házasság egyéb családvagyonjogi és örökjogi kapcsoló ereje, amely a még rosszhiszemű apának is tartási és öröklési jogot juttat (Bsz. 90. §.), amely az ily apa által
összekapcsolt oldalrokonoknak öröklési joggal kedvez, lehetetlenné teszi, hogy a kapcsolatot létesítő házasfelek között jóhiszem esetében se álljanak be öröklési joghatások.
A Bsz. szabályozása célszerűtlen is, mert rosszhiszemű házastárs utódjaival szemben kártérítés címén az elmaradt örökjogi
hárulás egyenértéke amúgy is követelhető lesz (85., 882., 885. §§.).
Ezek szerint a jóhiszemű vélt házastársnak, aki az örökhagyóval
az életközösséget annak haláláig folytatta, a törvényes házastárssal egyenlő örökjogok adandók. A házastársi öröklési kapcsolat
megszűnése, nem miként azt az 1534. §. 2. bekezdése beállítja,
az öröklés személyi körét megállapító szabály, hanem a házastárs törvényes öröklésére szorítkozó, de úgy tárgyilag, mint
alanyi szempontokból is az 1525. §-ban foglalt általános méltatlansággal ellentétes módon szabályozott különös méltatlansági
oka, amely a részletesen felsorolt ellentétek kiküszöbölése után
az általánossal együtt és azzal harmónikusan oldandó meg.
A törvényes öröklés és az ági öröklés személyi köre csak egységes lehet. Vagy feleljen ez meg^ a vidéki család fogalmának,
akkor maradjon meg a mai végtelen sor, vagy a városinak,
akkor szűnjék meg a kapcsolat a nagyszülői parentelával, mint
a mienkhez hasonló agrárviszonyok között élő svájci népnél.
Minden parentelában csakis parentális öröklés legyen, mert a
lineár graduális abban a belső ellentétben szenved, hogy a közelebbi parentelákban elaprózza az örökséget, a távolabbiban pedig
tömöríti. Az ági öröklés legyen dologi hagyomány a meglévő
ági javakban és értékhagyomány a hiányzókban. Az özvegyi
jogot az ági örökös ne szoríthassa meg. A szülői haszonélvezet
a Bsz. 160. §. 2. bekezdésében szabályozott, a kötelezett halála
után is fenmaradó felmenő tartás mellett felesleges és elejtendő.
Dr. Almási Antalnak nagy tetszéssel fogadott előadása után
Dr. Misner Ignác felszólalása következett. Nem helyesli, hogy a
Bsz. a törvényes örökösök körét a szépszülői csoporttal lezárja
és azontúl csak a dédszülőknek és ősszülőknek ad öröklési
jogot. Helyesebbnek tartaná, ha még a dédszülői csoport is bevonatnék az öröklésre jogosultak közé, de ezzel azután a törvényes örökösök köre lezárulna. Az özvegyi jog szabályozása kérdésében szükségesnek tartja, hogy az özvegy mindenesetre örökölje a hagyaték egy részét, tekintet nélkül arra, van-e leszármazó vagy sem. Ha az özvegy nem örökli a hagyaték állagának
egy részét, hanem haszonélvezetet nyer az egész hagyatékra,
akkor ő is rosszul jár, és a leszármazók is. A leszármazók nem
önállósíthatják magukat és nagyobb vagyon esetén özvegyi jogkorlátozási per válik szükségessé, ami a családban keserűséget,
gyűlöletet támaszt.

— Kriminálpaedagógiai intézet Erzsébetfalván. Szívesen veszünk tudomást az új intézmény megalakításáról, mint
a fiatalkorúak bíróságáról szóló törvénynek jóravaló végrehajtásáról, bár még szívesebben látnók a hasonló intézmények gyarapodását magában a fővárosban, a budapesti fiatalkorúak bírósága mellett. Az intézet — mint az programmjából kitűnik —
tulajdonkép nem egyéb, mint a fiatalkorúak bírájának felszerelése mindazzal, amire kettős feladatának teljesítésében : a fiatalkorúak lélektani megismerésében és nevelő intézkedéseinek
exact végrehajtásában szüksége van. Az előbbi célt szolgálja
elsősorban a pártfogói közreműködésnek olyan szervezése, hogy
az nem a szabad egyesülés jóindulatán és kényén, hanem a
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fiatalkorúak bírája által állandó vezetésben és szemináriumszerű
oktatásban részesülő hivatásos egyének munkáján alapul. További segítsége a bírónak a megfigyelő otthon, amely a Fb.
19. §-a alapján elhelyezett fiatalkorúakat és gyermekeket nemcsak el tartja és az ügy befejezéséig őrzi, hanem amelynek alapfeladata a fiatalkorút jövő magatartása szempontjából is megfigyelni, vele kísérletet tenni arra, hogy a bíró milyen intézkedést alkalmazzon érdekében. Végül az exact megismerés modern
eszközeivel van ellátva a bíró az intézet laboratóriumában, mely
úgy a bírónak és segédeinek, mint az orvosszakértőknek a modern pszichológiai segédeszközökkel való kutatást teszi lehetővé;
e laboratórium még fejlesztés alatt áll, de már eddig is jelentős eredmények mutatkonak az individualitás kutatásának, az értelmi vizsgálatok asszociációs (Stern, Ziehen), emlékezeti és felfogás (Banschburg, Ebbinghaus), értelmiségi (Binet-Simon, Meurnann) érzelmi
és akarati (pszichogalvanos kísérletek) vizsgálatok terén. A bíró
nevelő tevékenységét fokozza az intézet kebelében a pártfogói
felügyeletnek a bíró vezetése alatt való szervezése és állandó
pártfogói megbeszélések rendszeresítése, melyen a körülményekhez képest a szülők is résztvehetnek. Ehhez járul a pontosan
szervezett munkaközvetítés, amely a bírónak mindig lehetővé
teszi a fiatalkorúnak a bíróság által való elhelyezését s ezáltal a
próbárabocsát,ás kötöttségének a kifejezésre juttatását. Hasonló
kiegészítése a próbárabocsátásnak az intézetnek az «Országos gyermekvédő ligával)) való szoros kapcsolata. Az intézet főcélja a
tudományos eredmények érdekében való kísérletezés és mód
nyújtása arra, hogy a bíróság tapasztalatai exact módon feldolgozhatók legyenek. Evégből az intézet a bíróság minden egyes
ügyéről feljegyzéseket vezet, kivonatokat és egybeállításokat készít, a tárgyi adatokat, bűnjeles tárgyakat pedig muzeálisán
gyűjti. így alkalmas arra, hogy a kérdéssel foglalkozók ott előkészítő tapasztalatokat szerezhessenek. A kriminálpaedagógiai intézet működésének módjáról német nyelven nagyobb ismertetés
jelenik meg Hermann Beyer kiadásában (Langensalza), amelyről
több külföldi szakember, így a nemrég elhalt Gross, továbbá
Ziehen, Anton, Friedrich, Bein, Stern, Trűper, Beichel, Hellwig,
Kloss, mint jelentős kísérletről nyilatkoztak.

— Az Országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet
december 18-iki igazgatósági ülésén a titkár jelentette, hogy a
halálozások száma dec. 18-ig 137 volt, kik után 74 esetben maradt igényjogosult, 63 esetben nem. A 74 igényjogosultnak évi'
ellátása 42,044 K-t tesz ; az összes elhaltak befizetései 88,192
K-t, azok átlagkora 54*2, az özvegyek átlagkora 48"3 év. A harctéri halottak száma 118, bejelentetett ezek közül 72, kik után
11 esetben maradt igényjogosult. Az igényjogosultak évi ellátása
7524 K t tesz ; a harctéri halottak özvegyeinek átlagkora 29 5 év.
A harctéri halottak közül 46 még nem jelentetett be, ezek közül
7 esetben van igényjogosult. Az intézet többszörözött tagjai
sorából 1914. és 1915. évben eddig 17 tag halt meg 29 fokozással, kiknek évi ellátása 14,762 K, az özvegyek átlag-kora 44'6 év.
A lefolyt évben özvegyi és árvaellátások címén kifizettetett a
rendes ellátás terhére 53,992-49 K, a többszörös ellátás terhére
9827*13 K, vagyis 1915 dec. 31-ik napjáig összesen 63,819-52 K.
Az intézet értékpapírjainak bevásárlási és leltári értéke 6.160,399'20
K volt, az év folyamán beváltott itt kisorsolt értékpapírok bevásárlási értéke 64,025'— K, marad 6.096,374-20 K bevásárlási
és 6.430,440 K névértékű állomány.

— Az előzetes iparhatósági eljárás mizériái. Az
ügyek jelentős részében az előzetes iparhatósági eljárás nem jelent egyebet, mint a munkások sürgős ügyeinek kötelező lassú
elbírálását. A 72,400/1914. I. M. sz. rendelet meghagyja az iparhatóságoknak, hogy legkésőbb 8 nap alatt azokat az ügyeket,
amelyeknél a hozott határozattal a fél nincs megelégedve, tegyék
át a bíróságokhoz. Hogy ez a 8 napi határidő sokszor mit jelent
a gyakorlatban, erre példa a budapesti bádogos és szerelőfémnyomó stb. ipartestület eljárása. A 4/1915. bék. biz. sz. tanonc-felszabadítási ügyben 1915. május hó 7-én kérte a tanonc
apja az ügynek a bíróságokhoz való áttételét. Az ipartestület
mind a mai napig, többszöri sürgetés dacára nem tette át az
iratokat a bírósághoz. S ez nem egészen kivételes eset. Az ipartestületek, főszolgabírói hivatalok egy jelentékeny részének sajnos csaknem állandóan követett gyakorlata az ügyek késedelmes áttétele. Úgy, hogy meg kell állapítanunk, hogy a régi
rend, amidőn a félnek kellett beadni a bírósághoz a keresetet
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nyolc nap alatt, sok esetben jobb volt, mint az új, ahol az iparhatóság teszi át az ügyet hivatalból a bírósághoz. Fontos különbség a régi és új rend között azonban, hogy a régi rendnél
a nyolcnapi határidőt a bíróságok jogvesztő határidőnek tekintették, amelynél a mulasztás a jogtudatlan munkás igényei teljes
elvesztését jelentette, addig az új rend mellett a késedelmes iparhatóságok minden joghátrány nélkül húzzák-halasztják a munkások legsürgősebb ügyeit. — Az ipari bíráskodás tisztességes
reformja valóban égető igazságszolgáltatási feladat. — Addig is
amig ez megtörténik, nagyon helyes volna, ba a munkásbiztosítási törvény közvetlen keresetének mintájára rendeleti úton a
panaszos feljogosíltatnék arra, hogy amennyiben az iparhatóság
nyolc napon belül nem teszi át a panaszt, közvetlenül fordulhasson a bírósághoz.

— A bíróság kitanitási kötelezettsége a perorvoslat
használására vonatkozólag. Kúria: Az igazolásnak helyt ad és a
vádlott semmisségi panaszát a felülvizsgálat alapjául elfogadja.
Indokok: A kir. törvényszék a kir. tábla ítéletét a vádlottnak
azzal adta ki, hogy a semmisségi panaszt 8 nap alatt beadhatja,
de arról nem tanította ki a vádlottat, hogy a panaszt melyik bíróságnál kell beadni. Ezen hiányos kilanítás folytán a vádlott
semmisségi panaszát 8 napon belül ugyan, de tévesen a kir táblához adta be, mire a tábla a beadványt leküldte a kir. törvényszékhez, a kir. törvényszék pedig a hozzá most már a kézbesítéstől számított 8 napon túl beérkezett beadványt mint elkésettet,
visszautasította. Minthogy azonban a vádlott nem volt kitanítva
arról, hogy a semmisségi panaszt hol kell beadni, ennek folytán
a beadványnak a törvényszékhez való késedelmes beérkezése igazoltnak tekintendő, a semmisségi panaszt tehát a kir. Kúria elfogadta. (1915. 13. I. 4403.)

— Az eljárás felfüggesztésének megszüntetéséről.
A m. kir. minisztérium 3021/1915. M. E. sz. rendeletének 2-ik §-a
szerint, ha az ügyvéd valamelyik ügyben az eljárás folytatását
kérte, az ő képviseletével ugyanannál a bíróságnál folyamatban
levő többi ügyben is folytatni kell az eljárást, kivéve, ha az eljárást a minisztérium 1380 1915. M. E. sz. rendeletének 1. §-a
alapján függesztették fel, vagyis, ha maga a fél, vagy törvényes
képviselője teljesít katonai szolgálatot. Ezen rendelkezés célja
magának a felfüggesztésnek céljából folyik. Az eljárás felfüggesztésének célja ugyanis kétségtelenül az, hogy a hadbavonult
itthon levő peres ügyeinek elintézéséről nem intézkedhetvén, fel
kell tehát az ellene folyamatba tett eljárást függeszteni, hogy őt
hadbavonulása folytán joghátrány ne érhesse. Minthogy azonban
az az ügyvéd, ki egyes pereit helyettesei útján folytatni tudja,
tehát irodáját hadbavonulása tartania alatt is fentartja, ugyanily módon többi ügyeit is elláthatja és akadály nélkül folytathatja ; teljesen helyes és méltányos az a rendelkezése a rendeletnek, hogy ezen ügyvéd összes ügyeiben folytatni kell az eljárást,
kivéve, ha a felfüggesztést magának a félnek a hadbavonulása
okozta. Ha azonban eddig már elmentünk, teljesen méltánytalan
az, hogy per analogiam magára a félre ez a rendelkezés eddig
ki nem terjesztetett. Mert mi a mai állapot ? X. Y. hadbavonul.
Összes kinlevő követeléseit hadbavonulása tartama alatt is szorgalmasan peresíti, személyes eskü alatt leendő meghallgatás végett, mint felperes a bíróság székhelyén, akár az ország másik
végéből is, pontoson megjelenik, már csak azért is, mert ezzel
egy-két napi szabadság is kijár, követeléseit az utolsó krajcárig
behajtja, azokat itthonlevő hozzátartozói szépen fel is élik ; de
ha valamelyik hitelezője ő ellene indít keresetet, akkor a kézbesítő a kézbesítés megkísérlésekor konstatálja, hogy az alperes
hadbavonult, amire az eljárást ellene felfüggesztik és a hitelezőnek nincs módja arra, hogy mindaddig, míg az alperes katonai
szolgálata véget nem ér, alperes ellen különben esetleg liquid
követelésére vonatkozólag ítéletet kaphasson. Persze ezalatt az
idő alatt kénytelen a hadbavonult adós hitelezője összetett kezekkel tétlenül nézni, mint hajija be az adós a ránézve aktiv
perekben részére megítélt követeléseket, anélkül, hogy ezekből
fedezetet szerezhetne, mert adósa csak aktiv pereit folytatja, de
passzív pereit felfüggeszteti. Már pedig ez az állapot túlmegy a
felfüggesztés célján, mert, ha a fél aktiv pereiben hadbavonulása
folyamán is tud hozzátartozói, vagy ügyvédje útján vagy esetleg
személyesen is intézkedni, ugyanígy passzív pereiben is intézkedhetnék, és csak ha a per a fél személyes meghallgatása nélkül el nem bírálható, a személyes meghallgatás pedig a fél hadba-
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vonulása folytán lehetetlen, ez esetre kellene csupán a bíróság legjobb belátására bízni, hogy a per felfüggesztessék-e vagy
sem. Azt hiszem, amint az ügyvéd azon eljárásán, hogy azt a
pert, amelyik neki tetszik, folytatta, amelyik pedig nem konveniált, felfüggesztette, lehetett a fenthivatkozott rendelettel segíteni, épúgy magának a félnek ezt a hitelező hátrányára gyakorolható választási jogát is meg lehetne szüntetni pár soros rendelet kibocsátásával. Ez az intézkedés szükséges továbbfejlesztése volna annak a hitelező érdekét védő újabb bírói gyakorlatnak is, amely szerint, ha az alperes nyilt üzletét hadbavonulása tartama alatt folytatja, az ellene indított perben az eljárás
fel nem függeszthető, hanem részére ügygondnok rendelendő és
a kereset annak kézbesítendő.
Dr. Erdélyi Gyula.

— Büntető fellebbviteli tárgyalás megtartásának
egy különös

akadálya.

A büntető-fellebbviteli tárgyalást

nagyon sok esetben el kell halasztani csak azért, mert a megidézett felek nem jelentek meg, a véti vek pedig a tárgyalás napjáig nem érkeztek be. A fellebbviteli tanács ily esetben nem
tehetvén mást, új tárgyalást kénytelen elrendelni, amikor is az
újonnan kitűzött határnapon megeshetik, hogy a fenti eset ismétlődik s így a tanács működése abban merül ki, hogy ugyanazon
ügyet —- tárgyalását több ízben megkísérelvén — folytonosan
újabb tárgyalásra utasítja s érdemlegesen határozni nincs módjában. Különösen gyakori eset ez most a háborús állapotok beállta folytán, amikor a hosszas postai kézbesítés és a kézbesítést
eszközlő közegeknek háborús teendőkkel való elfoglaltsága
miatt, a vétívek sürgetése is hiábavaló. Járásbíróságnál ilyen
esetben egyszerű az eljárás. Az eljáró bíró ugyanis a tárgyaláson
nem intézkedhetvén, érdemleges határozat hozatalát a vétívek
beérkeztéig felfüggeszti s a vétívek beérkezte után szabályszerű
kézbesítés esetén a szükséghez képest hoz határozatot, vagy megszünteti az eljárást főniagánvádló szabályszerű idézése esetén,
vagy vádlott elővezetését rendeli el s ilyen módon az újonnan
kitűzött tárgyalás megtarlhatása biztosítva van. A fellebbezési
tárgyaláson ez az eljárási mód — személyes megjelenés kötelezettsége melletti idézést kivéve — nem alkalmazható, mert a
felek megjelenése nem kötelező s a bíróság (fellebbviteli tanács)
a tárgyalásra utasítc tt ügyekben minden esetben csak a tárgyaláson hozhat érdemleges határozatot, de csak a feleknek szabályszerű idézése esetén; ellenesetben a tárgyalást el kell napolnia
s újabb tárgyalás kitűzését kell elrendelnie. Ennek ismétlődése
esetén a folytonos kitűzések elkerülése s mielőbbi érdemleges
határozathozatal céljából — minthogy a fellebbviteli tanács a
vétívek beérkezte után, bár szabályszerű idézés esetén, az eljárási rendelkezéseknek sérelme nélkül tárgyaláson kívül, esetleg
tanácsülésben, sem hozhat érdemleges határozatot s az újonnan
kitűzött tárgyalás megtartása sem biztosítható, — alkalmasnak
és célszerűnek ajánlkozik azon eljárási mód, hogy a fellebbviteli
büntetőbíróság ily esetben, a tárgyalás után beérkező vétívekből
meggyőződvén a felek szabályszerű megidézéséről, az újonnan
kitűzendő tárgyaláson érdemlegesen határozzon, tekintet nélkül
arra, hogy a második határnapon a felek megjelentek s hogy a
vétívek beérkeztek-e? Ha a felek az első tárgyalásra szabályszerűen meg voltak idézve s nem jelentek meg s a bíróság csak
azért nem határozhat érdemlegesen, mert a vétívek a tárgyalás
napjáig nem érkeztek be s így a szabályszerű megidézésről csak
a tárgyalás után szerezhet meggyőződést, nem esik semmiféle
sérelem a felek érdekein, amennyiben ezen, rajtuk kívül álló akadály eleste esetén, ha a vétívek kellő időben beérkeztek volna,
a bíróság úgyis érdemlegesen határozott volna. De nem sérti ez
a törvény idevonatkozó eljárási rendelkezését sem, mert a bíróság (fellebbviteli tanács) tárgyaláson hozza meg határozatát s
mindezek mellett előnye, hogy a bíróságot sok fölösleges munkától kíméli meg, a felek érdekeit pedig — legalább egyik részről — elősegíti.
Dr. Muránszky
Emil.

— A központi intézkedések. A járásbírósági ügyviteli
szabályok 38—40. §§-ai 1915. évi január 1 tői kezdődően egy új
intézményt vezettek be a járásbíróságoknál, az ú. n. központi
intézkedéseket, melyek lényege az lenne, hogy bizonyos ügyekben, illetve bizonyos beadványokra nézve a bíróságnak intézkedéseit oly időben kell megtenni, hogy az azokkal kapcsolatos
kezelési munka is a kiadmányok elkészítésével és elküldésével
együtt, még a beadvány érkezésének napján elvégezhető legyen.
Az egyéves gyakorlat után lehetséges már ezen újítás gyakorlati

52

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

értékét megállapítani. Sajnos, úgy tűnik fel, hogy ezen rendelkezések anélkül lettek megalkotva, hogy annak alkotói a fővároson kívüli, vidéki bíróságok munkálkodási módját ismerték,
azt kellően méltatták volna. Elismerem, hogy ezen újítás a fővárosban, a központi járásbíróságnál, megfelelő lehet. Ott ugyanis
keresztülvihető az, hogy a bírák, valamint a segédszemélyzet egy
része, csupán ezen ügyek elintézésével foglalkozzék, viszont: a
leíró személyzet e^y része csakis ezen elintézések leírása és kiadmányozásával legyen elfoglalva. Hogyan áll azonban ez a
vidéki — Budapesten kívüli — járásbíróságoknál? Vidéki bíróságainknál az átlagos bírói létszám 3—5 között váltakozik; a
segédhivatalban: a bírák szánja szerint, 4—6 tisztviselő van.
A bíró, aki a -központi intézkedéseket végzi, természetesen, más,
nagyobbszámú érdemleges ügyek (polgári, büntetőtárgyalások,
kihallgatások stb.) elintézésével is meg van bízva. A kezelő személyzet tagjai a leíráson kívül szintén valamennyien végeznek
még különféle, elég nagyszámú hivatalos teendőket. Hozzá véve
még, hogy a hivatalos órák általában 8-tól d. u. 2-ig tartatnak
és ezen idő alatt d. e. 9-től d. u. 1.-ig érkeznek beadványok a
főlajstrom-irodába, a helyzet a következő lesz: A bírák délelőtt
többnyire tárgyalásokkal, érdemleges munkákkal vannak elfoglalva. A tárgyalások — általános és helyes gyakorlat szerint —
úgy szoktak csoportosítva lenni, hogy a bíró a tárgyalási napon
d. e. 9-tői 11 — 12 óráig, esetleg tovább is tárgyal. Ezalatt a központi intézkedés alá tartozó beadványok természetesen egyre
érkeznek a bírósághoz, az iroda pedig azokat időről-időre átadja
a bírónak. Ha nincs tárgyalás, vagy csak rövid ideig kell tárgyalnia, akkor még nincsen fenakadás. Akkor az előadó bíró legfeljebb félbeszakítja a tárgyalást, vagy egyéb érdemleges munkáját és elvégzi a központi intézkedéseket. Mi történik azonban,
ha hosszabb ideig tartó tárgyalással van elfoglalva? Ilyenkor
vagy félbe kell szakítania a tárgyalást, ami pedig nagyon is
méltánytalan ós sérelmes a tárgyaláson résztvevő felekre, tanúkra^
ügyvédekre nézve; vagy pedig— rendszerint ez szokott történni —
a központi intézkedéseket a tárgyalás utánra halasztja. Ekkor
azután a leírás és kiadmányozás is természetesen már későbbre'
marad. Ha azután a napi érkezés esetleg kissé nagyobb: a kiadmányozással járó munkákat a hivatalos órákon belül már ezen
esetben sem lehet elvégezni. Ugyanígy, sőt még nehezebbé alakul a helyzet, ha a beadványok az iktatási idő utolsó órájában,
12-től l-ig, nagyobb mennyiségben érkeznek, ami szintén elég
gyakori eset. Ekkor a hivatalos időből az elintézésre és kiadmányozásra már csak egy óra marad, ami azután okvetlen kevés,
minthogy a központi ügyek elintézése és kiadására átlagban legalább napi másfél-két órát lehet most is számítani. A járásbíróságoknál azután a helyzet jelenleg az, hogy, még ha a bíró esetleg el is tudja végezni a hivatalos időn belül a központi intézkedéseket, a kezelőszemélyzet azok miatt gyakran órákig kénytel en a hivatalos időn túl a hivatalban maradni, amit pedig állandóan megkívánni tőlük, mindenesetre méltánytalan
dolog.
A másik következmény pedig az, hogy a központi intézkedések
miatt — amelyek közé éppen nem a fontosabb bírói teendők
tartoznak, — a valóban fontos bírói és segédhivatali teendők
szenvednek azután halasztást, ami a jogszolgáltatásra és a jogkereső közönség érdekeire semmi esetre sem előnyös. Ez a kép
alakult ki már most is, jóllehet a jelenlegi háborús viszonyok
folytán a bíróságok ügyforgalma a normálisnak köztudomásúlag
mintegy harmadrészére csökkent. Mi lesz akkor, ha majd a
háború után az ügyforgalom ismét normálissá lesz, sőt, ami valószínű, kezdetben egy ideig a szokottnál erősebb is lesz? Nézetem szerint akkor a J. ii. sz. 40. §-a nem lesz betartható, még
ha a járásbíróság személyzete napról-napra estig a hivatalban
marad is. De van ezen kérdésnek még egy másik hátrányos
oldala is. A bírák a központi intézkedéseket kénytelenek éppen
az elintézésre szabott rövid határidő miatt, futtában, érdemleges
elbírálás, meggondolás nélkül elintézni, jóllehet elég komoly
kérdések is fordulnak elő azok között, (keresetlevél visszautasítása, perenkívüli első beadványoknak alaki szempontból leendő
elintézése, átvizsgálása stb.). A gyors munka eredménye azptán
ha egyéb nem, de legalább is nagyszámú fellebbviteli ügy, amivel teljesen indokolatlanúl növekszik a fellebbviteli bíróságok
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munkája, jóllehet azok nagyrésze elkerülhető lenne, ha az elsőbírónak elég idő engedtétnék az ügy tanulmányozására és határozatának megfontolására. Nézetem szerint ezen, az érkezés napján való, kötelező elintézés, a bírósági eljárásban nyugodtan
mellőzhető lenne. Mert hiszen az, míg egyrészt a jogkereső közönségre észrevehető előnyökkel nem jár, másrészt a bíróságokat
nem is annyira munkatöbblettel, mint inkább teljesen céltalan,
délutáni, hivatalos órán kívüli, szükségtelen időpazarlással terheli. A központi intézkedésekre mindenesetre lehetne legalább
egy vagy két napi határidőt szabni. Mindenesetre célszerű lenne
az J. ü. sz. 38—40. §§-ait már most, a háborús, csekélyebb ügyforgalom idején, megfelelően módosítani, a gyakorlati követelmények figyelembe vétele mellett, mert azok a normális ügyforgalom mellett a jelenlegi alakban fentarthatók semmi esetre
sem lesznek.
Dr. Berta Benő.
KÜLFÖLD.

— H á b o r ú é s t u d o m á n y . Rickert, a philosophia
professzora a freiburgi egyetemen, n e m r é g elhalt kiváló
mesteréről, W i n d e l b a n d heidelbergi professzorról szóló emlékező soraiban így i r : «A művelt e u r ó p a i a k n a g y s z á m á n a k
m i n d i n k á b b W i n d e l b a n d lett tanítója a n é m e t idealizmusban. K ü l ö n ö s e n nélkülözni f o g j u k ezért, a m i k o r a h á b o r ú
után a francia, angol p h i l o s o p h u s fők és az oroszok is
f e l o c s ú d n a k abból a k á b ú l t s á g b ó l , amely é r t e l m ü k e t m o s t
elhomályosítja és ismét kezdenek m a j d az elméleti ész szavára hallgatni. Ha a p h i l o s o p h i á b a n Leibnitz é s K a n t óla
a külföld t ö b b e t k ö s z ö n h e t is a n é m e t
gondolkodóknak, mint a m e n n y i t mi t a n ú i h a t t u n k m á s népektől, amelyeknek philosophiai virágzása előző századokba
esik,
m é g s e m a k a r j u k állandóan nélkülözni és n e m is nélkülözhetjük az e s z m e c s e r é t idegen nemzetekkel. A t u d o m á n y o s g o n d o l k o z á s t léuyegében veszélyeztetné, ha n e m
t u d n a a nemzeti h a t á r o k o n t ú l h a n g z ó nyelven is szólani,
n e m volna igaz philosophia, amelyet csak n é m e t e k é l t e n é n e k
meg. Meg kellene ezt t a n u l n u n k a görögöktől, ha k é t s é g b e
vonná valaki. Mi is azzá a k a r u n k lenni, amik ők v o l t a k :
általános emberi idealizmus m e g t e r e m t ő i és e h h e z szükség ü n k van arra, hogy élénk ö s s z e k ö t t e t é s b e n legyünk a
nem n é m e t szellemmel. W i n d e l b a n d , akinek szava oly meszszire elhangzott, hivatott közvetítője lett volna a n e m z e t közi k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s n e k a philosophia terén.»
ÍV. r.
— H a t ó s á g k á r t é r í t é s i f e l e l ő s s é g e . A német szállíMási munkások szervezetének egy helyi szervénél házkutatást foganatosított a rendőrség ügyészi utasításra. Böviddel a házkutatás után a szervezet egyik vasútas tagját állásából elbocsájtották,
akinek a szervezet 129 mk. munkanélküli segélyt folyósított.
A szervezet engedményese pört indított a porosz államkincstár
ellen a házkutatás alkalmával lefoglalt és később elkallódott bélyegfüzet 50 pf. értéke és a kifizetett munkanélküli segély megtérítése iránt. A munkanélküli segély megtérítését a kereset azon
a címen igényelte, mert az ügyészség a házkutatást azért foganatosította, hogy a szervezet tagnévsorát megszerezze és a vasútigazgatósággal közölje. Az ügyészség a közléssel hivatali titoktartási kötelességét szegte meg, és minthogy a szervezet egyik
tagja a közlés folytán bocsáttatott el, a kincstár felelősségét
kérte kimondani a munkanélküli segélyért. Az elsőbíróság elutasította a keresetet; a másodfokon a hammi Oberlandesgericht
kimondotta a kártérítési kötelezettség fenállását. Az ítélet ellen
beadott felülvizsgálatot a Beichsgericht elutasította. (II. 308/15.)
B.
Ü g y v é d j e l ö l t e t vagy helyettest keresek irodám vezetésére.
Fizetés megegyezés szerint. Dr. Strasser Ármin, Alsólendva. 15508
H a d m e n t e s , fiatal, perfekt német ügyvéd, 7 év óta önálló
irodája van, előkelő fővárosi ügyvédi irodába társként belépne.
Megkeresések ((Nőtlen)) jelige alatt Blockner hirdetőjébe, Semmelweis-utca kéretnek.
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T A R T A L O M . Dr. Steineker István közalapítványi kir. jogügyi tanácsos : Az alapítvány jogi Jétesülése. — Arany Sándor budapesti
kir. járásbíró : A felfolyamodás és halasztó hatálya a végrehajtási
el járásban. — Dr. Sándorfi Kamill budapesti kir. törvényszéki bíró :
A háború és a berni nemzetközi egyezmény. — Dr. Putrioki Béla
ügyvéd, a miskolczi állami felső kereskedelmi iskola jogtanára :
Gondosság kereskedelmi üzletek átruházásánál. — Dr. Schwartz
Izidor kormányzósági titkár a serajevói országos k o r m á n y n á l :
Mngyar honosoknak Ausztriában fekvő ingatlan hagyatékára alkalmazandó örökösödési jog. — Szemle.
Melléklcl: Büntetőjogi Döntvénytár. — Kivonat a ^Budapesti Közlöny»-ből.

Az alapítvány jotji létesülése.*
Az előző fejtegetéseinkben ismertetett körülmények ma máiannyira köztudomásúak, hogy a kormányi ellenőrzéstől mentesülni akaró különböző alapítványokat kezelő testületek egyenesen
a kir. Kúria tekintélyére támaszkodva tagadnak meg mindenféle
ellenőrző ingerenciát és bizonyos kárörömmel nézik, hogy most
már miként fogják a kormányhatóságok a felügyeleti tevékenység gyakorlását megkísérelni ?
Erre a kérdésre az I. polgári tanácsnak könnyű volna azt a
választ adnia, hogy a bíróság nem szólhat bele a közigazgatási
hatóság dolgaiba, ámde ennek a jogi orgánumnak a hasábjain
nem bíróval, hanem íróval állunk szemben, akitől elvárható, hogy
ha már az alapítványi felügyeleti jogot elismeri és tárgyalja,
akkor annak valami tartalmat is adjon és mondja meg, honnan
vegye a módot és lehetőséget hozzá a közigazgatási főhatóság,
hogy a kezelőt megszámoltassa ? Hogyan ellenőrizze, hogy vájjon
helyesen és rendeltetésszerűen, törvényesen, avagy nem azokba a
bizonyos és a cikkíró úr állal is hangsúlyozott közerkölcsökbe,
állami célokba stb. ütköző módon használja-e fel a kezelő az alap í t v á n y t ? ! Talán számadási pert indíttasson a kormány az alapítványkezelő ellen ? Hiszen annak teszi ki magát, hogy az I. polgári tanács, amely az alapítványok lélesülése kérdésében oly mereven tagadásba vesz minden közjogi ingerenciát, de viszont a
felügyeleti jog kérdésében elzárkózik még csak minden magyarázattól is és még inkább minden bírói jogsegélytől, cl fogná az
illető közigazgatási szervet utasítani s akkor a kormány, sőt végső
sorban a legfelső felügyeleti jogot magának fentartott Felség
tehetetlenül fog állani az ő tartalom- és szankció-nélküli felügyeleti jogával.
Avagy pedig erőszakkal lépjen fel a végrehajtó hatalom a
renitens kezelő ellen, s mondjuk erőhatalommal vegye el azt a
vagyont, amelyet a kezelő illegitim célra használ fel? Hiszen
akkor ugyanaz a bíró, aki most a kormányi felügyeleti jog minden lehető érvényesülését ((magánjogi)) szempontokból meggátolva,
kiutalni rendelte az alapítványi vagyont a felügyeleti joggal
szembehelyezkedőnek, bizonyos következetességgel kénytelen volna
reponálni az ő szerzett ((magánjogaiba)), a már magánjogilag
végérvényesen létesült alapítványra hivatkozó vagyonkezelőt.
Azzal ugyanis tisztában kell lennünk, hogy az alapítványok
mikénti felhasználása körül nemcsak közönséges bűncselekmények követtetnek el, amelyeket természetesen minden bíróság felismerne és üldözne; de követtethetik el olyan magasabb állami érdekbe ütköző cselekmény is, amelyet más, mint maga az állami
legfőbb hatalmat gyakorló kormány fel sem ismerhet. De egyébként is helyes volna-e az erőszakot a jogforrások sorába emelni ?
Az előbbi közi. 1. az 1., 2.

és
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A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Ámde még tovább menve és feltéve, hogy a posteriori mindig meg volna is a módja az ellenőrző hatóságnak arra, hogy a
vagyonkezelést ellenőrizhesse és az elkövetett mulasztást, visszaélést. közerkölcs, közrend, stb. elleni kezelést és felhasználást
megtorolhassa, vájjon helyes és a közérdeknek megfelelő volna-e,
hogy minden ily esetben csak bizonyos represszáliákkal, büntetéssel, esetleg botrány árán kelljen és lehessen ellenőrzést gyakorolni? és vájjon nem helyesebb-e és a jogrendszerbe nem
illőbb-e, ha már eleve intézményesen biztosíttatik, hogy minden
alapítvány akként fog kezeltetni és felhasználtatni, ahogyan egyfelől az alapító rendelte, másfelől meg úgy, hogy az a közérdeknek rovására se cshessék?
Avagy közigazgatási véghatározattal kötelezze a kormányhatóság a kezelőt a számadástételre vagy az alapítói célok pontos betartására, s ezt a határozatát akár közigazgatási, akár pedig bírói úton (1881 : LX. tc. 1. §. h) pont) hajtsa végre? Nem
kell-e attól tartania, hogy az I. polgári tanács állásfoglalása által
lebilincselt bíró meg fogja tagadni a végrehajtási jogsegélyt,
vagy pedig helyt fog adni a kezelő által indítandó oly irányú
keresetnek, hogy a közigazgatási hatóság bocsássa vissza a kezelő korlátlan birtokába az alapítványi vagyoni, mert hiszen azt
minden «előzetes feltétel)) nélkül magánjogilag végérvényesen
szavatolta be és adta át neki a polgári bíró?
Egyébként érdekes, hogy a cikkíró úr, amíg egyfelől a kormányi ellenőrzést a fentebb vázolt szankció-nélküli, bizonytalan
sőt jóformán abszolúte érvényesíthetlen nudum jusnak minősíti
le: addig másfelől komolyan felveti azt a kérdést, hogy ha amiatt,
mert a kezelő a kormányingerenciától való irtózás folytán lemond az alapítványról, annak kezelése magának a kormánynak
a kezébe kerül, vájjon ki fogja a kormány lelett a főfelügyeletet
gyakorolni ? -— amely aggodalomra kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy Magyarországnak van koronás királya, parlamentje
és legfelső állami számvevőszéke, amely faktorok a kormánytól
annak minden lépését és minden fillérnek a kiadását számon
kérhetik.
A cikkíró úr az alapító iránti kegyelet elleni ((durva sértésnek)) minősíti azt a bizonyos kormányi gyámkodást és nem veszi
észre, hogy ugyanakkor a sorok közt sejtetve feltételezni engedi,
hogy a királyi kormány a kezelővel szemben esetleg akként is
gyakorolhatja az ingerenciát, hogy a vagyont majd nem az alapító által kijelölt célra fogja fordítani !
Van a z o n b a n a cikkíró ú r n a k egy másik és az első r á t e k i n tésre talán c s a k u g y a n m e g n y u g t a t ó i a g h a n g z ó a r g u m e n t u m a ,
amellyel a m i a t t kell közelebbről f o g l a l k o z n u n k , m e r t b e h a t ó b b
vizsgálat u t á n ez az érv m e r ő b e n elégtelennek bizonyul. Azt
m o n d j a tudniillik a cikkíró úr, h o g y «a hazai b í r ó s á g o k b a n elégg a r a n c i a van a r r a nézve, h o g y a n e t a l á n államellenes, erkölcstelen és tiltott célokra "rendelt alapítvány létesítését és megvalósítását c s i r á j á b a n f o g j a elfojtani . .
vagyis másszóval szerinte
azért is felesleges az előleges k o r m á n y i e l f o g a d á s (jóváhagyás),
mivel a polgári bíró (hagyatéki bíróság) a k o r m á n y h a t ó s á g i jóváh a g y á s t pótló ellenőrző tevékenységet úgyis g y a k o r o l j a .

Ámde könnyű belátni, hogy ez a bírói tevékenység egyáltalában nem pótolja a kormányhatóság előzetes ingerenciáját. Nem
is szólva ugyanis a fentebb már említett azokról az esetekről,
amelyekben az alapítványrendelés (vagyis az alapító akaratkijelentése, mint egyik konstitutív elem) élők közti ügylettel történik, amikor tehát arról a bíróság tudomást sem nyer, mégálla-
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pítható, hogy erre a cikkíró úr által is feltétlenül gyakorlandónak elismert ellenőrző feladatra a bíróság az itt szükséges kimerítő értelemben a legkevésbbé sem alkalmas, mert igaz ugyan,
hogy a nyílt törvénybe meg a jó erkölcsökbe való ütközést a
bíróság is konstatálhatja, sőt épen ezért nagyon természetesen nem
is lehetne a bíróságtól megvonni azt a jogot, hogy ily esetekben
az alapítvány létesülését megakassza; de viszont ki ne ismerné
fel, hogy az alapítványok tételénél nem egyedül a fenálló írott
törvényekbe, meg a jó erkölcsökbe és közrendbe való nyílt beleütközés esetei igényelnek megbírálást, hanem igenis az állam
hivatásával, létérdekeivel, társadalmi osztályainak és felekezeteinek békéjével és más magasabb céljaival kapcsolatos ezer más
olyan kérdés is vizsgálatot igényel, amely kérdések nem csupán
az alapítvány általános rendeltetésével, hanem kijelölt kezelőjével,
tervbe vett szervezetével, a tőkevagyon jövőbeli biztosításának
módjaival, azután a mikénti felhasználás és az erre vonatkozó
végrendeletbeli vagy alapítólevélbeli rendelkezésnek százféle rejtett célzatával szorosan összefüggenek.
Minthogy pedig mindezek ez ulóbbb említett, már az alapítvány legelső életrckelési stádiumában bírálatot igénylő kérdések
eminenter közérdekűek, mert hiszen, mint fentebb kimutattuk,
minden alapítványnak épen csak a közérdekűség ad létjogosultságot, ehhez képest azok helyesen csakis annak a fórumnak az
elbírálása alá bocsájthatók, amely a bíróságok megítélése ügykörén és hivatásán túl eső egyéb természelű közérdekek védelmére van rendeltetve. Már pedig jogrendszerünk a magánérdekek
védelmét bízza elsősorban a polgári bíróságra, a közérdek védelmét pedig legfőképen a végrehajtó hatalom szerveire, vagyis
a közigazgatásra ruházza.
A bíróságok ítélkezésében rejlő alkotmányi biztosíték arra
való, hogy a magánjogok sérthetetlenségét biztosítsa. Nem szabad sem politikai, sem egyéb igazgatási célzatoknak érvényesülniük akkor, amikor magánegyén vagy bármely közület, de kizárólag magánjogi viszonylatban keresi az igazát. Amikor azonban
alapítványok létesüléséről, kezeléséről, felhasználásáról vagy azok
bármiféle életműködéséről van szó, akkor a magánérdekeknek
háttérbe kell szorulniok, különösen pedig nem szabad összetévesztenünk az alapítvány céljában rejlő közérdeket a kezelők
érdekével, mert az alapítványok nem azért vannak, hogy a kezelők anyagi vagy hatalmi érdekét szolgálják, hanem a kezelők vannak azért, hogy az alapítványok közhasznú működését
mindig az állam magasabb feladataival egybehangzólag igazgassák. Közérdek, hogy a közjólét, közművelődés és közvagyonosodás előmozdítására alapítványok
létesüljenek. Közérdek, hogy
az alapítványok vagyona soha veszendőbe ne menjen s hogy azok
a lehelő legjobban gyümölcsöztessenek. Közérdek, hogy az alapítványi vagyonok jövedelmei soha másra, mint a közjó előmozdítására és a már államilag helyesnek, jónak felismert célokra
fel ne használtassanak. És mindenekfelett közérdek, hogy olyan
alapítványok ne is keletkezhessenek, amelyeknek akár nyílt, akár
burkolt célja az, hogy az állam egyetemes érdekei, vagy az egyes
osztályok, felekezetek stb. és az egyének jogai csorbíttassanak.
Mindezeknek a szempontoknak a kikutatására, betekintésére
és átlátására pedig más, mint a kormányhatóság, nem képes.
A bíróságok intézkedési tevékenységét a perrendi szabályok béklyókba kötik. A bíróság előtt természetesen és igen helyesen minden fél, egyén és közület egyforma, sem több, sem kevesebb
joggal nem bír, mint a másik. A bíróság előtt maga az állam is
ugyanez alá a tekintet alá esik s a bíró alig* keresheti a közérdeket azzal a másik féllel szemben, aki elég ügyes volt arra,
hogy önző magáncéljait a paragrafusoknak megfelelő alakban
biztosítsa.
'Folyt, köv.)
«
Dr. Steineker
István.

A f e l f o l y a m o d á s és halasztó hatálya a végrehajtási eljárásban.*
B) A felfolyamodás

halasztó

hatálya.

A felfolyamodás halasztó hatályát általánosságban eddigelé
a vht. 37. §-a szabályozta. Ezt a §-t a Ppé. hatályban hagyta ;
azonban 41. §-ában e halasztó hatály eseteit — a 37. §-ra való
minden utalás nélkül — újra szabályozta és kimondta, hogy ez
* Ref. közi. — Az előbbi közi. 1. a 4. számban.
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utóbbi szabályokat kell alkalmazni mindazon esetekben, amelyekben a törvény valamely cselekménynek a végrehajtás folytatására halasztó hatályt tulajdonít.
Hatályon kívül helyezettnek nem lehet ugyan tekinteni a
37. §-t, azonban kétségtelen, hogy — arra tekintettel, hogy a
41. §. a halasztó hatály eseteit csak szaporította, — a halasztó
hatály esetei mindkét szakasz alapján állapítandók meg s ezenfelül a Ppé. „40. §-a alapján, mely szerint az ott írt eltérésekkel
a felfolyamodásra a Pp. szabályait kell alkalmazni, a végrehajtási ügyekben a Pp. 556. §-a is alkalmazandó, melynél fogva a
felfolyamodásnak : pénzbeli marasztalást, elzárást rendelő és a
letétet utalványozó végzés ellen van halasztó hatálya. Ezenkívül
a végrehajtási törvény — a 37. §. általános rendelkezésein felül —
több §-ban a felfolyamodás halasztó hatályát külön is megállapítja.
Mindezekből és az alábbiakból kitűnik, hogy törvényeink a
végrehajtási fellebbvitel hatálya kérdésében sem elég szabatosak,
az alkalmazásban nehézkesek s így végrehajtási kódexünk s novellái nem felelnek meg a hozzáfűzött várakozásnak.
I. Összefoglalva azokat az eseteket, amelyekben az elsőfokú
bírósági végzések ellen intézett felfolyamodásoknak halasztó hatálya van, ezek a következők :
1. A végrehajtást (kielégítési-, biztosítási végrehajtást és zárlatot) elrendelő elsőfolyamodású végzés, úgy a külföldi megkeresésen alapuló végrehajtási végzés és «az ilyen végzés elleni előterjesztést, elintéző végzés ellen felfolyamodásnak halasztó hatálya van a végrehajtási eljárás következő fokozataira : az árverésre, a befolyt összeg, a helyettesíthető ingók, értékpapírok
kiadására, a lefoglalt követelés átruházására és a kiküldött eljárása elleni előterjesztés költségei iránti kielégítési végrehajtás
elrendelésére (vht. 37.
és vnov. 41. §.);
2. a kiküldöttnek megsemmisített vagy megváltoztatott eljárása, intézkedése vagy végzése ellen a végrehajtató részérői beadott fel folyamodásnak a már foganatosítva lévő cselekményen
túlmenő eljárásra (vht. 38. §-a) ;
3. kézi zálognak a zálogtartó kérelmére történt elárverelése
(1876 : XXVII. tc. 106. és 1875 : XXXVII. tc. 305., 306. §.) iránti
eljárás során hozott bírósági végzések ellen a befolyt pénz kiadására (vht. 115. §.) ;
4. minden árverés foganatosítására — még pedig előterjesztés esetén annak jogerős elintézéséig (vht. 140., 37. és Ppé.
41. §.) — de kivéve az előzetes árverést ós az ingatlanra elrendelt új árverést (vht. 104. és 176. §.) ;
5. az elsőfokú bírósági árfelosztási végzés megtámadott tételei kielégítésére (vht. 37., 119. és Ppé. 41. §.);
6. árfelosztási, illetően sorrendi tárgyalás nélkül a költségekre kiutalványozott árverési vételár kiadására (1912 : VII. tc.
27. §.) ;
7. a lefoglalt követelésnek a végrehajtatóra való átruházására (123. §.) ;
8. a végrehajtató vagy az ügygondnok által behajtott követelés fölött való rendelkezésre s illetően a követelés kiadására
(125. §.) ;
9. közpénztárból vagy letétből való kiutalványozásra (133. §.);
10. árverési feltételeknek eleget nem tevő árverési vevőt a
vételárkülönbözetben marasztaló végzés ellen a kielégítési végrehajtás elrendelésére (186. §.);
11. a tkvi hatósági sorrendi végzés megtámadott tételei kielégítésére (vht, 37., 199. és Ppé. 41. §.) ;
12. a jogerőre emelkedett sorrendi végzés alapján a vételárnak a bírói letétből való kiutalványozása tárgyában hozott végzés foganatosítására (vht, 201. §.) ;
13. a végrehajtás tárgyának a végrehajtató részére való átadására, bírói letétből való kiadására, a már átadott tárgyak átadása hatályára (215. és Ppé. 41. §.) ;
14. a végrehajtás tárgyát képező ingók, továbbá munka vagy
más teljesítés pénzbeli egyenértékét megállapító végzés ellen a
kielégítési végrehajtás elrendelésére (217. és 222. §.) ;
15. a végrehajtatónak ingatlan vagy dologi jog birtokába
való behelyezésére (vht. 221. §.) ;
16. valótlan vagy fen nem álló követelés erejéig foganatosított biztosítási végrehajtással vagy zárlattal okozott kár iránti
kereset megindítására és a bírságban való marasztalás kérvényezésére kiszabott hárem havi határidő kezdőpontjára (236. §.);
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17. az ellenfélnek utólag kötelezően történt meghallgatása
esetében az előzetesen elrendelt zárlatot feloldó végzés foganatosítására (239. §.) ;
18. a követelés megszűnése vagy törvényes biztosítása esetében a (jelzálogos) hitelező kérésére elrendelt zárlat feloldását
kimondó végzés foganatosítására (244. §.) ;
19. a foganatosító bíróság által a zárlati költségnek ki által
való viselése kérdésében hozott végzés alapján a végrehajtás elrendelésére (251. §.) ;
20. egyéb zárlati esetekben is a zárlati költségek összegét
és a zárgondnoki díjakat megállapító végzés alapján a végrehajtás elrendelésére (252. §.) ; végül
21. az áttekinthetőség szempontjából ide igtatom a Pp.-nek
már említett 556. §-át, mely szerint általában a pénzbeli marasztalást, elzárást tartalmazó és a letétet utalványozó elsőbírósági
végzés ellen beadott felfolyamodásnak is halasztó hatálya van.
Ezeken az eseteken kívül tehát és különösen a végrehajtási
törvény által kiemelt két esetben is és p e d i g :
a) harmadik személy birtokában levő ingóknak a megsemmisített foglalás alól való felmentésére (vht. 48. §.) ;
b) a másodbíróság elutasító végzése alapján a tkvi bejegyzés törlését elrendelő elsőbírósági végzés foganatosítására (vht.
141. §.) — bár a ki nem zárt esetekben a felfolyamodás megvan engedve — nincs halasztó hatálya a felfolyamodásnak, vagyis
minden elrendelt cselekmény foganatosítható abban az esetben
is, ha felfolyamodás adatott be ; léhát a végzések jogerőre emelkedését bevárni nem kell. Ezek szerint merőben szabálytalan
például, hogy ha a követelés behajtására ügygondnokot kirendelő, az átszállítást, becslést, csatlakozást, ellenszegülés kérdését
elintéző, a kikiáltási ár, az óvadék, a jogutódlás, a végrehajtató
választási joga, a zárgondnok bevezetése, a zárgondnokra vonatkozó egyéb s a többi kérdésekben hozott végzés jogerősségét
bevárják, vagy — ami még sérelmesebb — ha a további felfolyamodással meg nem támadható végzés jogerősségének bevárása
rendeltetik e l ; megjegyzendő azonban, hogy a Pp. 556. §-a
alapján indokolt esetben az első folyam odású bíróság hivatalból
is megadhatja a halasztó hatályt, a frlfolyamodási bíróság pedig
eltilthatja a további eljárást.
II. Kimutattam fentebb, hogy mely esetekben van helye a
másodfokú végzés elleni felfolyamodásnak ; ezúttal tehát csak
arra kell szorítkoznom, hogy ezekben az esetekben melyik felfolyamodásnak van halasztó hatálya ; ezek az esetek a következők :
1. (1. fentebb 13. I. 5. alatt) a megváltoztató másodfokú árfelosztási végzés megtámadott tételei kielégítésére (vht. 119. §.) ;
2. (1. lentebb B. I. 11. a.) a megváltoztató másodfokú sorrendi végzés megtámadott tételei kiutalványozására (vht. 199. és
201. §.); bír hal. hatállyal a felfolyamodás.
3. (1. fentebb B. I. 14. a.) a végrehajtás tárgyát képező
ingók, továbbá munka vagy más teljesítés pénzbeli egyenértékét
megállapító megváltoztató végzés (vht. 217. és 222. §.) ellen ;
mert a vht. csak a most felsorolt esetekben adja meg a halasztó
hatályt ; a Pp. 556. §-a szerint pedig a felfolyamodásnak a
Pp.-ban ^megjelölt eseteken kívül nincs halasztó hatálya; ott a
végrehajtási ügyben előfordulható ilyen eset megjelölve nincs.
Igaz ugyan, hogy a Pp. 556. §-a szerint pénzbeli marasztalást, elzárást, utalványozást tartalmazó végzés ellen is van halasztó hatálya a felfolyamodásnak ; de ez a rendelkezés annálfogva,
hogy ezekben az esetekben (másodfok) a végrehajtási törvény a további felfolyamodást (mint fentebb kimutattam) kizárja, nem a
másod-, hanem az elsőfokú végzésekre vonatkozik.
III. Ami azonban a fentebb ismertetett egyfokú felfolyamodásokat illeti, azoknak a Pp. 556. §-a általános szabályánál
fogva csak akkor van halasztó hatálya, ha marasztalást tartalmaznak, elzárást rendelnek vagy pénzt utalványoznak ; ezeken
kívül még a szakértő illetményeit megállapító végzés elleni felfolyamodásnak is halasztó hatálya van a Pp.-nek 364. §-a értelmében.
Azt hiszem, hogy a felfolyamodás és annak halasztó hatálya
kérdését sikerült elvi alapon rendszerbe foglalva tisztába hoznom, amit abban a reményben tettem, hogy ez alapon a jogkereső közönségnek az e kérdésben való ingadozása és a bíróságoknak a kizárt jogorvoslatokkal és a jogerősségi kérdésekkel
való terhelése csökkenni fog.
Arany Sándor.

A háború és a berni nemzetközi vasúti
egyezmény.
Nemzetközi szerződéseink hosszú sorában a jogfejlődésnek
előkelő korszakát nyitotta meg a berni nemzetközi vasúti egyezmény; első fecskéje volt az egységes nemzetközi kódexeknek s
az egymástól ellenségesen elzárkózó nemzeti jogok között valósággal az első aranyhíd volt. Tizenöt évig, 1875-től 1890 október
14-ikéig vajúdott, mígnem elérkezett a nemzetközi jog történetének az a sorsfordulati pontja, mikor uralkodónk, a belgák
királya, a német császár, a francia köztársaság elnöke, Hollandia
és Olaszország királyai, Luxemburg nagyhercege, az orosz cár
és a svájci szövetségtanács képviselői megegyeztek abban, hogy
országaik területén a nemzetközi vasúti fuvarozásra vonatkozó
lag egységes szabályok lépjenek életbe. Az egyezmény a nemzetközi jogalkotás terén a haladás legfelső fokát jelentette, mert
különféle országok területein a hatálya alá tartozó nemzetközi
jogviszonyok tekintetében a területi jogszabályok helyett nemzetközi magánjogot hozott be s az államszerződések megszokott
irányzatától eltérően nem csupán kölcsönös jogsegélyt adott az
egyes államok polgárainak, hanem egymásközti jogviszonyaikat
közvetlenül szabályozta. A párisi, berlini, bécsi, budapesti, szentpétervári, stb. bíróságok ugyanazon jog szerint ítéltek ennek
alapján s a világ jogának első óraütése volt az, mikor egymástól műveltségben, gazdasági és politikai törekvésekben oly messze
álló államok bírái talán egy órában ugyanazon jogviszony felől
azonos törvényszakasz alapján egyféleképen ítéltek. Tudjuk, a
nemzetközi egységes kódexet az egyes nemzeti törvényhozások
intern intézkedései követték. Nálunk az 1892: XXV. törvénycikk,
mely becikkelyezte a berni nemzetközi egyezményt és azt a hozzátartozó végrehajtási határozmányokkal, szabályzatokkal, mellékletekkel stb. együtt az ország törvényei közé iktatta, egyúttal
felhatalmazta a minisztériumot, hogy a nemzetközi egyezmény
határozatait a vasúti üzletszabályzat módosítása útján az ezen
egyezmény hatálya alá nem eső fuvarozási ügyletekre is rendelettel kiterjeszthesse, még ama részeiben is, melyek a kereskedelmi törvény rendelkezéseitől eltérnek; a pótegyezmények becikkelyező törvényei ugyanezt a felhatalmazást kiterjesztik a pótegyezmények határozmányaira is. E felhatalmazás révén nemzeti
vasúti jogunk is hozzásimult a berni egyezmény számos rendelkezéséhez és érvényesek a kereskedelmi törvény rendelkezéseitől
eltérő azok az üzletszabályzati rendelkezések, melyek a nemzetközi egyezmény határozmányaival egyeznek. Belföldi forgalmunk
szabályozója tehát lényegében nemzetközi jog, ezek szerint a
Bernben létrejött fuvarozásjogi kódex szabályai többé már nemcsak a nemzetközi vasúti jogot képviselik, hanem belső jogunkba
is átszivárogtak és Bern jogát alkalmazza a magyar bíró is.
Félő, hogy a nemzetközi jogot ért világháborús katasztrófák
vihara a nemzetközi jogalkotásnak ezt a díszét is rövidesen utói
fogja érni. Bár ily nemzetközi egyezmény nem létében is nagyon
természetesen számos mód áll rendelkezésre a fuvarozási jognak
az egyes államok közötti rendezésére, amint ez megvolt az egyezmény létrejövetele előtti időben is, — a német vasútigazgatóságok egyesületének egykori munkájára kell csak rámutatnunk—,
de mily más egy folytonosan hullámzó, a vasútak tetszésétől
függő köteléki díjszabások stb. révén kialakuló, örökös változtató tendenciáktól üldözött jog egy világrész legtöbb államában
érvényes egységes nemzetközi törvénykönyvnél, mely ugyan a
változások, a fejlődések sorsát természetesen szintén nem kerülheti ki, de mégis jelentős évekre a jogszolgáltatás nemzetközi
nyugalmát és egységességét is biztosítja.
Az államszerződéseknek, mint az egyes államok nemzetközi
jogviszonyait szabályozó akaratmegegyezéseknek, megszűnési okai
között szerepel a szerződésben megállapított felmondás s egyik
vagy másik fél létezésének megszűnte. E két megszűnési alapot kívánom ezúttal a berni egyezmény sorsával vonatkozásba
hozni.
Ami a berni egyezménynek az államszerződések felmondási
jogából folyó felmondhatását illeti, maga az egyezmény s a későbbi zárjegyzőkönyvek azt a szabályt tartalmazzák, hogy a nemzetközi egyezmény a szerződő államok mindegyikére nézve hatályba lépte napjától számított három évre és folytatólagosan
további három évi időszakokra mindaddig kötelező, míg a részes
államok egyike legkésőbb egy évvel valamelyik három éves idő£
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szak lejárta előtt a többi államoknak be nem jelentette, hogy az
egyezménytől visszalépni szándékozik.
Ebből a szempontból vizsgálva az egyezmény hatályát, kétségtelen, hogy az ma is fenáll hatályában, holott a szerződő
államok csoportosan háborúban vannak egymással s hatálya
egyikre vagy másikra csak akkortól kezdve szűnik meg, amikorra a szerződés joghatályosan fel lesz mondva. Ez az eset ma
még nem következett be; a folytatólagos három éves ciklus az
immár huszonöt éves egyezmény időbeli hatása tekintetében
csak tavaly kezdődött s így a felmondás, az egyezménytől való
visszalépésnek a szerződő államok részére való bejelentése bár
már gyakorolható lett volna, a három éves ciklusból még annyi
idő van hátra, hogy a háborúskodó államok nem állanak a felmondási idő utolsó napja előtt. A nemzetközi jog körébe tartozik annak további vizsgálata, hogy az államszerződések fe1 mondása mily diplomáciai formaságok mellett gyakorolható az egymással háborús viszonyban álló államok között ; e tekintetben
azonban az egyezmény szinte prófétai előrelátással már tételes
intézkedést is tartalmaz, amennyiben 57. cikke szerint az egyezmény végrehajtásának megkönnyítése és biztosítása végett a
nemzetközi forgalom számára felállítandó, a svájci szövetségtanács felügyelete alatt álló, Bernben székelő központi hivatal
feladatai körébe tartozik az is, hogy minden egyes szerződő
állam közleményeit elfogadja s a többi állam tudomására juttassa, ezek szerint a visszalépési szándék bejelentése a háborút
viselő államok egyike, másika, vagy többje között a központi
hivatal közvetítésével is megtörténhetik.
A nemzetközi egyezmény irodalmában erősen vitatott kérdés, hogy a felmondási jognak csak egy állam részéről történt
gyakorlása mennyiben érinti az egyezmény joghatályát. Az egyik
oldalon azzal érvelnek, hogy míg a nemzetközi szerződésekben
általában ki van mondva, hogy a kilépés ellenére is a szerződés
a többi államokra nézve hatályában fenmarad, addig a berni
vasúti egyezmény ily rendelkezést nem tartalmaz, amiből következnék, hogy ha például Franciaország a szerződést felmondja,
az egyezmény valamennyi államra nézve hatályát veszti. A másik
nézet afelé hajlik, hogy egy vagy több állam kilépése az egyezmény hatályát a nemzetközi szerződést fel nem mondott államok
tekintetében, azok egymásközti viszonyában nem érinti s a mi
nézetünk is ez, mert amikor az egyezmény egyes államok részére a felmondási jogol 60. cikkében kifejezetten, időhatárolás
mellett megadja, ehhez azt a következményt, hogy a felmondás
az egész egyezmény hatályát megszünteti, nem fűzi s alig hiszem, hogy a szerződő államok évtizedeken át kialakult egyezményalkotó akaratával teljesen összhangban állana oly felfogás,
hogy ez az Európa legnagyobb részét egy kódex szelleme és
hatalma alá vonó nemzetközi alkotás felboruljon valamelyik liliputi állam kilépése okából. A kérdés azonban vitatható s mindegyik álláspontot egyforma tisztelet illeti meg s nemzetközi jogi
praecedensek egyik vagy másik álláspont mellett egyaránt felhozhatók. Gyakorlati szempontból azonban kétségtelen az is,
hogy egy állam kilépése is beleviheti a bomlás baktériumait az
egész egyezménybe, mert ha csak egy állam is kilép a maga
vasútjaival a nemzetközi vasúti hálózatból, úgy ez feltétlenül ú j
egyezmény, esetleg a szerződésben megmaradt államok között
is új megállapodások alkotásának szükségességéhez vezetne.
Érdekesebb az egyezmény joghatályának és sorsának vizsgálata a fentebb említett másik szempontból. Mi történik a
berni egyezménnyel az esetben, ha a szerződő államck egyike
vagy másika megszűnik ? A világháború mai stádiumában például itt van Belgium, mely ugyan ma még darabokra törve létezik, királya, kormánya, területe is van, de elmerülhet teljesen
a hódítás tengerében. Ha területét ellenség elfoglalja, jogilag az
állam megszűnik s ha a békekötés jegyzőkönyvében nem lesz
számára irgalom és más állam bekebelezi, szerződőképessége is
megszűnik s szerződésfelmondási joga is terítékre kerül. Akik a
fentebbiek szerint amellett a nemzetközi jogi álláspont mellett
harcolnak, hogy egy állam kilépése a berni kódexet teljesen, a
többi államokra is kihatóan hatályvesztetté teszi, azoknak azt a
következtetést kell itt is levonniok, hogy egy állam létezésének
megszűnte is felborítja ezt a nagy jogalkotást. Bár bizonyos,
hogy minden nemzetközi szerződés a rebus sic stantibus elvén
épül, nem merném ez elvet a konkrét esetre alkalmazni, hiszen
csoportos államszerződésről van szó és a nagy államok egész

6 . SZÁM.

tömege "aligha szerződött egymással azzal a reservatio mentaliszszal, hogy egy ily komoly, a világgazdaságot érintő nemzell özi
jogalkotás felborítható legyen, ha például egy kis, jelentéktelen
állam a felmondási jog gyakorlásának terére lép vagy megszűnik
létezni. Nemzetközi jogot akartak alkotni és nem nemzetközi
illúziókat.
Gyakorolják-e majd egyes államok a felmondás jogát, ma
még tudni nem lehet. Ez politikai és gazdasági kérdés, az állami
erőcsoportok hatalmi elhelyezkedésének mikéntjétől függ. A nemzetközi jogok romhalmazában ma megbénulva fekszik az első
nemzetközi jogi kódex is, a diszharmónia koncertjében elhallgatott a harmónia. S a háborúnak szomorúan érdekes jelensége,
hogy a berni vasúti egyezmény gyakorlatilag
ma csak egyrészt
Svájc, Hollandia, Franciaország, Olaszország s Belgium élő részének, másrészt — Luxemburgot leszámítva — MagyarországAusztriának és Németországnak, Svájcnak és Hollandiának forgalmában érvényesül. A nemzetközi szállítás ez államcsoportok
között folyik, ezek .szerint a berni konvenció a háború tűzpróbáján átmenve, gyakorlati hatályában a háború alatt is fenmaradt s a többi államra nézve, melyek tekintetében a nemzetközi forgalom a háború tartamára megszűnt, az egyezmény hatálya legfeljebb fel van függesztve, meg nem szűnt és várja
hatályba lépését. Nemzetközi vasúti egyezményünk semmi esetre
sem tekinthető olyfajta államszerződésnek, mely a hadüzenettel
hatályát veszti; igaz ugyan, hogy a nemzetközi jog elfogadott
tétele, hogy az oly államszerződések, melyek fenállása békés viszonyokat feltételez, a háború folytán megszűnnek, de a pacta
sunt servanda klasszikus elve egyrészt, másrészt a díszes hely,
melyet a berni egyezmény a nemzetközi jogban elfoglal és a
szerződő államoknak az az akarata, hogy az egyezmény joghatálya csak részleges, vagy minden egyes állam közötti felmondás egyedüli útján legyen megszüntethető, mutat oda, hogy e
kódexen a háború se végezhessen pusztítást.
Bizonyos azonban, hogy az egyezmény fenmaradása világháborús veszedelemben van. Erdekük lesz-e a nagyhatalmi csoportosulásoknak annak további fentartása, ez nemcsak vasútpolitikai, hanem elsősorban politikai kérdés. Tizenöt év kellett
a létrehozásához s mily kevés idő elég annak a szétrobbantásához! 1 enmaradásához fűződik hazai vasúti jogunk számos intézkedésének sorsa is. Az 1892 : XXV., az 1901 : XXV., az 1908 :
XLIV. tcikkek hatályukat vesztik, ha maga az egyezmény és
pótegyezményei megszűnnek, maguk ezek a becikkelyező törvények állapítják meg megszűnésük prognozisát. Mihelyt tehát
megszűnik a berni egyezmény, nemzeti fuvarozási jogunknak
azok az intézkedései, melyek nem a kereskedelmi törvényen,
hanem esetleg azzal ellentétben a berni egyezményen alapúinak,
hatályukat vesztik. Vasúti jogunkban forradalmi állapot lenne
ez, a köztudatba átment és legnagyobb részükben
hasznosaknak
bizonyait szabályok repülnének ki vasúti jogszabályaink gyűjteményeiből és új jogalkotások szükségessége előtt állanánk. Első
nemzetközi jogi kódexünknek más sorsot kívánunk. Törmelékben, összezúzva fekszik ma a legtöbb nemzetközi jogalkotás, a
jövő joga mintha újabb évszázadokkal tolódott volna el. Európa
legtöbb államának közös vasúti jogára is a holnap bizonytalansága vár, pedig igazán jobb sorsra volna érdemes az évtizedeken
át Európa legnagyobb jogászainak agyában vajúdott berni gondolat.
Dr. Sándorfi
Kamill.

Gondosság a kereskedelmi üzletek
átruházásánál.
Még a kereskedelmi üzletek átruházásáról szóló 1908 : LVII.
tc. megalkotása előtt sok kontroverziára adott okot kereskedelmi
törvénykönyvünkben a 271. §., amely szerint ki valamely ügylet
folytán, mely rá nézve kereskedelmi ügyletnek tekintendő, egymás irányában gondosságra van kötelezve, a rendes kereskedő
gondosságával köteles eljárni, szemben a magánjog diligens
paterfamilias gondosságával.
Jó családapa gondossága, rendes kereskedő gondossága : a
jogi frázisok határszélén mozgó túlságosan elvont fogalmak voltak eddig is ezek úgy a magán-, mint a kereskedelmi jogban s
a zavart növelte, hogy hosszú évek gyakorlata a hiteltörvénykezés terén a nem kereskedőre is kiterjeszteni kívánta a rendes
kereskedő gondosságát, ha az ügylet rá nézve is kereskedelmi
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ügyletet képezett s a zavar növeléséhez nem kis mértékben járult, sőt járul ma is a körülmény, hogy a kereskedelmi jogban
a rendes kereskedő gondossága sem absolut minta, ez alól is
vannak kivételek, hogy egyebet ne említsünk : a diligentia quam
in suis rebus a közkereseti társaság tagjainál s a betéti társaság
beltagjainál, a rendes fuvarozó gondossága a fuvarozási jogban
stb. mind olyan megkülönböztetések, amelyek a rendes kereskedő fogalmának egységesítéséhez valami nagy sikerrel hozzá
nem járultak.
Régi igazságszolgáltatási tapasztalaton nyugszik az az igazság, hogy az avult törvények jogi frázisai a perek legalkalmasabb sülyesztői és útvesztői s amíg kereskedelmi törvénykönyvünk egységes revíziója el nem készül, úgy látszik, közös sorsa
lesz minden kereskedelmi jogi novellának, hogy a rendes kereskedő gondosságának elvont fogalmával operáljon még az újabbkor törvényhozásaiban is.
E fogalomnak mint zörgő csontváznak bíróságaink azzal igyekeztek eddig életet adni, hogy esetről-esetre a konkrét üzlet minősége és terjedelme szerint állapították meg, hogy valaki a
rendes kereskedő gondosságával járt-e el, nem kereskedőnél
pedig oly kereskedő eljárásához képest állapították meg a gondosság e nemét, aminőnek üzletkörében a konkrét ügylet legtöbbször ismétlődik.
A rendes kereskedő gondosságának elastikus fogalmától s
magától a jogi műszavaktól nem tudta magát emancipálni az
1908 : LVII. tc. a kereskedelmi törvény átruházásáról szóló törvény sem, amelynek 1. §-ában mint egy jogi kísértet vonúl fel
az ismerős műszó, de még ma is ki nem ismert jogi fogalom :
a rendes kereskedő gondossága. («Aki kereskedelmi üzletet szerződés útján átvesz, felelős az átruházónak az üzletből eredő
azokért a kötelezettségeiért, amelyeket az átvétel idején ismert,
vagy a rendes kereskedő gondosságával megtudhatott. Az átruházó felelőssége érintetlen marad s ki van véve a csőd folyamán való üzletátadás esete.»)
Az vitán kívül áll, hogy a kereskedőtől fokozottabb gondosságot kell követelni élethivatásában, a kereskedelmi ügyletek
lebonyolítása körül, mint egy laikus magánembertől. A munkamegosztásra alapított közgazdasági életben a munkamegosztás
az egye^ hivatások és képességek kipallérozódását feltétlenül előmozdítja s ez alapon a kereskedelem egyike azon termelési
ágaknak, amelyeknek nemcsak produktivitása van elismerve, de
el van ismerve intellektualitása is, értelem, szellemi erő tekintetében sokszor bizony oly követelményeket támaszt, mint a magasabb szellemi funkciók. Hűség, jóhiszeműség, pontosság és
óvatosság, talán e morális fogalmakba sűríthetnők össze a rendes kereskedő gondosságát, ez a legkevesebb, amit egy kereskedőtől elvárni lehet a Treue és Glaube-t és pontosságot mindenkor, minden ügyletnél, minden körülmények közt s ami az
óvatosságot illeti, hát itt igazán nehéz általános mértéket felállítani. Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy a
rendes kereskedő fogalmát megtöltő s most felsorolt erkölcsi
fogalmak közt többé-kevésbbé kölcsönhatás van s minél jobban
terjed a Treue und Glaube, annak visszahatásakép annál kevesebb szükség lesz az óvatosságra.
Ennek a rendes kereskedő gondosságán alapuló óvatosságnak a többek közt praktikus jelentősége a kereskedelmi üzletek
átruházásánál van, de hogy e rendes kereskedői gondosság hol
kezdődik s hol végződik, speciel e kérdésnél még ma is igen ingadozó a bírói gyakorlat.
A kir. Kúria egy ízben már kimondotta, hogy a rendes kereskedői gondossághoz tartozik ugyan, hogy az üzletátvevő megtudja az átruházó tartozását, de a könyveket nem vezetett átruházónak abbeli kijelentése, hogy más tartozása nincs, az átvevőt a további felelősség alól mentesíti.
Ezzel szemben a budapesti kir. tábla gyakorlata azon az
állásponton van, hogy az átvevő az üzletet terhelő tartozásokról
tudakozódás útján is köteles meggyőződést szerezni, különösen
akkor, ha szabályszerű üzleti könyvek hiányában a tartozások
összegének megállapítására megbízható adat nem áll rendelkezésre.
E két homlokegyenest ellenkező határozat közül az egyik
túlsókat kíván a rendes kereskedő gondosságától, míg a másik
kevéssel beéri.
Az egyik határozat messzemenő tudakozódást kíván, főleg
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ha könyvek s más megbízható adat nem áll rendelkezésére. Honnan, kiktől tudakozódjék az átvevő, mikor még a hitelezők névsora sem áll rendelkezésére? Volna még egy mód, a hitelezők
iránt a bíróságnál érdeklődni. De vájjon meg lehet e joggal, a
kereskedelmi forgalom megbénítása nélkül róni az átvevőt azzal
a kötelezettséggel, hogy az átruházó hitelezői iránt esetleg évekre
visszamenőleg bírósági iktatókönyvekben fő- és allajstromokban
böngésszen és így érdeklődjék? Ez sokszor leküzdhetetlen nehézségbe is ütközik, mert az átruházót, ha adósságai vannak, hitelezője, a gyáros vagy nagykereskedő bizonyára nein alperes lakhelye előtti, hanem a hitelező telepe szerint illetékes bíróság
előtt fogja perelni s az átruházó személyes bíróságánál az átvevő
legfeljebb a megkeresés útján folyamatban levő végrehajtási eljárásról fog értesülni, de a perről legtöbbször még nem.
Egyébként, hogy nem is kötelessége az átvevőnek az átruházó elleni perekről tudakozódás útján tudomást szerezni, arra
épen az 1908: LVII. tc. 5. §-a adja meg a félremagyarázhatlan
választ, amidőn kimondja: ccha az üzlet átvétele idején az átruházó ellen az 1.
alá eső kötelezettség alapján a per meg volt
indítva és az 1—3. §-ok értelmében e kötelezettségért felelős átvevőnek az átvétel idején a perindításról tudomása volt, az átruházó ellen hozott marasztaló ítélet kiterjed az átvevőre is», —
de e törvényszakaszt oly kiterjesztően magyarázni még nem lehet, hogy az átvevőnek jogi kötelessége a perről tudomást is
szerezni akár személyesen, akár tudakozódás útján. E törvényszakasz szankciója csak az esetre szól, ha az átvevőt az átruházó,
avagy helyette más a perek folyamatban létéről hűen informálta,
de ha az átruházó még kérdezősködés után is elhallgatta előtte
a pereket, az anyagi igazság sérelmével járna az átvevőt felelőssé tenni oly tartozásokért, amik bár fenállanak, de létezésükről jóhiszeműen nem tudhatott s de lege lata nem is lehet jogpolitikai cél, hogy a rendes kereskedői gondosság mértékének
felállításánál a különben jóhiszemű átvevő kereskedőt ok nélkül
molesztáljuk és sokszor fizikai lehetetlenségek erőpróbái elé állítsuk azáltal, hogy őt még messzemenő tudakozódásokra anyagi
felelősség terhével kötelezzük. De a jogi forgalom biztonsága
szempontjából ma még nem kielégítő a kir. Kúria által lancirozott másik enyhébb álláspont sem, mely az átvevőt egyszerűen
szalválja az átruházó abbeli kijelentése után, hogy tartozása nincs.
Ez az álláspont útlevél a vakbizalomhoz, amely soha nem fog
polgárjogot nyerni még a legkonszolidáltabb kereskedelemben
sem, de nem is kívánatos, mert e vakbizalom az átruházóknak
igen sok vagyonjog elleni deliktum elkövetésére, főleg csalásokra
kínálna kedvező alkalmakat. A tévedésbe ejtések és tartások
száma, minden különösebb ravasz fondorlat nélkül is — ami különben a csalásnál már amúgy sem tényálladéki alkatelem —igen elharapózna. És épen az a feltűnő, hogy a Kúria még könyveket nem vezeteti kereskedőkkel szemben is feloldja a további
felelősség alól az átvevőt az átruházó puszta nemleges kijelentése után, holott könyvet nem vezetett kereskedővel szemben
üzletátruházásoknál bizony-bizony fokozott éberségre s óvatosságra van szükség.
E két ellentétes bírói gyakorlat áthidalására a mai kereskedelmi forgalom az átruházandó üzlet hitelezőit hírlapokban szokta
felhívni követeléseiknek záros határidőn belül eszközlendő bejelentésére, annak a figyelmeztetésével, hogy a praeclusiv határidőn túl követelések figyelembe nem vétetnek. Ez a gyakorlat
eddig bevált, az üzletátruházásoknál megkívánt rendes kereskedői
gondosságnak e hírlapi felhívás oly bíróilag és közgazdaságilag
is elfogadható praktikus középmértéke, hogy annál többet vagy
kevesebbet kívánni, csak a szolid kereskedelem szabadságának s
biztonságának rovására menne.
Dr. Putnoki Béla.

Magyar honosoknak Ausztriában fekvő
ingatlan hagyatékára alkalmazandó örökösödési jog.
Azon kérdésre, hogy mely örökösödési törvényt tartoznak az
osztrák bíróságok alkalmazni magyar honosoknak Ausztriában
fekvő ingatlan hagyatékára, dr. Plopu György kúriai bíró a Jogtudományi Közlönyben (((Szemelvények a m. kir. Kúria I. polgári szaktanácsának joggyakorlatából» 1916. évf. 4. sz. 30. old.)
következőkép válaszol:
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((Magyar területre csak magyar bíróság, külföldi területre
csak külföldi bíróság járhat el, de mert a magyar honos hagyatékára a magyar, ellenben a külföldi honos hagyatékára a külföldi anyagi örökösödési jog irányadó: nyilvánvaló, hogy a magyar honos wieni ingatlana, mint hagyaték, a magyar, a külföldi honos alföldi ingatlana, mint hagyaték pedig a külföldi
örökösödési jog alapján adandó át; a wieni hagyatékra tehát
esetleg ági örökösödési, lcözszerzemónyi igény, hitvestársi örökösödési igények is érvényesíthetők.®
Dr. Plopu ezen állítása merőben téves, mert az osztrák bíróságok külföldi s így magyar honosoknak is Ausztriában fekvő
ingatlan hagyatékára feltétlenül s minden tekintetben az osztrák
örökösödési jogot tartoznak alkalmazni, tekintet nélkül arra,
hogy hol volt az örökhagyó utolsó lakhelye és tekintet nélkül a
külföldinek állampolgárságára. Bizonyítja ezt a még most is érvényben levő 1854. év augusztus 9-én kelt császári pátens (R. G.
B. 208. sz.), mely a perenkívüli eljárást szabályozza s melynek
22. §-a így szól:
ocÜber die innerhalb des österreichischen Staates liegenden
unbeweglichen Güter eines verstorbenen Auslánders kommt dem
nach dem Gesetze über die Zustandigkeit in bürgerlichen Rechtssachen dazu berufenen österreichischen Gerichtes, wenn nicht
durch Staatsvertráge ein anderes Übereinkommen getroffen wird,
die Abhandlung in vollem Umfange zu pílegen. Dassclbe hat
daher die Beurteilung der Rechte aller Bereclitigten und die Obsorge über die Berichtigung sámtlicher Abhandlungsgebühren
nach den hierldndigen Gesetzen zu pílegen.»
Azt hiszem, hogy ezen törvényszakasz luce clarior s az
osztrák jogi irodalomban sohasem volt kétséges, hogy az osztrák
bíróságok külföldi örökhagyónak Ausztriában fekvő ingatlan
hagyatékaira feltétlenül s minden tekintetben az osztrák jogot
tartoznak alkalmazni (v. ö. Szántó Mihály ((Nemzetközi magánjog)) Budapest 1893, 187—188. lap). A fórum rei sitse az osztrák
jog szerint oly kizárólagos, hogy nemcsak az ingatlan vagyon
feletti végrendelkezés alakszerűségei vannak a lex rei sitae elvének alávetve, hanem a végrendelkezési képességet is ingatlanokra vonatkozólag a lex rei sitse bírálja el (a régi feudális
rendszer ezen maradványai az angol-amerikai jogban is érvényben vannak, v. ö. dr. Ferenczy Árpád «A nemzetközi magánjog
kézikönyve)) Budapest, 1911, 267. 1. 319. szakasz és 274—275. 1.,
330. szakasz).
Ha pedig az osztrák bíróságok magyar honosoknak Ausztriában fekvő ingatlan hagyatékaira feltétlenül s minden tekintetben osztrák jogot tartoznak alkalmazni, akkor a magyar bíróságok is osztrák honosoknak Magyarországban fekvő ingatlan
hagyatékaira föltétlenül s minden tekintetben magyar jogot tartoznak alkalmazni a viszonosságból folyólag is (Szántó i. h.
194. lap). Ezen szabályt a német polgári törvénykönyv (Einführungsgesetz Art. 25.) kifejezetten statuálja, míg az olasz polgári törvénykönyv (8. cikk, 2. bevezetés) a lex patrise elvének
korlátlanul deferálni látszik.
*
Dr. Schwartz
Izidor.

BELFÖLD.

Szemle.

— Jogegységi határozat a biztosítéki jelzálogjog
k é r d é s é b e n . A biztosítéki jelzálogjog átruházásának és átvállalásának kérdése körül évek óta nagy viták folynak a jogi szaklapokban. A bírói gyakorlat ingadozása e kérdésben - igen káros
hatással volt a hitelviszonyokra annyira, hogy az érdekelt körök
a kérdésnek törvény útján való sürgős szabályozását követelik.
Ezt az igazságügyminiszter tudvalevőleg 1914-ben a váltótörvény
képviselőházi tárgyalása alkalmával kilátásba is helyezte. A vitás
komplexumból a kir. Kúria II. (telekkönyvi, úrbéri és birtokrendezési) jogügyi tanácsa február 19. napján a következő kérdést
fogja eldönteni. Hitelbiztosítéki összeg erejéig bejegyzett jelzálogra vonatkozólag megengedhető-e oly telekkönyvi feljegyzés,
mely szerint a biztosítéki jelzálogjog az eredeti adós személyében történt változás után az előbbinek helyébe lépő új adósnak
eme hitelviszonyból keletkező tartozásának biztosítására szolgál.
(Vonatkozással egyfelől a kir. Kúria 2427/1909. P. sz. és a pozsonyi kir. ítélőtábla 2408/1913. P. sz , másfelől a pozsonyi kir.
ítélőtábla 2661/1911. P. és 15/1913. P. sz. végzéseire.) A jogegységi tanács tehát a vitás komplexumnak csak egyik látszólag
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kevésbé fontos kérdésével fog foglalkozni. A feljegyzés megengedésének vagy megtagadásának kérdése azonban implicite eldöntheti az átvállalás lehetőségének kérdését is. A határozat
tehát döntő befolyással lesz a biztosítéki jelzálogjog további fejlődésének sorsára.
— Új t ö r v é n y e k . A legutóbb szentesített és kihirdetett
törvények közül igazságügyi vonatkozásúak : az 1916: III. tc. a
hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907:111. tc. I. fejezete hatályának
meghosszabbításáról (1. különösen az 1907:111. tc. 2. §-át a villamos erő büntetőjogi védelméről); az 1916: IV. tc. a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények újabb kiegészítéséről (1. különösen a 6. §-t. amely a Kbtk. általános rendelkezéseinek bizonyos módosításaira hatalmazza fel a minisztériumot a háborúval kapcsolatos törvényekben foglalt rendelkezéseknek kihágássá nyilvánítása eseteiben); az 1916: V. tc. a csődönkívüli kényszeregyezségről és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról, amely törvény a f. évi február hó 1. napján
lépett életbe a 451/1916. I. M. E. sz. rendelet alapján; az 1916:
VIII. tc. a hadműveletek folytán -elpusztult vagy megrongált
községekben fekvő ingatlanokkal kapcsolatos jogviszonyokra vonatkozó kivételes intézkedésekről; az 1916: IX. tc. az árdrágító
visszaélésekről (életbelépett a f. évi január hó 24. napján).

— A háború hatása a családjogi viszonyokra című
előadásában dr. Szladits Károly miniszteri tanácsos a f. évi jan.
hó 27. napján a Szabad Lyceum előadási sorozatában ismertette
azokat a rendkívüli intézkedéseket, amelyeket a kormány törvényi felhatalmazás alapján a házasságkötések megkönnyítése
érdekében tett. Megvilágította a ((per procuratorem» való házasságkötés intézményét, amint az több külföldi jogban ma is
érvényben van. Foglalkozott továbbá azzal a kérdéssel, hogy az
egyik házastársnak hazaárulása vagy a háborúban tanúsított
másnemű méltatlan viselkedése mennyiben szolgálhat okul a házasság felbontására. Részletesen fejtegette a hősi halált haltak
anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat, ezzel az eljárással kapcsolatban óhatatlanul előforduló tévedéseket és nehézségeket, ismertette a holttányílvánítás jogszabályát és itt kitért a Németországban újabban megindult arra a mozgalomra, mely a holttányilvánítási jogszabályokat az eljárás jelentékeny megkönnyítése
és megrövidítése érdekében sürgős revízió alá kívánja vétetni.
Az exhumálás jogával kapcsolatban kritika tárgyává tette az erre
vonatkozó bírói gyakorlatot s a mellé a felfogás mellé állt, mely
a kérdést tisztán családjoginak fogja fel és házastárs létében az
exhumálás jogát és kötelességét neki ítéli. Foglalkozott még az
elesett hősök természetes gyermekeinek törvényesítéséről és a
kiváltságos katonai végrendelet alaki kellékeivel. Az előadás
könnyedsége, művészien világos perspektívája s a hely, ahol elhangzott, arra enged következtetni, hogy kizárólag laikusok számára készült, de a kérdések jogászi elmélyítésével s a nemzetközi jogi vonatkozások gazdag beleszövésével a jogászközönség
érdeklődését is teljesen lekötötte.
Sz.
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t közjogi és közigazgatási jogi
bizottságának január 29-én Concha Győző elnöklésével tartott
ülésén dr. Krisztics Sándor az ((osztrák közigazgatási reformtörekvésekről)) tartott előadásában részletesen kifejtette azon körülményeket, melyek a közigazgatás reformját Ausztriában szükségessé teszik. Különösen kiemelte Ausztria nemzetiségi helyzetét, mely a kettős igazgatás (Doppelverwaltung) rendszeréhez
vezetett. Ez a kettős igazgatás főképen abban áll, hogy ugyanazon ügyek intézését úgy önkormányzati, mint állami hatóságok
végezhetik és hogy a községek úgy önkormányzati, mint állami
hatósági felügyelet alatt állanak. Az előadó részletesen foglalkozván a közigazgatási szervezet, a közigazgatási bíráskodás és
a járási főnökségek előtti ügymenet reformtervezeteivel, megállapítja, hogy a reformtervek által kitűzött cél, a közigazgatás
kettősségének megszüntetése nem nyert megoldást. A nemzetiségi helyzet körülményei erősebbeknek bizonyulnak, mint az egységes közigazgatás megvalósítására hajtó törekvések. Ezután dr.
Weis István tartotta meg előadását a «hadikárokról)). Meghatározta, hogy mely jelenségeket sorozhatunk a hadikárok gyűjtőneve alá és mindezeket éles ellentétbe állította a hadiszolgáltatásokkal. Ismertette mindazokat a tételes jogi megoldásokat,
melyek a hadikárokért való kártalanítás tekintetében a múltban
és jelenben irányadók és ezek alapján arra a következtetésre jut,
hogy a hadikárok megtérítésének csak erkölcsi alapja van, a

7. SZÁM. "

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

59

hadikárok az egyes és az állam közötti közjogi viszony keretébe -ennek a kérdésnek az érdemébe s ennek következménye volt,
tartoznak és így az esetleges kártalanítás keresztülvitelére csak hogy a kir. Kúriának s néhány táblának felülvizsgálati tanácsa
a közigazgatási szervezet lehet hivatott. Az előadást követő vi- máris felemelte az alsóbíróságok által sokszor szégyenletes alatában dr. Bénárd Emil miniszteri osztálytanácsos és Concha csonyan megítélt tartásdíjat. A jelentés foglalkozik még ezenGyőző elnök vettek részt. Magára a kérdésre egyik közelebbi kívül a gyámhatósági gyermekvédelem több részletkérdésével, belső
adminisztratív ügyekkel s figyelemreméltó javaslatot tesz a hiszámunkban visszatérünk.
— A szociális jogalkotás problémája. Dr. Szirtes Artúr vatásos gyámi hivatal végleges megszervezése és kibővítése tea f. évi február 1. napján ily címen a Társadalomtudományi Tár- kintetében. A jelentés érdekes bepillantást enged a magyar
saságban előadást tartott, melyen az ú j német jogi irodalmat gyámhatósági munka első műhelyébe és örömmel állapítjuk meg,
foglalkoztató módszertani vitát ismertetve, azt az álláspontot fej- hogy az a szociálpolitikai irányú tevékenység, amelyet a székestegette, hogy a vita súlypontjának a jogalkalmazás kérdéséről a főváros árvaszékc néhány év előtt példaadó buzgalommal megjogalkotás problémájára kell átvitetnie. A probléma előadó sze- indított, állandó fejlődésben van és évről-évre nagyobb termés
Sz.
rint az, miként lehetne megvalósítani a jogalkotás tudománya érik a nyomában.
—
A
tárgyalás
elnapolása
és
elhalasztása
a
Bp.induktív módszerének legmegfelelőbb eszközöket és berendezéseket ? A kérdés ismeretelméleti megalapozása után Szirtes arra az ében és a Pp.-ében. A Bp. és Pp. terminológiájában különberedményre jut, hogy a törvényelőkészítés eddigi miniszteriális ség van az elnapolás és elhalasztás közölt; sőt amit a Bp. elrendszerének kereteiben a tudományos jogalkotásnak megfelelő napolásnak, azt a Pp. elhalasztásnak nevezi és fordítva. Állítsuk
korlátlan indukció meg nem valósítható, hanem új, intézményes, szembe és illetve egymás mellé a Bp. és Pp. rendelkezéseit a
független és autonóm társadalmi berendezésre van szükség, mely- tárgyalás elhalasztásáról, illetve elnapolásáról. Abban az egyben
ben a gyakorlati jogi élet munkásai és hivatalai (az ügyvéd, a úgy a Pp., mint a Bp. megegyezik, hogy a tárgyalási határnapot
közjegyző, a közigazgatási hatóságok, a bíróságok stb.) továbbá határkőnek tartja és aszerint különböztet, vájjon a tárgyalási
a gazdasági szervezetek jogi és nem jogi közegei és a külön- határnapnak másnapra való helyezése, illetve az eziránti kéreböző foglalkozási körök képviselői a népesség minden rétegének lem vagy intézkedés a tárgyalási határnap előtt vagy után töréletviszonyaiban állandóan és a helyszínén végzendő jogi meg- ténik. A Bp. 290. §-a szerint a főtárgyalást megkezdése előtt az
A Pp. 238. §-a szerint a hafigyelés munkálataiba, a jogalkotás társadalmi rendszerének hír- elnök fontos okból elhalaszthatja.
elnapolszolgálatába szervesen bevonandók. E jogi megfigyelési állomá- tárnap az ügy kikiáltása előtt bármelyik fél kérelmére
sok vidéki központokkal, ezek pedig országos központtal lenné- ható . . . Abban úgy a Bp., mint a Pp. megegyezik, hogy a főnek összekötendők, melyekben az induktív megfigyelés anyaga tárgyalás előtti intézkedés az elnök hatáskörébe tartozik. A Bp.
analitikai feldolgozást és megformulázást nyerne. Az így, a kor- szerint az elnök az, aki a tárgyalást elhalasztja, a Pp. szerint
látlan és elfogulatlan indukció segélyével fellelt tudományos pedig (238. §. 2. bek.) az elnapolási kérelem felett az elnök az
eredményeknek azután eme intézményes országos társadalmi be- ellenfél meghallgatása nélkül határozhat, azonban ismételt elrendezés külön parlamenti kiküldöttei révén igyekeznék törvény- napolást csak a bíróság és csak az ellenfél meghallgatása után
hozásilag érvényt szerezni. Előadó szerint a jogtudomány e füg- engedélyezhet a Pp. szerint, míg az ismételt elhalasztásra a
getlen társadalmi szervezkedésével első péLrlája lehetne a szociális Bp.-ében egyáltalában nincs intézkedés. A tárgyalás megkezdése
kultúrtényezők autonóm szervezkedésének, aminek a gazdasági után a bíróság a Bp. 335. §. 1. bekezdése szerint a tárgyalást
érdekek szervezkedésétől függetlenül a szociális kiegyenlítés elnapolja. Eszerint a tárgyalás megkezdése után van helye elmunkája és a kultúrállam kifejlődése érdekében mielőbb meg napolásnak a Bp. szerint, az abból is kitűnik, hogy a Bp. a főtárgyalás elnapolását és félbeszakítását egy §-ban tárgyalja. Az
kell történnie.
— A székesfővárosi árvaszék hivatásos gyámjának elnapolásra vonatkozólag taxatíve fel vannak sorolva azok az
é v i j e l e n t é s e . Dr. Engel Zsigmond, Budapest székesfőváros esetek, amikor a főtárgyalás a Bp. szerint elnapolandó, valaárvaszékének hivatásos gyámja dr. Melly Béla árvaszéki elnök- mint a bíróság tetszésére van bízva, hogy mikor napolja el a
höz intézett terjedelmes jelentésben számol be az 1915. évi mű- bíróság a tárgyalást. Meghatározván a Bp. szerint az elnapolást:
ködéséről. Az év folyamán a hivatásos gyám 1228 keresetlevelet <faz elnapolás esetében a bíróság a főtárgyalást újabb határnap
adott be tartási igény érvényesítése végett. Ezek közül a perek kitűzése nélkül bizonytalan időre hagyja abba és rendszerint a
közül ítélettel vagy peregyezséggel az év végéig befejezést nyert bizonyítás ismétlésével kezdi meg újra». A Pp. ezt az intézkedést elhalasztásnak
nevezi. A Pp. 239. §-a szerint a bíróság a
280 ; 715 ügy pedig a háborúval kapcsolatos valamely ok miatt
tárgyalást
az
ügy
kikiáltása
után, a törvényben meghatározott
szünetel. Az ítéletek közül — beleszámítva az 1915. évi január
eseteken
kívül
fontos
okból
báimelyik
fél kérelmére elhalaszt1-je előtt megindított perekben hozott ítéleteket is — 255 volt
hatja.
Tehát
ebből
is
kétségtelen,
hogy
az, amit a Bp. elnapomarasztaló s 45 elutasító. A marasztaló ítéletekre a tartásdíjak
lásnak
nevez,
az
a
Pp.
terminológiája
szerint
elhalasztás. Megtekintetében összeállított statisztikából a következő tételek emelegyeznek
ezek
az
intézkedések
úgy
a
Bp.,
mint a Pp.-ében
kednek ki : 10 K havi tartásdíjat ítéltek meg 7 esetben, 20 K-t
abban,
hogy
a
tárgyalás
megkezdése
után
azt
csak a bíróság
116 esetben, 30 K-t 26 esetben, 40 K-t 6 esetben, 50 K-t 2 esetben, 60—70—100 K-t 1—1 esetbep. A bírói egyezséggel meg- halasztja el a Pp., illetve elnapolja a Bp. szerint. Különbség van
állapított havi tartásdíjak 14 és 40 K között, a perenkívüli a Pp. elhalasztása és a Bp. elnapolása között abban is, hogy a
rendszerint újabb határnapot tűznek ki, míg
egyezséggel megállapítottak pedig 15 és 100 K között váltakoz- Pp. elhalasztásakor
a
Bp.
elhalasztása
újabb
határnap kitűzése nélkül
bizonytalan
tak. A tartásdíjak a kiskorú 16. évéig nyertek megállapítást. Az
időre
történik
és
míg
a
Pp-ében
a
bizonyítást
rendszerint
nem isítélettel és egyezségileg megállapított egy évi tartásdíjak összemétlik
meg
újra,
addig
a
Bp.
235.
§-a
szerint
elnapolás
esetében
sen 76,384. K-t tesznek ki. A jelentésnek egyik általános érdeklődésre számot tartó fejezete az, amely az új perrendtartással az új tárgyalást rendszerint a bizonyítás ismétlésével kezdi meg
Dr. Sebők Dezső.
összefüggő kérdéseket tárgyalja. A házasságon kívül született újra.
gyermekekre vonatkozó szegénységi bizonyítványnak a gyám— A kir. Kúria 1915. évi ügyforgalmáról kiadott
hatóság által történő kiállítása sok nehézségtől, időveszteségtől 'kimutatásból közöljük a következő a d a t o k a t : az 1914. évről hátkímélte meg a hivatásos gyámot. Sikerült a hivatásos gyámnak ralékban maradt : 3350 polgári, 179 a S. E. és Pp.-ban szabályoelérnie azt, hogy a budapesti központi kir. járásbíróságnál összes zott eljárás elé tartozó ügy, 627 büntető, 21 fegyelmi és ügyvédi
ügyeit egy bíró intézi s a budapesti kir. törvényszéknél az összes tanácsi, összesen 4177 ügy. 1915. évben beérkezett a Kúriára :
megfellebbezett gyermektartási perek ugyanahhoz a tanácshoz 6521 polgári, 548 a S. E. és Pp.-ban szabályozott eljárás elé
kerülnek. Az árvaszék felterjesztésére az igazságügyminiszter el- tartozó ügy, 3355 büntető, 327 fegyelmi és ügyvédi tanácsi, öszrendelte, hogy a budapesti központi járásbíróságnál havonként
szesen : 10,751 ügy. Összesen elintézendő volt tehát 9871 polegy végrehajtó foganatosítsa a gyermektartásdíj behajtására irá- gári, 727 a S. E. és Pp.-ban szabályozott eljárás elé tartozó ügy>
nyuló összes végrehajtásokat. Bámutat a jelentés arra az örven- 3982 büntető, 348 fegyelmi és ügyvédi tanácsi, összesen 14,928
detes változásra, amelyet az ú j perrendtartás a tartási perekben ügy. Ebből elintézést nyert 1915. évben 7252 polgári, 442 a S. E.
való ítélkezés terén előidézett. A felülvizsgálati bíróságok ugyanis, és Pp.-ban szabályozott eljárás elé tartozó ügy, 3294 büntető,
melyek az új törvény előtt a tartásdíj mennyiségét ténykérdés- 314 fegyelmi és ügyvédi tanácsi, összesen 11,302 ügy. Ebből hátnek, hébántsvirágnak tekintették, most már belebocsátkoznak
ralék maradt 1915. évről 2619 polgári, 1914. évről 48, 1915. év-
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ről 237 a S. E. és Pp.-ban szabályozott eljárás elé tartozó ügy
(ebből 620 ügy van felfüggesztve) 1915. évről 688 büntető, 34
fegyelmi és ügyvédi tanácsi, összesen 3626 ügy. Összehasonlítva
az 1914. és 1915. év ügyforgalmát, azt látjuk, hogy 1914. év
végén 1087 üggyel kevesebb hátralék volt. mint 1913. év végén.
1915-ben 1488-al kevesebb polgári, 129-el több a S. E. és Pp.ban szabályozott eljárás elé tartozó ügy. 647-el kevesebb büntető, 325-el kevesebb fegyelmi és ügyvédi tanácsi, összesen
2331-el kevesebb ügy érkezett a Kúriára, mint 1914-ben.
1915-ben 2240-el kevesebb polgári, 96-al több S. E. és Pp. ban
szabályozott eljárás elé tartozó ügy, 918-al* kevesebb büntető,
356-al kevesebb fegyelmi és ügyvédi tanácsi, összesen 3418-al
kevesebb volt az elintézendő ügyek száma, mint 1914-ben.
1915-ben 1509-el kevesebb polgári, 10-el kevesebb a S. E. és
Pp.-ban szabályozott eljárás elé tartozó ügy, 979-el kevesebb
büntető, 369-el kevesebb fegyelmi és ügyvédi tanácsi, összesen
2867-el kevesebb ügy nyert elintézést a Kúrián, mint 1914. évben. 1915. év végén 731-el kevesebb polgári, 106-al több volt a
S. E. és Pp.-ban szabályozott eljárás elé tartozó ügy, 61 el több
büntető, 13-al több fegyelmi és ügyvédi tanácsi, összesen 551 -el
kevesebb volt a hátralék, mint 1914. év végén.
— A ( ( K e r e s k e d e l m i Jo<j» januári 1—2. száma a következő tartalommal jelent meg: Grecsák Károly: A hiteljog a
háború után. Dr. Schuster Rudolf: Szabadalomsértés. Dr. Sebess
Dénes: Az üzletátruházásból eredő felelősség. Dr. Medgyes Simon:
A cég mint csődvagyon. Dr. Auer György: Legfelsőbb bíróságunk gyakorlata a hiteljog terén 1915. évben.
— A z A d ó - é s I l l e t é k ü g y ! S z e m l e januári füzete —
amely az V. évfolyamot megnyitja — a következő tartalommal
jelent meg : Wlassics Gyula: Évnyitó elmélkedések a közigazgatási bíróságról ; Szende Pál: Adópolitika Angliában a háború
e l ő t t ; Varga Imre: A 20.000 K-n aluli jövedelmek hadiadója;
Lukács Pál: Fémrekvirálás és pálinkafőzés; Dr. Sárfy
Guidó:
A jelzálogos hitelezők jogorvoslata adó- és illetékügyekben ;
Dr. Horváth Ödön: A közigazgatási bíróság joggyakorlata vadászati- és fegyveradó ügyekben.
KÜLFÖLD.
— A h á b o r ú s n y e r e s é g m e g a d ó z t a t á s á t előkészítő
német birodalmi törvény, amely a m. kir. minisztérium rendeletétől eltérő alapelveken nyugszik, kiinduló pontúi veszi azt az
intézkedést, hogy a jövedelemszerző társulatok háborús nyereségüknek felét egy külön tartalékba kell helyezniök. A haszonhajtó társulatok között is csupán azokra áll a fvnti rendelkezés,
amelyek «jogi személyiséggel)) bírnak, a jogi személyiség tehát
egyszersmind adóalanyi mivoltuknak kritériuma. A vita — melyet sokszor teljesen elméleti jelentőségűnek minősítettek — gyakorlati fontosságot nyer és a közkereseti és betéti társaságok
hálásak lesznek a túlsúlyra jutott tudományos felfogásnak, amely
jogi személyiségüket kétségbe vonja. Az ily több természeti személyből álló társulatoknak nem főcélja a vagyongyűjtés, hanem
a megszerzett vagyonnak a tagok közt való szétosztása és ez
épen, aminek meggátlására az ú j törvény törekszik. Az adóköteles társulat székhelyének a német birodalom területén
kell lennie, német cégjegyzékbe kell bejegyezve lennie, míg
közömbös az, hogy hol folytatja üzleti tevékenységét. Azok
a vállalatok, amelyek csupán fióktelepet állítottak Németországban, csak ezen telepek nyereségtöbblete után adóznak.
Az adóztatás szempontjából tehát nem bír fontossággal az a körülmény, hogy mely államban lebonyolított üzletből ered a
nyereség ; külföldi vagy belföldi tevékenység eredménye egyaránt adó alá esik. Vájjon a külföldi társulat fióktelepe köteles-e
az ú j rendelkezéseknek megfelelően eljárni, az elsősorban attól
függ, hogy az illető társulat saját államának joga szerint jogi
személynek tekintendő-e. Mindenképen adómentességet élveznek
azonban a közcélok szolgálatában álló társulatok; amely minőségnek megállapítása a birodalmi tanács hatáskörébe tartozik.
A háborús nyereség fogalmát a törvény különböző szakaszainak egybevetésével, abban az összegben lehet megállapítani,
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amellyel egy háborús év üzleti nyeresége a békés esztendők
nyereségének átlagát meghaladja. Természetesen ennek a meghatározásnak a gyakorlatban való hasznosítása már kevésbé lesz
egyszerű. Helyesen mutat rá Ilachenburg a Juristische Wochenschrift ez évi első számában kiváló szakértelemmel írt tanulmányában, hogy a nyereség lényét nehéz körvonalazni «er hat
etwas Flimmerndes, Unruhiges.D A nyereség kiszámításának, a
mérlegkészítésnek általánosan egységes alapelvei nincsenek. Az
új törvény gondoskodik is néhány eshetőség felől a. sok közül,
midőn megszabja, hogy leírásokat csak annyiban lehet figyelembe venni, amennyiben az értékcsökkenés megfelelő kiegyenlítésére szolgálnak; a titkos tartalékok felkutatására egyébként a
1IGB. vonatkozó — és a magyar f\. T.-bcn is ismert — rendelkezései szintén segítségül szolgálhatnak. A törvény nem kívánja
azonban, hogy a társulat részvényesei számára is ilyen tartalékmentes mérleg előkészítésére legyen kötelezve. Szabadságában
áll tehát a vezetőségnek egy ú. n. aKriegsbilanzot® készíteni az
adókivető hatóság számára és egy másik mérleget a megszokott
elvek szerint a részvényesek számára. Bizonyos tekintetben
visszaható ereje is van az új törvénynek, mert, egyrészt hogy a
háborús nyereség-összehasonlítás segélyével megállapítható legyen
az előző évek mérlegeit is az új elvek szerint kell kiigazítani,
másrészt pedig, amennyiben valamely tartalék képzésére kötelezett társulat az 1905. évre m á r felosztotta volna a nyereséget a
törvény hatályba lépése előtt, úgy a tartalékot a jövő évi nyereségből visszamenőleg kell kihasítani az 1915. évre is. A három
egymásra következő év tekintendő háborús üzleti évnek, a különös tartalék képezése ennyi időre kötelező; nem szükséges azonban, hogy mind a három év a háború tartama alatt teljen el.
A háborús viszonyok okozta nyereség a békekötés után is fog
mutatkozni hosszabb időn keresztül. Az előző évbe augusztus
havának még bele kell esnie; minden egyes üzleti évnek 12 hónapból kell állnia, nem lehet sem több, sem kevesebb. A német
törvény egyelőre még csak lefoglalja a háborús nyereség
50%-át, adóként való igénybevételről egyelőre még nincsen
szó; a tartalék egyelőre a társulat tulajdonában marad. Természetesen ez csak formalitás. A társulat vezetősége anyagilag felelős a kincstárnak mindazokért a károkért, amelyek az új törvény intézkedéseinek figyelmen kívül hagyása folytán arra háramolnak.
A felelősség egyetemleges, de legalább is gondatlanság
fenforgásától van függővé téve. A kincstárnak ily kártérítési
keresetei polgári bíróság előtt érvényesítendők. Büntetőjogi felelősség is terheli a vezetőséget, vétséget követnek el, ha jogellenes magatartásukkal a háborús jövedelmi adó beszedését veszélyeztetik.
A.
— A b ű n v á d i e l j á r á s e g y s z e r ű s í t é s e a célja a német
szövetségtanács 1915 okt. 7-én kibocsátott rendeletének (R. G.
Bl. 631.). Lehetővé teszi, hogy a gazdasági visszaélések (árdrágítás stb.) tárgyában kibocsátott rendelkezések megszegésével
elkövetett vétség büntető paranccsal is elintézhető legyen, ha a
bíró egy évnél nem hosszabb szabadságvesztésbüntetést tart kiszabandónnk. Ily ügyek, ha a vádló büntető parancs kibocsátását indítványozza, a Schöffenbíróság hatáskörébe tartoznak. De
egyébként is minden vétség a Schöffenbíróság hatáskörébe vonható, ha az ügyészség a vádirat benyújtásakor indítványozza,
azonban ily indítványt az ügyészség csak akkor tehet, ha a várható büntetés hathónapi fogházat és 1500 márkát meg nem
halad. A rendelet alkotmányosságát több oldalról megtámadták.
Beling a Liszt-féle Z. egyik utóbbi füzetében törvényességét bizonyítja. Véleménye szerint a rendHknzések tartalma túl fogja
élni a háborút.
— J a v í t ó i n t é z e t é s h á b o r ú . Az angol javítóintézetek volt
növendékei közül 1915 júliusig nem kevesebb, mint 19,648 szolgál a brit hadseregben. Ezek közül 3 Viktória keresztet, 25 vitézségi érmet, 20 egyéb elismerést kapott, 3 francia kitüntetésben részesült. A veszteséglistán 530 hősi halált halt. növendék
szerepel, 62 sebesülésébe halt bele, 1540 pedig megsebesült.
E számok mindenesetre bizonyítják, hogy az angol javítóintézetek mennyivel különbek az angol hadseregnél.
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Tartalom a Hiteljogi Döntvénytár 1915. évfolyamához,

Az alapítvány jogi létesülése.*
Alig szorul indokolásra, hogy az alapítványok felhasználásával a magánjogi érvényességi formák köntösében igen könnyen
a közérdek elleni törekvéseket is elő lehet segíteni.
Lehet ugyanis szorgalmas tanulók részére ösztöndíjakat alapítani akként, hogy az alapítványból egyenesen államellenes tendenciákat fejlesztő izgatók neveltessenek ; lehet irodalmi alapítványokat létesíteni akként, hogy abból néprontó és a nemzet s
annak osztályai ellen gyűlöletet fakasztó irodalmi termékek terjesztessenek, hogy a tanuló fiaialság lelke megmételyeztessék,
hogy külföldi irredenta törekvéseknek az országba út nyittassák, stb., stb. . . .
Oly centrifugális erők ezek, amelyek, hogy hazánkban sajnosan léteznek és állandó aktivitásban vannak, azt csak a vak
nem látja és amelyekkel szemben a perrendtartás paragrafusaival nem, hanem csakis erős diszkrecionárius hatalommal lehet
eredményesen szembeszállni, legfőképen pedig és mulhatlanul
szükséges az, hogy ez a diszkrecionárius kormányi intézkedési
jogkör prasventive, vagyis előbb érvényesülhessen, mielőtt az
alapítvány létesült volna, mielőtt életbelépett, mielőtt fölállíttatott és az imént vázolt esetleges államellenes működését megkezdte és folytatta volna.
Az itt elmondottakkal szemben téves a cikkíró úrnak az a
kijelentése, hogy ((hazánkban m é g kísérletet sem tett arra senki
sem, hogy vagyonát államellenes, erkölcstelen vagy tiltott célra
alapítványul hagyja)). Ez a kijelentés abban a hibában szenved,
hogy modern jogrendszer nem bízhat közérdekű intézményeket
a véletlenre. Ha tudniillik ily államellenes alapítványok hazánkban csakugyan nem tétettek volna is, — holott ennek épen az
ellenkezője áll, — kétségtelen, hogy ebből a jövőre nézve még
semmiféle biztosíték sem származik. Itt igenis komoly és megfelelő szentesítéssel kiegészített garanciák kellenek avégből, hogy
ne is lehessen államellenes alapítványoknak létesülniök.
De még kevésbé megnyugtató az idézett argumentum azért,
mert azt a tények sajnosan megcáfolják.
Persze egy alapító sem olyan naiv, hogy végrendeletében
azt hagyja meg, hogy alapítványának jövedelmeiből rablókat és
gyujtogatókat segélyezzenek, de még annyira sem ügyetlen egy
alapító sem, hogy államfölforgató céljait leplezetlenül föltárja.
A kitűzött cél tehát önmagában véve lehet megengedett, sőt
nemes, de ha kissé mélyebbre tekintünk, akkor látjuk csak meg
azokat a burkolt célokat, amelyeket épen majd a kezelésre hivatott testületek lesznek hivatva megérteni és végrehajtani. Tudunk olyan alapítványrendelésről is, amelynek kimondott rendeltetése az volna, hogy jövedelmeiből nem magyarajkú ifjú hon* Az előbbi közi. 1. az 1., 2., 3., 5. és 6. számbari.
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polgárok oly országok székvárosaiban létező főiskolákon nyerjenek
kiképeztetést, amely országok állami főhatóságai és tudományos
intézetei egyaránt évtizedek hosszú m u n k á j á t arra irányították,
hogy ezeréves hazánkat megsemmisítsék és vérrel megszentelt
testét darabokra tépjék. Ugyanebben az esetben az alapító azt is
elrendelte, hogy amennyiben a kezelésre kijelölt magyarországi
institúciótól a kezelés elvétetnék, vagy az a kezelésben és illetve
abban, hogy a jövedelmeket az alapító szándéka szerint fölhasználhassa, akadályoztatnék, úgy az alapítvány e^y külföldi nagyhatalom kormányára bízassék, hogy tehát hazánk legveszedelmesebb és legnagyobb hatalmú ellensége a saját országunk területén levő vagyont innét elvihesse, azért, hogy annak jövedelméből saját honpolgárainkat legádázabb ellenségeinkké képezze ki.
Kell még ehhez kommentár ! ?
És ezt az ilyen rendeltetésű vagyont a bíróság annak idején
beszavatolta, tehát a cikkíró úr álláspontja szerint ez az alapítvány már nemcsak jogilag és végérvényesen léteznék, hanem
immár ((ténylegesen is megvalósult)) volna I
De nagyon tévedne, aki azt hinné, hogy ily célzatú alapítvány csak egy létezik. Van ilyen épen elég. Vájjon szabad-e az
ily alapítványokról azt hinni és állítani, hogy azok nem államellenesek, hanem megengedett, sőt nemes célt szolgálnak ?
Vannak aztán olyan alapítványok is, amelyek például az
ország területén nem magyarnyelvű iskolák, köztük főiskolák
létesítését rendelik el. Kétségtelen, hogy a cél kulturális, tehát
önmagában helyesnek látszik, de nyílván az is kétségtelen, hogy
a nem magyarnyelvű oktatás önmagában véve nemcsak nem
erkölcstelen, de nem is okvetlenül államellenes. Ámde nem kézenfekvő-e, hogy ily iskolák korlát nélkül való létesítése az állam
létcéljai szempontjából nem lehet közömbös, hogy tehát kell
lenni oly államhatalmi faktornak, amely elbírálja, hogy ily intézmény felállítása ma vagy holnap időszerű és kívánatos-e ? Nem
nyílvánvaló-e, hogy ennek és más hasonló ily kérdéseknek elvi
elbírálására a bíróság abszolúte alkalmatlan, sőt hozzátehetjük,
illetéktelen is ?
A cikkííó úr ugyan annyit megenged, hogy ilyen esetekben
kivételesen a kormányt meg kell keresni ((nyilatkozattétel végett®;
de siet mindjárt hozzátenni, hogy ez nem érinti az alapítvány
<úétesüléséh. Vagyis szerinte a kormány csak az intézet, de nem
az alapítvány létesítését engedi meg. Nem veszi észre a cikkíró
úr, hogy ellenmondásba k e r ü l ? Hiszen, ha az alapítvány arra
szolgál, hogy, mint a cikkíró úr mondja, abból például katonai
nevelőintézetet létesítsenek, s a kormány nem engedi meg az
intézet felállítását, akkor mi lesz hát az alapítványból ? Célját el
nem érheti. Tehát valójában még sem létesül!
Van ezután a kérdésnek egy másik oldala is. Nem csak
arról lehet tudniillik szó, hogy az alapítványok felhasználása
nemzetellenes célra történhetik, hanem még a kétségtelenül
helyes és méltó célra rendelt alapítványok kamatai illegitim
magáncélra is fölhasználhatók, aminek sajnosan elég példája
akadt már és nyilvánvaló, hogy az igazi céltól való ilyetén elvonás is súlyos kára a közérdeknek.
Már pedig miként van módjában a kormánynak a felhasználást ellenőriznie, ha netán egy olyan kezelőközeg, melynek
szerepléséhez már előre is a bizalmatlanság férhet, erre való
figyelem nélkül bíró szankcióval és minden további feltétel nélkül kézhez kapja a vagyont anélkül, hogy a kormányhatósághoz
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bemutatandó alapítólevélből a kormány láthatná és azután ellenőrizhetné, hogy mekkora a vagyon, hogyan van gyümölcsöztetve,
mi célra és mily módon fordítandó, stb. és végül anélkül, hogy
a vagyonra és a jövedelmekre vonatkozó számadások fölülvizsgálatára való jog a kormány részére előlegesen stipuláltatnék.
Hogy pedig ennek a kérdésnek minő jelentősége van, elég
legyen arra utalnunk, hogy hazánkban száz meg százmilliókra
rúg az alapítványi vagyonok értéke; könnyű tehát érteni, Tiogy
ekkora és mindig szaporodó vagyoni erővel ugyanakkora és
annyi merényletet és kárt lehet a nemzet s a közérdek ellen elkövetni, mint amennyi jót és szépet a helyesen és nemes célra
kezelt alapítványokkal.
Minthogy pedig, amint a fentiekben már kimutattuk, a felügyeleti jognak akként való felfogása mellett, hogy a felügyelet
csakis a már tényleg életbelépett, alapítványokkal szemben gyakorolható, a most vázolt állam- és közérdekellenes alapítványi
életműködés abszolúte meg nem akasztható, sőt az alapítványok
céljai, működése és eredményei fel sem ismerhetők: valóságos
nemzeti öngyilkosság volna az alapítványok létesítése körüli tevékenységből a kormányhatóságokat kizárni s az alapítványi vagyonértékeknek a kezelő szervek kénye-kedvére való kiszolgáltatásával valóságos lex imperfektává sülyeszteni a koronás magyar
király javára fentartott egyik eminens felségjogot.
Az elmondottak helyességén pedig mit sem változtat az a
körülmény, hogy az alapítványok többsége a közérdeknek megfelelően és híven kezeltetik, sem az, hogy a kezelőszervek minőségében és összeállításában szintén az esetek többségében eleve
morális garancia fedezhető fel.
Nem vehető pedig figyelembe ez a körülmény igen természetesen azért, mert a jogegyenlőség és illetve a törvény előtti
egyenlőség nem kevésbbé sarkalatos közjogi elvünk lévén, tisztára lehetetlen bármely egyébként igen tiszteletreméltó hatósággal
vagy testülettel szemben kivételt tenni, mert hiszen ez az elveken oly rést ütne, amely az elvnek gyakorlati alkalmazását tenné
lehetetlenné.
És mindezek koronájául idézzük magának a kir. Kúriának
és pedig a 1910. évben, tehát már a mai legújabb gyakorlat Jtorszakában kelt 4282. számú határozatából a következő igazán
klassziküs kijelentéseket:
. . Kétségtelen, hogy az alapítványok
jogviszonyai jelentékeny reszben közjogi természetűek. Így különösen az alapítványok létesülése, megváltoztatásé, megszüntetése,
az alapítványi vagyon elhelyezése és kezelése, úgy az efölötti, valamint a rendeltetesszerű felhasználás feletti felügyelet tekintetében közjogi szabályok uralma érvényesül s az alapítványoknak
ezek a közjogi vonatkozásai közjogi területen s az ott hatályban levő szabalyok szerint intézendők és bíralandók el.»
Azt hisszük, sikerült meggyőznünk az olvasót arról, hogy
ezeket a közjogi szempontokat egyedül a kormányhatóságnak
léhet csak és kell is érvényesítenie, s ugyanazért rá kell mutatnunk arra a megdönthetetlen tételre, hogy a bíróságoknak a
kormányi ingerenciát nemcsak respektálniok, hanem elómozdítaniok is kötelességük, mert újólag is nyomatékkal hangsulyozandónak tartjuk, hogy minden állam boldogulásának teltétele
hogy összes hatalmi tényezői szervesen összemuköüjenek.
Ha pedig ezt a szükségességet, meg a lentebb vázolt gyakorlati lehetőségeket felismertük, akkor tisztán fog előttünk allani,
hogy az alapítványok feletti felügyeleti jog hatályosan semmifele
más módon nem gyakorolható, mint úgy, ha szabályul követendő
jogelvként illesztjük a jogrendszerbe, hogy mindennemű, bárki
által kezelendő és bárminő jellegű és rendeltetésű alapítvány
csakis úgy nyerhet jogi léteit, ha a királyi kormány Hatóság
prteventive saját hatásköreben megállapítja, hogy az alapítvány
kitűzött céljai, kezelésének módjai és felhasználásának szabályai
a közérdeknek, az állam magasabb céljainak, a közrendnek megfelelnek, azaz hogy a létesíteni szándékolt ilyen célvagyonok méltók
arra, hogy azokat az állam a jogi személyek privilégiumaival
felruházza. Ezért tehát elengedhetlenül szükséges, hogy a létesítendő alapítvány céljai, kezelésének módja, felhasználásának
rendje s a kormányi ellenőrzés eszközei valamiféle, elvileg öröklétre hivatott okmányban megrögzíttessenek s magán ezen az
okmányon tanúsíttassák, hogy az alapítvány létesüléséhez a legfőbb állami hatóság megadta a piacetet.
Erre szolgál az alapítólevél
s ez az állami piacet — a kormányi jóváhagyás. Alig szükséges bővebben fejtegetnünk, hogy
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ez a kormányi jóváhagyás más formában hatályosan nem érvényesülhet, mint az épen most jelzett okmányra, azaz
alapítólevélre vezetendő záradék formájában. Kétségtelen ugyanis, hogy
minden jogi személynek lényegi alkateleme a jelen fejezetben
bevezetésül már felemlített szervezet. Szervezet nélkül alapítvány
sem képzelhető. A szervezetnek pedig nyilván mindannak a követelménynek a szabályozására ki kell terjednie, aminek meghatározása ahhoz szükséges, hogy az alapítvány életműködése
biztosítható legyen. Idetartozik tehát a vagyon elhelyezésének,
kezelésének és gyümölcsöztetésének, azután különösen a felhasználás közelebbi módozatainak stb., stb., főként pedig mindazoknak a szerveknek a körülírása, amelyeknek intéző befolyásuk van az alapítvány működésére. Nyilvánvaló, hogy mindezek
a kérdések minden alapítványra egyformán, generaliter nem
lévén szabályozhatók, szükséges, hogy ez a szabályozás minden
egyes alapítványra külön-külön történjék meg; vagyis valóban
elengedhetetlenül szükséges, hogy ezek a szabályok valahol, valamilyen formában lefektettesseneit és állandósíttassának. Mindenütt a világon, ahol és századok óta mindenkor, amióta csak
alapítványok léteztek, ennek a szervezeti szabályozásnak a formája az alapítólevél volt és a mai gyakorlatban is egyedüli formája az alapítólevél.
Végeredményben tehát az alapítási ügylet kormányi, azaz
állami elfogadása egybeesik az alapítólevél kormányi jóváhagyásával. Ez a jóváhagyott alapítólevél azután közkötelező zsinórmértéke, törvénye az alapítványnak. Az abban biztosított jogok
és megírt kötelezettségek végérvényesek, közigazgatási ós bírói
elismerésre és védelemre, valamint végrehajtásra is alkalmasak.
<Fo]yt. köv.)
Dr. Steíneker
István.

A törvényes örökösök körének megszorítása.
A Ptkv. örökjogi részének egyik legvitásabb kérdése a törvényes öröklés határainak megállapítása. Eldöntésénél a törvényhozónak sok szempontot a kérdésnek családi, szociálpolitikai,
közgazdasági, pénzügyi, jogszolgáltatási következményeit kell
figyelembe vennie. A sok szempont következménye, hogy úgyszólván minden parentélának megvan a külön speciálistája. Az első
tervezet 1810. §-a a szépszülői csoporttal zárta le a törvényes
örökösök körét. A második tervezet a törvényes öröklést kiterjesztette a dédszülői és ősszülői csoportra. A Bsz. 1535. §-a visszatér arra az álláspontra, hogy a szépszülői csoporttal lezárja az
örökösök körét, de maguknak a dédsziilőknek és ősszülőknek
megadja a törvényes öröklést.
A Jogászegylet most folyó vitájában felszólaltak közül dr.
Misner a dédszülői csoportra akarja kiterjeszteni a törvényes
öröklés jogát. Bégebben igen sok szószólója volt annak az álláspontnak, hogy az államkincstár csak akkor legyen örökös, ha az
örökhagyónak nincsen semmiféle vérrokona. Végül nem hiányoztak
a másik végletnek képviselői sem, akik a szülői csoportra akarják
korlátozni a törvényes örökösök körét.
Külföldön a kérdésnek hasonló széjjelágazását látjuk nemcsak az irodalomban, hanem a legújabb törvényekben és törvényjavaslatokban is.
Amily messzire eltérnek egymástól az egyes álláspontok,
abban az egy szempontban, a legutóbbi években kevés kivétellel
találkoznak, hogy: «a nagyon távoli oldalrokonok öröklését a köz
javára meg kell szorítani®.
E szavakat a Bsz. bizottsági jelentéséből idézem. Örömmel
üdvözlöm, hogy a Bsz. a korlátozás terén tovább megy, mint a
II. T. és illetve a kormányjavaslat. Mielőtt azonban a Bsz. álláspontját bírálnám, néhány megjegyzést kell előrebocsátanom.
Az első tervezet indokolása meggyőzően fejtette ki a vagyon
in infinitum való felszállásának a múltban való okait: a A vérségi
társadalom körében, de még később is a család, a nemzetségvolt úgyszólván a közfunkciók legfőbb szerve.» «Ma azonban a
család korábbi funkcióinak nagy része (hadviselés, közbiztonság,
nevelés stb.) az államra, a községre szállott át ós ezzel a családi
érdekközösség érzete tetemesen alábbszállt.)) Megjegyzem, hogy
az osztrák javaslat indokolása (90. lap) nagy elismeréssel (mit
trefflicher Begründung) emlékszik meg az első tervezet indokolásának eme részéről.
A vagyonnak in infinitum való felszállását ma már valóban
semmiféle módon sem lehetne indokolni. *
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Tudvalevő, hogy a Ptkv. tervezetét előkészítő állandó bizottság 1898-ban még erélyesen állást foglalt a törvényes öröklési
rendnek minden korlátozása ellen. Nagy Ferenc, Sághy Gyula
Ádám András, Oberschall Adolf, Köves György, Vavrik Béla
Imling Konrád, Thirring Lajos egytől-egyig ellenezték a törvényes öröklésnek legcsekélyebb korlátozását.
Az előadó Szászy
Schwarz Gusztáv egyedül maradt indítványával, hogy a nagyszülői parentélán túl törvényes öröklésnek ne legyen helye.
Azóta tizennyolc év telt el és az események különösen a
svájci Ptkv. és az osztrák novella fényes elégtételt nyújtottak az
előadónak.
Ma, már hazánkban is nagyon megritkult azoknak a száma,
akik a törvényes öröklésnek legcsekélyebb csorbítását ellenzik.
Csak az a kérdés tehát, hogy hol kell elvágni a törvényes
öröklés fonalát, nem pedig, hogy egyáltalán el kell-e vágni
A küpirozás mérvénél — amint már említettem — sokféle szempontot kell figyelembe venni. Teljesen egyetértek a jogászegyleti
vita előadójával (Szladits) abban, hogy ennél a kérdésnél nem
lehet döntő szava a fiskális szempontnak. Sőt fiskális szempontból csakugyan helyesebb a kétszeresen (a rokonság foka és
vagyonnagysága szerint) progresszív örökösödési adó, mint a törvényes örökösödésnek túlságos megszorítása.
Igazságszolgáltatási szempontból célszerű a törvényes öröklésnek korlátozása azért, mert a nagyon távoli rokonok öröklése
az alaptalan perek valóságos melegágya.
Az összes szempontok figyelembevételével nézetem az, hogy
súlyos hiba volna, ha a törvényes öröklés határait ,a szépszülői
csoporton túl kiterjesztenők. A szépszülői csoport öröklése a
végső határ, ameddig még el lehet menni.
Mielőtt ezen negatív szemponton kívül saját álláspontomat
a küpirozás kérdésében jelezném, vissza kell még térnem a Bsz.
álláspontjára. Helytelennek tartom, hogy a Bsz. a dédszülőknek
és ősszülőknek törvényes öröklési jogot ad. Mindaz, ami a dédszülőktől és ősszülőktől származó oldalrokonok öröklése ellen
szól, szól a déd- és ősszülők öröklése ellen is, mert hisz ezeknek
közvetítésével a vagyon leszáll a tőlük származó oldalrokonokra.
A déd- és ősszülők öröklése tehát feltétlenül kizárandó.
A törvényes örökösök körének meghatározása kérdésében
nem lehet végleges állást foglalni az ági öröklés határainak megállapítása nélkül.
A Bsz. egybehangzóan a kormányjavaslattal az ági öröklést
a két felmenő parentélára a szülők és nagyszülők csoportjaira
korlátolta. A szépszülői parentélában tehát a Bsz. szerint ági
öröklésnek nincsen helye. Minthogy továbbá a szépszülői csoportban a Bsz. szerint (1539. §.) nem is parentális, hanem linealgradualis öröklésnek van helye, ennélfogva megtörténhetik, hogy
a szépszülői csoportban az ági vagyont kizárólag a nem ági örökös fogja örökölni.
A Bsz. rendszerének a visszásságára reámutatott a Jogászegylet vitájának előadója, aki ezt úgy akarja orvosolni, hogy az
ági öröklést egy csoporttal feljebb viszi, vagyis kiterjeszti a szépszülői parentélára.
Az ági öröklésnek a szépszülői csoportra való kiterjesztése
nem nagyfontosságú kérdés. Az ági öröklésnek leghatalmasabb
védője, Grosschmid a kérdés bizottsági tárgyalása alkalmával
(1898-ban) következőképen nyilatkozott: ciAmi ezután a két parentélára (szülői és nagyszülői) való szorítást illeti, azt állítja,
hogy az ági örökösödés ma sem terjed tovább, idealiter ugyan
igen r tényleg azonban nem. Szóló a döntvénytárakban nem talált
és különben sem tud egyetlen oly esetről sem, midőn valaki
olyan hárulásra alapította volna ági örökösödési jogát, mely a
nagyszülőknél feljebb ment volna. Tényleg gondoskodik a természet, hogy ilyen esetek ne adják magukat elő; és már magában véve igen nagy ritkaság lehet, hogy valakinek az említett
közelségben ne maradjon örököse, még ritkább, hogy ilyenkor a
vagyon elszállásáról ne gondoskodott volna. Ez a korlátozás tehát a mai joggal szemben nem aktuális, feltéve pedig, hogy nagy
ritkán mégis azzá válik, úgy viszont megfelel a változott viszonyoknak, mert manapság, bármennyire helyeseljük js az ági örökösödést a közel rokonság körében, be kell látni, hogy a történelmi család tudata nem terjed ma olyan messze, mint régen,
miért is az ági örökösködést a szóban forgó korlátozás nélkül
olyan bázisra alapítanók, amely ma már nem létezik.))
Az ági öröklésnek két parentélára való szorítása tehát nem
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volna kifogásolható, ha a törvényes öröklés a nagyszülői csoporttal lezárulna.
A magyar öröklési rend alapgondolatával csak az ellenkezik, hogy az ági öröklés közelebbi parentélánál szűnjön meg,
mint az általános törvényes öröklés.
Semmi esetre sem maradhat meg tehát a Bsz. mai szabályozása, hogy a szépszülői csoportban az ági vagyont olyan oldal*
rokon vihesse el, aki nem ági örökös.
Álláspontom a törvényes öröklés határának kérdésében tehát
az, hogy az esetre, ha a szépszülői csoportot nem zárjuk ki teljesen az ági öröklésből, akkor az ági öröklésnek kell, hogy helye
legyen ebben a csoportban is. Sőt helyesnek tartanék oly kompromisszumot, hogy a szépszülői csoportban csak. ági öröklésnek
legyen helye. Minthogy az ági vagyonnak a nagyszülői csoporton túl való visszaállítása csak a legritkább esetekben fordul elő,
ez a megoldás lényegileg a törvényes öröklésnek a nagyszülői csoportra való korlátozását jelentené.
Dr. Teller Miksa.

A csődönkívüli k é n y s z e r e g y e s s é g i ajánlat
tartalma.
A Jogtudományi Közlöny 1916. január 30-iki 5. számában
dr. Suloky István törvényszéki bíró ((Kényszeregyességi kérdések®
című cikkében azt állapítja meg, hogy a csődönkívüli kényszeregyességi eljárásról szóló 4770/915. M. E. sz. rendelet intézkedései, alapelvei és intenciói szerint csak előre
meghatározott
hányadnak
előre meghatározott időpontban való fizetése képezhet
egyességi ajánlatot, tehát az oly egyességi ajánlat, mely ilyet nem
tartalmaz, mintegy a limine visszautasítandó, nyilván a rendelet
7. §-ának azon intézkedése alapján, azon címen, hogy a kérelem
a megszabott kellékekkel nem bír; a kérelem főkelléke az ajánlat,
már pedig a nyilvánvalóan meg nem felelő ajánlat nem ajánlat.
Ez az álláspont a maga nagy elvi jelentőségével annyira a
rendelet lényegébe vág, annyira érinti azt az egész jogi és gazdasági érdeket, amelyet a rendelet szolgálni kívánt, hogy feltétlenül szükségesnek véljük tisztázni azt a kérdést, elfogadható-e
a cikkíró álláspontja.
A rendelet 7. §-a a kényszeregyességi eljárást megindítandónak vallja, ha a kérelem a megszabott kellékeknek
megfelel és
ha a 7. §. 2. bekezdésében felsorolt hiányok nem forognak fen.
A 7. §. 2. bekezdése csak az adós személyében rejlő körülményekről szól, az ajánlat tartalmáról nem beszél. A kérelem kellékeit pedig a Rendelet 1., 2., 3. és 4. §-ai szabják meg; de e
paragrafusokban sincs szó az ajánlat tartalmáról. Ebből azt kell
következtetni, hogy az ajánlat akármily tartalmú lehet és bármily tartalmú az ajánlat, az eljárás megindítandó.
Magától értetődik azonban, hogy a jó erkölcsökbe ütköző
ajánlatot — pl. sikkasztandó pénzből fizetendő kvótáról szólót
vagy pedig lehetetlen tartalmú ajánlatot, pl. a Holdból bányászandó aranyból fizetendő kvótáról szólót •— a bíró általános
okoknál fogva nem fogadhat el. A cikkíró szerint ezzel szemben
kizárólag fix hányad kínálásával lehet ajánlatot tenni és pedig
csak olyképen, hogy csak fix időben teljesíthetik a hányad fizetését, viszont nincs helye oly egyességi ajánlatnak, mely
szerint az adós egész vagyonát vagy pedig vagyonának bizonyos
meghatározott részét értékesíteni igéri azzal, hogy az értékesítés
eredményét felosztja aránylagos egyenlőséggel a hitelezői között.
A mi véleményünk szerint az ilyen kardinális,
döntő, az
egész intézmény gyökerét képező elvet a rendelet kifejezett volna,
ha ki akarta volna fejezni. Hiszen ez az elv volna az a sarok,
amelyen az egész rendelet fordul, hogy betegye-kinyissa az egyesség ajtaját valamely ajánlat előtt.
Ám még csak célzás sincs a rendeletben arra nézve, hogy
milyen tartalmú egyességi ajánlat tehető és hagyható jóvá: tehát
azt kell helyesnek tartani, hogy a Rendelet nem kívánta korlátolni az ajánlat tartalmát. Csak egy negatív jellegű szabályozást
tartalmaz a Rendelet az ajánlat tartalmára nézve 6. §-ában, kimondván, hogy az igazságügyminiszter meghatározhatja rendeletieg a minimális kvótát és maximális határidőt: ebből pedig nyílván
az következik, hogy az ily rendelet kibocsátásáig se a kvóta
nagysága, se a fizetési határidő távolsága nincs meghatározva.
A minimális kvótának és a maximális fizetési határidőnek hiánya
képezi azt a keretet, melybe egyességi ajánlatként minden betehető, ami e keretbe befér.
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A Rendeletben foglalt világos intézkedésekre nem hivatkozván, a cikkíró kiszed a Rendeletből néhány kevés, szétszórt paragrafust, melyben a ahányad» szó előfordul és ebből próbálja
kimagyarázni, hogy a rendelet ilyen számszerűleg előre meghatározott hányadot követel meg az ajánlattól, de egyúttal azt is,
hogy ily fix hányadon kívül a Rendelet semmiféle kedvezményt
nem enged egyességileg a hitelezők részére nyújtani.
Közelebbről nézve a felhívott paragrafusokat:
Abból, hogy az igazságügyminiszter a 6. §. szerint megszabhat minimális hányadot, legkevésbé sem következtethetni arra,
hogy a bírónak joga van feltótlenül fix kvótát követelni, mert
hisz akkor miniszter helyett a bíró szab minimális kvótát.
Abból, hogy a Rendelet a 21. §. szerint a vagyonfelügyelő
nyilatkozni tartozik a felajánlott egyességi hányad megfelelő
volta felől, nem következtethető, hogy feltétlenül fix hányadot
kell ajánlani; mert először is hányad az is, melyet nem fixen
ajánl fel az adós, hanem bizonyos körülmények alakulása szerint;
de emellett a vagyonfelügyelő sok minden egyébről nyilatkozni
tartozik: mindenről, ami az adós üzletével és az egyességgel
kapcsolatos, tehát a netán felajánlott bizonytalan kvótáról vagy
vagyonfelosztásról is.
Abból pedig, hogy a Rendelet 63. §-ának utolsó bekozdése
az Kegyességben megállapított összegről)) szól, csak az következik, hogy a hitelező jogot tarthat azon összegre, mely neki az
egyesség folytán járand és irreleváns emellett az, hogy az egyességből magából már kiolvasható-e pontosan ezen összeg vagy
pedig az egyesség csak azt mondja meg, miképen ós miszerint
alakul ki ez összeg.
A most említett helyeken kívül ahányadnak)) vagy ((összegnek)) még nyomát sem lehet találni a Rendeletben. Feltehető-e
az igazságügyi kormányról, mint a Rendelet törvényhozójáról,
hogy a Rendelet leglényegesebb, sőt a hitelezőkre és adósokra
egyedül lényeges kérdést, épp azt, amiért az egyesség köttetik,
elrejteni, ingatag magyarázatokra utalni kívánta volna? És nem
kell-e inkább azt vallani, bogy ha a rendelet nem írta körül az
ajánlat tartalmát, azt korlátolni nem kívánta.
Szemben állanak a cikkíró álláspontjával mindenekelőtt azok,
amik a rendelet kibocsátását megelőző igazságügyminiszteri
ankéten történtek. Ez ankéten a minisztérium kodifikácionális
osztályának közegei többszörös felszólalásban kiemelték, hogy az
ajánlat tartalma nem szabályoztatván, e tartalom akármi lehet,
fix kvóta ép úgy, mint későbbi vagyonértékesítéstől függő, ú. n.
liquidácionális kvóta.
Szemben áll a cikk álláspontjával a Rendelet eddigi irodalma,
Az igaz, hogy ez irodalmat jobbára dr. Meszlény Artúr törvényszéki bíró képviseli, ki tudomásunk szerint tevékeny részt vett
a rendelet kibocsátásának előmunkálataiban és így nyílván módjában volt megismerni a Rendelet megalkotásánál érvényre jutott
intenciókat. Dr. Meszlény oly eréllyel, oly határozottan, szinte
oly vehemenciával képviseli a cikkíróéval merően ellenkező álláspontot, hogy ebből feltételezhető, hogy — legalább az ő nézete
vagy tudomása szerint — a Rendelet-kibocsátáskor a rendeletalkotó
úgy intencionálta, miszerint az ajánlat tartalma fix kvótára
ne legyen korlátozva. (Lásd dr. Meszlény, a Pester Lloyd 1915
november 17., 18. és 20-iki számában megjelent cikkeit, valamint Der Zwangsausgleich ausserhalb des Konkurses in Ungarn
című most megjelent könyvének 18. oldalát.) Ugyancsak a cikkíróéval ellenkező álláspont olvasható dr. Gaár Vilmos kúriai bíró
«A csődönkívüli kényszeregyesség)) c. most megjelent kommentárjából.
Vizsgáljuk azonban meg, mik a cikkíró álláspontjának jogi
és gazdasági következményei.
Nem kétes, hogy az a legbecsületesebb egyességi ajánlat,
melyben az adós azt mondja: mindenemet hitelezőimnek adom.
Az ily ajánlatnál áll be legteljesebben a rendelet 54. §. 4. pontjának követelménye, hogy az adósnak az egyességben juttatott
előnyök mértéke és az adós vagyoni helyzete közt a hitelezők
hátrányára aránytalanság ne mutatkozzék.
Egy példa: kereskedő létemre nagy telekkomplexumba fektettem vagyonomat, egyéb aktívumom nincs, kényszeregyességi
ajánlatomat tehát becsületesen és őszintén így szövegezném meg:
ami az ingatlan eladásából be fog folyni, azt hitelezőimnek adom
aránylagosan egyenlő felosztásra.
A cikkíró szerint hitelezőim elé se engedhető ez az^ajánlat,
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mert meg kell mondanom már ajánlatomban pontosan, hány százalékot és mely napon adok.
De háború van: ingatlanom közel fekszik az ellenséges vonalhoz, ma tehát csak a legrosszabb áron adható el. Viszont
háború után óriási ára lehet, ép ezt a jó árat óhajtanám hitelezőim közt felosztani; de ezt óhajtanák hitelezőim is. Ám a cikkíró
álláspontja elüt engem ettől és arra akar kényszeríteni, hogy
kalkuláljam ki az ingatlannak valamelyes majdani értékét és annak alapján Ígérjek fix kvótát, mert — így érezteti a cikk —
ki tudja, milyen csalafinta módon fognám értékesíteni ingatlanomat és miképen játszom majd ki hitelezőimet az értékesítés
körül.
Ám kérdezzük, mit fog a bíró nehezebben, súlyosabb lelkiismereti furdalások közt eldönteni:
azt-e, hogy mennyit ér az ingatlan ma, mikor az ellenség az
ingatlan mellett jár,
vagy pedig azt, mi módon állapíttassák meg az ingatlan értékesítésének megnyugtató ideje-módja?
Mert a bírónak az előbbi kérdésre okvetlenül felelnie kell az
54. §. 4. pontja folytán, mert hiszen csak ekkor tudhatja a bíró,
nem marad-e meg nekem, az adósnak, túlságos nagy előny a
hitelezők kárára. De mi módon tudhat a bíró megnyugvást szerezni arra nézve, hogy az ellenség vonala mellett fekvő ingatlanom mit ér ma ?
Bizonyára jóval kisebb lelkiismereti hánykódással fog a bíró
valamely módot találni arra, hogy biztosítsa az ingatlan majdani
kellő eladásának módozatait. Mert itt már nemcsak a puszta bizonytalanságra építhet, hanem kereshet lehető garanciákat személyekben és intézményekben. Legjobb garancionális intézmény
lesz a legérdekeltebbeknek, a hitelezőknek bizalma. Például, ha
a hitelezők 95%-a kijelenti a tárgyaláson, hogy ők az adóst
mintatisztességűnek ismerik. De az egyességi tárgyaláson az
eszmecseréből kialakulhat olyan ajánlat is, hogy az adós nyilvános árverésen, mely bizonyos kautélák közt hirdettetik, adja el
az ingatlant. De meg valamelyes kezelő- és eladó-bizottságot is
ajánlhat az adós, és e bizottság esetleg közismert szakértőkből
állván, megnyugtathatja a bírót is. A megnyugtatásnak ezer meg
ezer módja lehet, mely mind jobb ily körülmények közt a fix kvóta
követelésénél, mert hiszen a bíró akkor, mikor az aktívum értéke
notórice bizonytalan, a fix kvóta feltétlen megkövetelésével, egyenest belehajtja az adóst abba, hogy mintegy a kockázatért bizonyos százalékot lefoglaljon magának és így a hitelezők terhére
esetleg nyerészkedjék.
A most idézett egyszerű példa mutatja, mily értékek rejlhetnek adott helyzetekben és azok változásaiban: a cikkíró álláspontja ez értékeket feltétlenül el akarja vonni a hitelezők elől.
Ila a cikkíró álláspontja jutna érvényre, úgy a kényszeregyességi eljárás szatócsok, rőfösök, konfekciósok, fűszeresek és
hasonló törpébb-nagyobb kereskedők részére alkalmas intézmény
lehet, szóval olyanok részére, akiknek aktívuma könnyen értékesíthető árúraktárban és határozott összegű kurtaperfésű likvid
árúkövetelésekben leledzik, akik eddig is tudtak egyezkedni védegyleteik révén. Más jellegű kereskedők és vállalkozások, kivált
nagyobb vállalatok kényszeregyességet nem köthetnének. Ki volna
zárva a kényszeregyességi eljárás lehetőségéből például a háborús viszonyok által legsúlyosabban sújtott építőipar és egyéb
vállalkozói ipar, mert hiszen mindezen vállalatok vagyontömegeinek
értéke sablónos könnyedséggel nem állapítható meg jólétekkel,
hitelesen. De ki volnának zárva a kényszeregyességkötés lehetőségéből azok is, akik ily vállalatokat finanszíroztak, akár magánegyének ezek, akár kereskedők, akár részvénytársaságok.
Tegyük fel, hogy vállalkozó vagyok: tíz kőbányám van és
tíz vármegye részére vállalt munkát hagytam félbe a háború kitörésekor munkáshiány és szállítóeszköz hiánya miatt Bányáimban milliók vannak invesztálva és milliónyi követelést vélek joggal támaszthatni a közhatóságokkal szemben vis major miatt
félbenhagyott munkák alapján. Kérdem, mennyire becsüljem jóhiszeműen most, azonnal kőbányáim értékét, mikor ma kőbányára
komoly vevő alig akad, és mennyire tartsam jólélekkel a vármegyék ellen való követeléseimet, mikor mind a tíz vármegyével
viaskodom a tekintetben, hogy számíthatnak-e a közhatóságok
kötbéreket és bírságokat a terhemre, amiért a munkákat abbahagytam.
Már most azzal az egyességi ajánlattal jövök hitelezőim elé:
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mindenem legyen a tiétek, amit be fogok szerezni kőbányáim
értékesítéséből és amit majd beszerzek a közhatóságoktól. Hitelezőim nyílván megörülnek ez ajánlatnak és elfogadják, talán majd
egyhangúlag, talán leverően túlnyomó többséggel. Ám a cikkíró
álláspontja szerint ab ovo elfogadhatatlan ez ajánlat, mert meg
kell mondanom már most. hogy milyen nagy kvótát adok, mert,
ha nem, hát menjek csődbe.
Kérdezzük: ilyetén most jelzett körülmények közt becsületes
vállalat, melynek vezetősége becsületes emberekből áll, Ígérhet
ma fix időre fix nagyságú kvótát?
És kérdezzük: hol az a vagyonfelügyelő és hol az a bíró,
aki az ilyetén nagy vállalat sok millióra menő vagyontömegében
rejlő lehetőségeket kivált a mai viszonyok közepette fixirozhatja ?
Vájjon égy, az illusztrált körülmények között megcsinált téveteg becslésféle megnyugtatóbb a bíróra nézve, mintha iparkodik az egyességi tárgyaláson az adóssal és a hitelezőkkel együtt
valamely méltányos és okos megoldást ^találni arra, hogy a vagyonértékesítés lehetőleg garanciálisan bonyolódjék le?
Az igaz, a bírónak ez a munkája nem sablónmunka. Az ily
egyesség jóváhagyása nem számadó-plajbásszal, összeadással, kivonással, szorzással és osztással fog elintéztetni és a bíró működ'ése itt nem marad meg azon szűk kereten belül, hogy további
5% vagy 10o/0-ot kipréseljen az adósból. Ezeknél jóval magasabbrendű feladathoz jut az ilyetén felosztásos egyességgel foglalkozó
bíró, ahhoz a magasabbrendű feladathoz, melyet a Rendelet a bírónak szán.
Úgy érezzük, hogy a cikkíró visszariadt attól, hogy a bíró
mintegy erkölcsi felelősséget vállaljon azért, hogy az egyezség
megkötése után történendő vagyonértékesítés megbízható és
korrekt lesz. A cikkíró nyilván azon hitben van, hogy a bíróra
nézve kisebb erkölcsi felelősséggel jár annak megállapítása —
még ha milliós komplikált vagyontömegről is van szó — mennyi
kvóta adására szolgál alapul a vagyontömeg, mint annak megállapítása, hogy az egyességileg ajánlott vagyonértékesítési, lebonyolítási mód és ellenőrző szervezet megfelelő-e ?
Ám a felelősség nem kisebb az egyik esetben, mint a másikban.
Amint a bíró a kvótára és fizetési időre nézve a hitelezőket meghallgatja és ezekre nézve az egyességi tárgyaláson
kölcsönösen megnyugtató megoldást keres és az ajánlatnak e
részben való módosítására biztatja az adóst, így kereshet az
öíszes érdekeltekkel együtt a tárgyaláson módot, hogy adós felosztásos ajánlatát a lebonyolítási szervezetre nézve módosítsa a
hitelezők előnyére olyképpen, hogy bíró és hitelezők is megnyugodjanak.
Ám még ez esetben is fenforog a cikkíró szerint egy, de
talán legjelentősebb aggály : a Rendelet 62. §-a kielégítési végrehajtást enged, ha az adós nem tartja be az egyességet; azonban a
vagyonfelosztásos egyességnél a cikkíró szerint a hitelezők tájékozatlanságban maradnak a kielégítés mértéke és időpontja
tekintetében és követeléseiket nem érvényesíthetik és kénytelenek bevárni a lebonyolítás időszakos eredményét ; viszont: mikor és mi alapon fog a hitelező kielégítési végrehajtást kérni és
mely összegre ? és mikép fogja a végrehajtást elrendelő bíróság
megállapítani, hogy a végrehajtás elrendelhető.
Hát megengedjük, e kérdésre egyszerű, sablonos válasz tényleg nem adható. Csakhogy a csődönkívüli kényszeregyesség a
nem sablonos kérdések egész tömkelegét támasztja, nemcsak az
egyességi eljárás során, hanem az egyességi eljárás befejezte
után is.
E kérdések úgy a netáni perekben ítélő bírókat, mint az
a bírót, aki majd végrehajtást rendel el, számos súlyos kérdés elé állítja. A cikkíró maga is cikke végén konklúzióként,
vallja : «a kényszeregyesség bírói jóváhagyásával korántsem zárulnak le a kényszeregyességi problémák . . . nehéz esetek állhatnak elő ; ezen nehézségek egy része megelőzhető ugyan a
kényszeregyesség szabatos szövegezése segélyével, amire a kényszeregyességi eljárást vezető bírónak alkalma van befolyást gyakorolni . . . a végső szó mégis a kényszeregyességi eljárás keretén kívül fog elhangzani)).
Mélyen igazak e konklúziók : egész sorozata alakulhat ki az
egyesség megkötése után a súlyos kérdéseknek. Ily kérdés lesz
az is, mikor szegte meg az adós az ily felosztásos egyességet.
A kényszeregyességi eljárás bírájának dolga lesz lehetőleg olyan
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ajánlatot alakítani ki, melyből az adott körülmények közt a legkevesebb nehézség fog támadni. A szavazás alá kerülő ajánlat
lehetőleg tartalmazzon bizonyos könnyen ellenőrizhető magatartást, bizonyos könnyebben konstatálható eljárási módokat, esetleg fix értékesítési időket és eszközöket. Ha majd ezek azután
be nem tartatnak az adós részéről, beáll a kielégítési végrehajtás kérésének ideje.
Az ily szempontokból minden egyességnek meg lesz a maga
egyénisége, a maga speciális ábrázata : épp ez ábrázatot kiformálni hivatása a kényszeregyességi bírónak.
A bíró pedig, aki a kielégítési végrehajtást majd elrendelje,
legfeljebb azon eset elé leend állítva, hogy adott esetben netán
nem fog begyepesedett sablon szerint határozni, hanem igénybeveszi a Vht. 10. §-a által adott jogot és a végrehajtás elrendelése előtt meghallgatja az adóst vagy pedig a Vht. 10. §. 2. bekezdésének értelmében tárgyalást tart a felekkel.
Az a kérdés sem aggaszthatja a cikkírót, hogy mily összeg
erejéig leend joga ily felosztásos egyességre utalt hitelezőnek
végrehajtást kérnie, ha a felosztásos egyesség nem tartatott be.
Módjukban van az adósnak, a hitelezőknek és az egyességi bírónak az egyességi ajánlatban kialakítani, hogy a hitelező egész
követelése vagy annak csak egy része erejéig bírand végrehajtási joggal, ha az egyesség be nem tartatik. A jóakaratú, mert
az egyességet lehetőleg előmozdító bírák gyakorlata előbb-utóbb
mindezen részekben is bölcs irányításokat, szinte példaszerű
sablonokat fognak kiformálni.
A cikkíró állásfoglalásából az is következik, hogy az oly
egyességnek se lehet helye, mely fix kvótán kívül ezen még a
vagyonértékesítés eredményét is ajánlja.
Mit jelent ez? Azt, hogy ha engem éget a ki nem fizetett
adósság, akkor nem mondhatom hitelezőimnek, adok nektek 70
százalékot, de ha több kerül ki vagyonom értékesítéséből 70
százaléknál, azt is odaadom nektek.
Vájjon ráviheti-e a bírót lelkiismerete arra, hogy valakit, aki
70%-ot kínál, csődbe kergessen csak azért, mert kitart amellett,
hogy még e 70%-on felül is odaadja azt, amije van.
Majdnem humoros volna az eset : az adós 70%-ot kínál és
semmi mást. A hitelezők háromnegyed része azonban követeli a
tárgyaláson, adja nekik az adós még ezenfelül vagyonának felosztását is és az adós ezt koncedálja és felemeli ezzel ajánlatát,
mire a bíróság megtagadja az egyesség jóváhagyását és csődöt
nyit, mert hisz kötelező a csődnyitás, ha a bíróság nem hagyja
jóvá az ajánlatot. íme, ilyen következményekre vezet a cikkíró
álláspontja.
A Rendelet előrelátó volt és módot adott arra, hogy a bíró,
ha a vagyontömeget abszolút áttekinthetetlennek véli, tagadja
meg jóváhagyását akár a fix kvótás, akár a felosztásos egyességtől. Erre szolgál a Rendelet 53. §. 3. pontjának szigora. Megvan tehát a bíró kezében a kellő eszköz arra, hogy megvédje a
hitelezőket, a kisebbséget az önkénytől és belenézzen a jövő lehetőségeibe és ha egészen bizonytalannak látja a jövőt, elutasítsa az ajánlatot.
Minden garanciát megadott a rendelet és az egész eljárást
a bíró bölcsességére építette fel : csak akarjon a bíró élni a
maga jogaival ós akarja a bíró mindenképpen az egyességet.
Mert minden még oly rossz egyességben is talán vannak lehetőségek, a csődben bizonyosan nincs !
A felvetett kérdés nagyjelentőségű, mert az a kérdés, hogy
közgazdasági életünk továbbra is sújtva legyen-e oly helyzettel,
hogy a nagyobb vállalatok, akár részvénytársaságok, akár egyéni
vállalatok, de általában olyan vállalatok, melyek nem első pillanatra nyilvánvaló összegben értékelhető raktárral bírnak, a legenyhébb fizetési zavarba jutva, mindjárt a csőd útjára kénytelenek
lépni. Hát mindé vállalatok ne adhassák oda a csőd kikerülésére
azt, ami vagyonuk van ?
Ha ez így következnék a Rendeletből, akkor talán nem erős
szó kijelenteni, hogy a Rendelet nem áll a jelen súlyos idők feladatainak magaslatán. Meggyőződésünk szerint azonban a Rendelet e részben is helyesen és híven szolgálja e nehéz idők követelményeit.
Dr. Szalai Emil.
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A v a g y o n elleni deliktumok rendszere a
büntetőtör v é n y könyvben.*

5. A károkozás. A fenti négy deliktum közös jellege volt a
tettes részéről való haszonszerző törekvés. A károkozás egészen
más jellegű deliktum. Amazok a mindig önző emberi lélek deliktuózus megnyilvánulásai, emez a bosszút álló, haragvó, maliciózus vagy léha, mással nem törődő, mást semmibevevő emberé.
Amióta a rómaiak meghozták Aquilius tribun akkor korszakalkotó törvényét, az egymást követő törvényhozók azóta híven
lemásolják a törvényt abban, hogy a deliktum fogalmához dologkárt kívánnak meg. (A mi törvényünk a címben ((más vagyonának megrongálásáról)) beszél, de bent világosan dologkárt követel.) Ha ez jó volt Kr. e. 300 évvel, nem jó ma. S ha a klasszikus
római jog konzervativizmusának is megbocsátható a tisztes régiségben tündöklő törvény szavaihoz való ragaszkodás, nem bocsátható meg a ma törvényhozójának. Ki neki Aquilis és a concilium plebis? Ha a lovamat agyonüti^, az semmivel sem nagyobb
kár rám nézve, mint ha követelési jogomat meghiúsítják és a
károkozó intenciója sem más egyik, mint a másik esetben. Ismét
nem a megsértett jogtárgy minősége, hanem a sértés és a sértő
minősége lehet egyedüli irányítója a büntető repressziónak.
A károkozás fejezete nézetem szerint lényegesen átalakítandó,
illetve kibővítendő a Btk.-ben.
Külön rendelkezést vennék fel a tudatosan rosszakaratú, maliciózus károkozás büntetésére ós külön a léha könnyelműség,
durva gondatlanságból eredő károkozásra. Mindkettő felölelné
nemcsak a dologkárt, hanem másnak kötelmi viszonyaiban vagy
egyéb vagyoni érdekeiben (pl. hitelképesség stb.) való megkárosítását is. Idetartoznának, mint fentebb már elmondtuk, a mai
csalárd és vétkes bukás némely .esetei is, ezenkívül bármely módon eszközölt vagyoni károkozás.
A szándékos károkozás körében külön rendelkezéseket lehetne
beiktatni azokra az esetekre, melyekben a cselekmény objektív
megjelenése súlyosabb, mint a tanúk, szakértők vagyonának
bosszúból való megrongálása (419.) műemlék, közvagyon megrongálása (420.), valamint a gyújtogatás, vízáradás okozása, vasutak stb. megrongálása. Ezeknél ugyanis nem a tettes tulajdonsága, hanem a veszélyeztetett nagyobb érdek kívánja a kiemelést,
bár a cselekmény ugyanaz. Ami különösen az utóbbiakat illeti,
a cselekmény súlya indokolja ugyan a nagyobb büntetést, de
nem indokolja a cselekmény elkülönítését a többi károkozástól
(feltéve t. i., hogy csak vagyoni kárról van szó az adott esetben).
Az utóbb említett három bűncselekmény ma sem tisztán károsítási, hanem veszélyeztetési jellegű deliktum s ez alapon történt rendszerbeli önállósításuk is. Azonban nézetem szerint ez a
mai berendezésben nem logikus és nem kielégítő. Amennyiben a
gyújtogatás, vízáradás okozása stb. az emberi életet is veszélyezteti, az élet elleni deliktumokkal kapcsolatban kell velük foglalkozni és csak amennyiben a vagyont veszélyeztetik, kell őket a
vagyonelleni deliktumok között ligyelembe venni. Általában szükségesnek tartanám, ha a törvény a veszélyeztetésből önálló deliktumot csinálna : egyet az élet és testi épség elleni, egyet a
vagyon elleni vonatkozásában. Az előbbiben — a kitétel, elhagyás,
élelmiszerek, kutak megrontása stb. mellett — logikusan szerepelne a gyujtogatással, vízgátak, vasútak stb. megrongálásával
való veszélyeztetés, de emellett felfogatnának azok az esetek is,
melyek a mai részletező tételezés hézagain keresztülcsúszva büntetlenek maradnak, holott a jogérzet megkívánja büntetésüket.
Pl. teszem, egy vadász, hogy lövési biztosságát fitogtassa, 30—40
lépésnyi távolságról kilövi egy békésen pipázgató ember szájából a pipát. Ha a kunsztstükk sikerült, a nyegle hencegőnek
semmi baja nem lehet, legfeljebb idegen ingó megrongálásáért
— a .pipa miatt. (íme ide visz a külsőségekhez tapadó büntetőjogi rendszer. A szétlőtt cseréppipáért lehet vád, az emberélet
veszélyeztetéseért nem !) Vagy pl. valaki a magas hegyoldalon
kedvtelésből legurít egy nagy követ, megindít egy hógörgeteget,
hogy a játékban gyönyörködjék, nem törődve vele, hogy a megindult lavina embert, vagyont zúzhat össze. (V. ö. Kbtk. 118. §.
((Aki szilárd anyagból való tárgyat [szilárd anyag-e a hó?] mások
veszélyeztetésével eldob vagy levet, . . . ötven forintig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.))) Valaki lőpor, petroleumraktár stb.
* Az e l ő b b i közi. 1. az 1915. évi 40., 42., 47. és 49. s z á m b a n .
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helyiségeiben tűzzel játszik stb. stb. Mindezek sokkal súlyosabb
esetek, mintsem hogy a Ivbtk.-ben volna helyük.
A vagyoni veszélyeztetés deliktumába volnának egybefoglalva azok az esetek, mjjíor valaki mások nagyértékű, nagytömegű vagyontárgyait veszélyezteti (az élet veszélyeztetése nélkül, ha a kár nem következett is be. Pl. felgyújtja rozzant házát,
hogy a lebontás munkáját megkímélje, átvágja a töltést, hogy
könnyebben átjárhasson szekérrel stb., ha mindjárt a tűz nem
terjedt is a szomszéd házra, illetve a töltést az árvíz megérkezése előtt kijavították is. Btk.-ünk a saját rozzant házát felgyújtó
tulajdonost egy § alá fogja azzal, aki más házát bosszúból gyújtja
fel. Hihetetlenül képtelen álláspont, melyet csak a tényállás vak
kultusza tesz érthetővé! Megfontolandó lehet, hogy nem kell-e a
vagyoni veszélyeztetésre vonatkozólag, legalább a Kbtk.-be, felvenni bizonyos enyhébb rendelkezéseket azokra az esetekre, melyeknél a veszélyeztetés nem olyan katasztrofális jellegű, mint a
tűzvész, árvíz stb.
A vétkes károkozásnál csak a durva nemtörődömségből, vétkes könnyelműségből, gondatlanságból eredő károkozást btintetnők. (Mai törvényünk tudvalevőleg nem ismeri a culpa fokozatait.) A könnyebb gondatlanság üldözésére a magánjogi szankció
is elég, amint hogy a lex Aquilia szerinti kereset, mely a culpa levis-t
(in faciendo) is felölelte, nagyobbrészt kártérítő jellegű volt (actio
mixta). Ezzel a megszorítással nyugodtan lehetne alkalmazni a
gondatlan károkozásért való büntetést nemcsak a mai, különösen veszélyes esetekben (gondatlan tűzvészokozás, vízáradásokozás, vaspályák stb. megrongálása), hanem általánosan.
A veszélyeztetésnél a gondatlanság kiemelése elesik, mert a
veszélyeztetésnél, bár a cselekmény szándékos, a veszélyhez viszonyítva gondatlan. Amikor pedig még a veszélyeztető cselekmény
is gondatlan, pl. valaki súlyos gondatlanságból gyújtja fel házát,
mely veszélyezteti a szomszédét, de a kár nem következik be, ez
már annyira távoleső dolog, hogy a büntetést erre nem lehetne
megnyugvással alkalmazni.
A fenti öt bűncselekménnyel kimerítettem azoknak a deliktumoknak sorozatát, melyek felfogásom szerint önállóan szerepelhetnének a Btk.-ben, mint vagyonelleni deliktumok. Természetesen nem merítettem ki ezzel minden bűncselekményt, melyet
mai tételes törvényeink ilyennek ismernek. Sorra kell vennem az
elmaradottakat és állást kell foglalnom velük szemben.
Két csoportra osztom ezeket: 1. az egyikbe tartoznak azok,
melyek Btk.-ünkben ugyan — valami külső ok miatt — a vagyonelleni deliktumok közt sorakoznak, lényegileg azonban nem azok;
2. a másodikba osztom azokat, melyek vagyonelleni deliktumok
ugyan, és nézetem szerint is külön büntetési tételt érdemelnek,
de lényegükben az előző öt deliktum valamelyikének fogalma
alá esnek.
Ad 1. Nem vagyonelleni deliktumok: a zártörés, bűnpártolás,
okirathamisítás (bélyeg-, bizonyítványhamisítás), valamint a törvényben nem ismert önbíráskodás sem.
Btk.-ünk a deliktumokat nagyjában az általuk fenyegetett,
megvédendő érdek szempontjából csoportosítja (élet, testi épség,
vagyon stb. ellen). Ezt elfogadom én is.
Legyen szabad itt, bár a szövegbeli tárgyalás némi félbeszakításával, ennek indokolására egy általános jellegű rendszertani megjegyzést tennem. Ha az ember, mint én is, abból az elméleti álláspontból indul ki, hogy nem a cselekményt, hanem a
tettest büntetjük, azaz a büntetéssel a tettesben rejlő antiszociális hajlamot akarjuk visszanyomni és fékentartani, — nem volna
nehéz arra a felfogásra jutni, hogy voltaképen a bűntevők osztályozásának legmélyebb, legalapvetőbb szempontja a bennük
rejlő antiszociális hajlam minéműsége kell hogy legyen. Bármi
legyen is az a cselekmény, melyben ez az antiszociális hajlam
kitör, az indítékot kell kutatni, mely patológiai alapja a cselekménynek, maga a cselekmény ebből a szempontból másodsorba
szorul. Ilyen antiszociális alaphajlandóság pl. a jogtalan nyereségre törekvés, bosszúösztön, nemi féktelenség vagy abnormitás
stb. Egyugyanazon bűnös hajlam, teszem a nyereségvágy, a legkülönfélébb cselekményekben nyilvánult meg, tehát nem pusztán
lopásban, rablásban, csalásban stb., hanem pl. rágalmazásban,
hamis tanúzásban, gyilkosságban, hazaárulásban stb. is, amikor
t. i, a tettes ez utóbbi deliktumokat vagyoni haszonért követi el,
pl. örökségre vágyó vagy bérgyilkos, megfizetett rágalmazó stb.
Épúgy, mint ahogy egyugyanazon betegség, pl. idegesség, vér-
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szegénység slb. a legkülönbözőbb tünetekben jelentkezhet. És
épúgy, mint ahogy az orvos kutatásának nem a külső tünet, hanem annak belső, alapoka a fő tárgya; nem az a fő előtte, hogy
a betegnek görcsei vannak, hanem az, hogy azoknak idegesség,gyomorrontás, kolera vagy mérgezés-e az oka: épúgy a kriminalistának is nem a delikvens külső cselekménye, hanem az annak
alapul szolgáló belső hajlandóság szerint kell a tettest megítélni.
E megfontolás azt ajánlaná, hogy a Btk. különös részének
rendszerét ne a bűntettek, hanem a bűntettesek osztályozása
alapján építsük fel, alapítva ez osztályozást a bűntettesekben
megnyilatkozott antiszociális hajlandóságra. Ez volna konzekvens
keresztülvitele annak az iránynak, mely a büntetéstudomány súlypontját a bűntettről a bűntettesre kívánja terelni. (Ennek az
irányzatnak jegyében indult Bernolák Nándor tervezete [ált. rész],
mint azt már címe : ((Törvényjavaslat a bűntettesekről)) is elárulja.)
Bármennyire híve vagyok is a most jelzett büntetőjogi irányzatnak, mégis azt kell hinnem, hogy e beosztás nem volna helyes.
( F o l y t , köv.)
Dr. Marton Géza.

BELFOLD.

Szemle.

— Német, osztrák, magyar jogászok egyesülj e t e k ! Ezen cím alatt a Deiitóchc
Juriátert-Zeitung
febr u á r i s z á m á b a n szó szerint közli l a p u n k jubileuma alkalm á b ó l h o z z á n k intézett üdvözletére adott v á l a s z u n k a t (f. évi
3. s z á m u n k Szemle r o v a t á n a k első közleményét) és ahhoz a következő szavakat f ű z i : «A német, az osztrák és a m a g y a r
j o g á s z v i l á g közötti k a p c s o l a t m á r a h á b o r ú előtt m i n d e g y r e
s z o r o s a b b á vált. A hű f e g y v e r b a r á t s á g e k a p c s o l a t n a k további b e n s ő s é g é h e z és m e l e g s é g é h e z vezetett. A g a z d a s á g i
és politikai téren m e g n y i l v á n u l ó azt a törekvést, hogy zárt
f a l a n x k é p álljunk ellenségeinkkel szemben, az államcsoport o k j o g á s z a i n a k s z o r o s a b b ö s s z e k a p c s o l ó d á s a fogja betetőzni ;
a közös törvények a l k o t á s á r a való törekvés a j o g és a közi g a z g a t á s terén német, o s z t r á k és m a g y a r j o g á s z o k k ö z ö t t i
v a s e r e j ű k a p c s o t ö r ö k k é t a r t ó v á fogja kovácsolni. A n é m e t
és az o s z t r á k j o g á s z o k közötti é r i n t k e z é s e k m é g az 1912. évi
b é c s i n é m e t j o g á s z g y ű l é s előtli időkre nyúlnak vissza. Az
az akadály azonban, amelyet a m a g y a r nyelv a" n é m e t j o gászok s z á m á r a jelent, oka annak, h o g y a n é m e t j o g á s z k ö r ö k n e m t u d j á k m é g eléggé, mily b e c s b e n áll Magyaro r s z á g o n a n é m e t j o g i r o d a l o m , és h o g y a m a g y a r és a ném e t j o g á s z o k közötti ö s s z e k ö t t e t é s n e k további m e g e r ő s í t é s e
szükséges. E b b e n az irányban k ü l ö n ö s érdeklődésre t a r t h a t
igényt az é r z e l m e k n e k értékes megnyilatkozása.® L a p u n k
j u b i l e u m á n a k , v a l a m i n t s a j t ó alatt lévő j u b i l á r i s k ö t e t ü n k nek rövid i s m e r t e t é s e és f e n t e b b m á r említett k ö z l e m é n y ü n k nek . f o r d í t á s b a n való közlése u t á n a D e u t s c h e J u r i s t e n Z e i t u n g cikke a következő kijelentéssel z á r ó d i k : sEzek az
i r á n y a d ó m a g y a r helyről jövő szavak bizonyára örvendetes
v i s s z h a n g r a és őszinte viszonzásra találnak minden n é m e t
j o g á s z lelkében. A m a i k o m o l y időkben a világ h á r o m első
k u l t ú r n é p é h e z intézzük f e l h í v á s u n k a t : Német, osztrák, m a g y a r j o g á s z o k egyesüljetek, egyesítsétek erőtöket — a középeurópai á l l a m s z ö v e t s é g érdekében, az ellenséggel szemben
való küzdelemben.))
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t f. évi február hó 5. napján
dr. Szászy-Schwarz Gusztáv elnöklete alatt ülést tartott, amelyen
folytatták a Ptkv. törvényjavaslata öröklési jogi részének megvitatását.
Az első felszólaló, dr. Teller Miksa bírálta a Bsz.-nek az
özvegyi jog jogi szerkezetére vonatkozó részét. A Bsz. szerint az
özvegy haszonélvezetére az utóörökös nevezéssel terhelt örökségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (1559. §.). Felszólaló
ezt a szerkezetet, mely az özvegynek jóval több jogot biztosít,
mint az eddigi haszonélvezet, nem helyesli. Ezen szerkezet mellett az özvegy az örökség ingó tárgyairól szabadon rendelkezhetnék (1656. §.), a rendes kezelés elmulasztásáért csak özvegyi
jogának megszűntével volna felelősségre vonható (1662. §.). Fel-

szólaló indítványozza a Bsz. szerkezetének elejtését és a mai
haszonélvezet szerkezetének változatlan fentartását. A házastársi
öröklés terén felszólaló nem helyesli azt az újítást, hogy a házastárs ldzárassék az öröklésből, ha az örökhagyó halála idejében,
házastársának egyedül vétkessé nyilvánítása mellett a házasságfelbontását kérhette és a keresetet evégett megindította (1534. §.).
Reámutat arra a számos visszaélésre, melyet ez az újítás maga
után vonhat. Nagyon kérdésesnek tartja, hogy ez a szabályozás,
melyet a javaslat a B. G. B.-ből vett át, a mi viszonyainknak megfelel-e: Indítványozza ennek az újításnak elejtését, esetleg a méltatlansági eseteknek a legsúlyosabb válóokokkal való kiegészítését. Felszólaló foglalkozott még a törvényes öröklés határainak
kérdésévél. Felszólalásának ezen részét lapunk mai számában
egész kiterjedésében közöljük.
A következő felszólaló dr. Borsos Endre kifejtette, hogy a
Bsz. szerint az ági öröklés csak értékben való jogutódlás s így
az ági örökség csak hagyománynak tekintendő. Az ági örökség
hagyományi minősége azonban nem érvényesül teljes következetességgel a Bsz.-ben. Az 1550. és 1551. §-okban foglalt az a rendelkezés ugyanis, hogy az örökhagyó szándékossága vagy súlyos
gondatlansága folytán az ági javak értékében beállott csökkenés,
vagy az ekként elpusztult ági javak értékét az ági hagyományos
követelheti, ellentétben áll felszólaló szerint az ági örökség hagyományi minőségével, mert hiszen végrendeleti hagyománynál
a hagyományul rendelt javaknak az örökhagyó részéről történt
akár szándékos megsemmisítése is az 1689.
szerint csak a
hagyományrendelés hatálytalanná válását, nem pedig azt eredményezi, ami az ági hagyománynál az 1550. és 1551. §-ok szerint
a szabály volna, t. i. hogy az ági hagyományos követelheti csak
értékét. Az ági hagyományost tehát a bizottsági szöveg kedvezőbb helyzetbe juttatja, mint a végrendeleti hagyományost, ami
egyébként visszás helyzeteket is eredményezhet. Más vonatkozásban meg az ági hagyományos jut a Bsz. szerint hátrányosabb
helyzetbe. Ha ugyanis az ági javak természetben megvannak, az
ági hagyományos helyzete teljesen hasonló a dologi hagyományos helyzetéhez és mégis, míg az 1679. §. szerint ennek dologi
joga van a hagyomány tárgyára, addig az ági hagyományost
dologi jog sohasem illetné. Az 1544. és 1554. §-ok szerint az ági
öröklésre nézve a szabály az volna, hogy az ági örökösnek azon
követelési joga van és pedig vagy az ági javak értékére (ius ad
prsétium) vagy a természetben meglevő ági javakra (ius ad rem),
de csak az örökhagyó halálakor volt értékük szerint, míg a dologi jog, a tulajdonjog a törvényes örököst illetné. Ez a megoldás azonban nem felel meg sem a történeti fejlődésnek, amenynyiben ellenkezik Verbőczy Hk. I. R. 47. címében foglalt szabályokkal, az Id. törv. szab. 10. §-ával és az ennek alapján kifejlődött állandó bírói gyakorlattal; — sem az ági öröklés céljainak,
amely arra irányul, hogy maguk a családi javak és nem csupán
azok értéke, szálljanak vissza, ahonnan eredtek. Igaz, hogy az
1554. §. megadja a jogot az ági örökösnek, hogy a meglevő ági
javakat természetben is követelhesse. Ámde mivel e jogát csak
az örökhagyó halálakor volt érték szerint érvényesítheti, az ági
javak értékében az örökhagyó halála után beállott értékemelkedés a dologi, tulajdoni joggal bíró törvényes örököst fogja illetni
s ekként az ági örökös csak az értékkülönbözet megtérítése ellenében juthat az ági javakhoz. A felszólaló javaslata az volt, hogy
az ági öröklés a mai jogállapotnak megfelelően kodifikáltassék.
— A h a d i k á r k é r d é s é h e z . Az aktualitás lassankint rászorítja a jogirodalmat, hogy a hadikárok témájával foglalkozzék. Helyes gondolat volt, hogy a Magyar Jogászegyletben is
napirendre került dr. Weiss Istvánnak e tárgyról szóló előadása.
A nagy olvasottságra és ifjúi szorgalomra valló előadás sikerült
szemlében csoportosította a vonatkozó tételes rendelkezéseket és
a témát kísérő teóriákat. Egy kevés elkerülhetetlen ellenmondás
ugyan volt az előadás egész tartalma és végső álláspontja között. Az előadó úr, miután körülbélül háromnegyed órán át jogászi elmeéllel szedte szét a különböző jogi írók álláspontját, az
előadást abban csúcsosította ki, hogy a hadikár kérdése — amiről ő mindaddig mint érdemleges jogkérdésre, jogászi szemmel
tekintett —- kiesik a jog köréből és átutalta az erkölcs birodalmába. Ez a kijelentés kissé ködös tartalmú. Bátortalan eltakart
bevallása akar lenni az állam anyagi ereje gyengeségének, amely
a háború sok ezer terhe mellett a hadikárok megtérítésére már
nem ((bírna fedezettel®, hogy költségvetési nyelven fejezzük ki

jogtudományi
magunkat. Viselje az egyes az őt ért kárt a hazafiúi áldozatkészség szomorú kénytelen követelményeként ; ez a meghúzódó
gondolat festi alá erkölcsi jellegűnek a kérdést. Akkor azonban,
ha igaz, hogy az állam nem nyújthat kártalanítást, egyszerűbb
és becsületesebb az igények nyilt megtagadása ; (az előadó is
és dr. Benárd Emil is felszólalásában dogmatikai érvként kezelték az állam vagyoni erejének gyöngeségét. Az állam nem tud
fizetni és mivel impossibilium nulla obligatio, be van jogászilag
bizonyítva, hogy a hadikárok megtérítése nem követelhető. Vidéki jelölt koromból emlékszem, hogy egy túlterhelt passziv
hagyaték elleni perben érvelt az örökösök ügyvédje azzal, hogy
a kereset elutasítandó, mert a kötelezési kérelem impossibilere
irányul. Ez a kisiklás kísért itt is. Az állam teljesítőképességének anyagi kérdésén fordul a döntés. Első szemre bizonyos, hogy
az egyes gazdaságok folytatásának helyreállítása a kártalanítással állami szempontból is kívánatos eredmény tehát nem az igény,
jogosságán múlik a kielégítetlensége. A megtérítésre váró károk
számszerű összege sem indokolja a megtérítési kötelezettség kimondásától való félelmet, a merev non possumust. Még ha magasra taksáljuk is a hadikárokat, a háborús kiadások nagy számai
között jelentéktelen összeget képviselnek, amiért nem érdemes az
egyenlő teherviselés elvétől eltérni. És ha a hadikárok állami
megtérítésének az állana útjában, hogy hol az a magánjogi tétel,
mely ezt megalapítja — a jogászi lelemény talál constructiót, ha
akar, (1. dr. Liebmann Ernő kitűnő cikkeit Jogt. Közi. 1915. évf. 14.
és 17. számaiban), vagy pedig ha ez kevés, újonnan kell törvényben
kimondani a megtérítésre való jogot. Jobb igazságszolgáltatási kérdést csinálni az ügyből, mint meghagyni erkölcsi problémának
a közigazgatás kezén. Hiszen valószínű, hogy az állam nem kíván
teljesen elzárkózni a kártalanítás elől, hanem csupán biztosítani
akarja magának a szabad kezet-. Félő, hogy amit az előadó elméletben erkölcsi kérdésnek jelez ; abból a gyakorlatban a politikai érdemek szerinti kegyosztás erkölcstelensége lesz. A kártalanítás jogszolgáltatási kérdésébe nem szabad belevegyíteni a
telepítési politika idegen szempontjait. Ami álláspontunk : a hadikárok megtérítésének törvényi kimondása.

— A csődönkívüli kényszeregyességről szóló rendelet német kiadása. A kényszeregyességi rendelet német
nyelvű kiadását dr. Meszlény Artúr bocsátotta közre és látta el
bevezető tanulmánnyal, valamint jegyzetekkel. A bevezető tanulmány igen élvezetes alakban és teljes alapossággal mutatja be
az új jogintézmény lényegét, tárja fel az annak keretében felvetődött alapvető kérdéseket és egyben nagy vonásokban vázolja
az egész eljárás menetét is. A szöveghez fűzött jegyzetek rövidek, tömörek, csak a lényeget keresik, de ezt megfelelően ki is
domborítják. A könyv elsősorban Ausztria közönsége számára
készülvén, igen célszerű minden egyes szakasz kapcsán a magyar
és az osztrák kényszeregyességi rendelet egyező és eltérő intézkedéseinek szembeállítása. Ugyanebből a szempontból nagyon
emeli a mű használhatóságát, hogy a rendeletben idézett egyes
törvénycikkeket mindenütt teljes szövegben közli. A könyvet a
végrehajtási rendelet és az azóta törvényerőre emelkedett kényszeregyességi törvényjavaslat egészítik ki. Kétségtelen, hogy dr.
Meszlény munkája — már csak a tárgyhoz fűződő nagy érdekek miatt is — a külföldön, különösen Ausztriában erősen el
fog terjedni és valóban örülnünk kell, hogy új jogintézményünkkel ily szakavatott és megbízható vezető útján ismerkedik meg
a külföld.
'
Dr. R. J.
— V á m b é r y R u s z t e m Bűnvádi perrendtartási tankönyvének harmadik kiadása megjelent (Grill kiadása, ára 12 K). A mű
megbeszélésére visszatérünk.

— A jogászegylet örökjogi vitájához. Gyakorlati jogászok, főképen az ügyvédek sokszor találkoznak a laikus közönségben erősen élő jogtételekkel, aminek semmi nyoma a hivatalos jogban. — Az ügyvédnek van aztán nehéz munkája, amíg
meg tudja értetni, hogy az állítólagos jogtétel nem is létezik. —
Ilyen sűrűn visszatérő szabályért követelődzik a közhit, amikor
öröklési igényt támasztotta a korábban elhalt házastárs rokonaival, a túlélő házastárs örökösei ellenében. Gyermektelen vagyonos házaspárnál úgy a férj, mint az asszony rokonsága várja az
örökséget. Tételes jogunk értelmében, melyen a kodifikáció sem
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változtat, a házastárs elhalálozása esetében a csak szerzeményből álló vagyont a túlélő házastárs örökli, akinek elsőbbségét a
meghalt házastárs rokonai jogszerűnek ismerik el, de mindig
azzal a várakozással, hogy majd csak üt a sors órája és az özvegy is elköltözik az árnyékvilágból. Az özvegy halála után kapják azt a keserű kiábrándító tanítást, hogy nekik semmi keresnivalójuk nincs és a túlélő házastárs rokonai viszik el az egész
vagyont, azt is, amelyik a korábban elhalt házastárstól, az ő
rokonuktól és a túlélő házastárs rokonaira idegentől, jutott az
örökhagyóra. Abban a kérdésben, hogy a férji és asszonyi örökségéhez rokoncsoport közül ki lesz a vagyon úra, az elhalálozási
sorrend véletlenje dönt. A korábban elhalt házastárs rokonsága
ezzel a véletlennel minden aspirációjától elesik. Gyakorlatilag az
érdekelt felek annyival sérelmesebbnek és az igazságba ütközőnek tartják ezt az eredményt, mert rendszerint a valóságos szerző
a férj, és tapasztalati igazság, hogy az özvegyasszonyok túlélik
férjüket. Ez által a szerző fél rokonsága üres kézzel távozik.
Orökjogi törvényhozásunknak sokszor hangoztatott alapelve, hogy
a véletlen vagyonosztó szerepét meg kell korrigálni. A korábban
elhalt házastárs rokonainak bizonyos formában védelmet kell adni,
a túlélő házastárs után részükre örökjogot nyújtani. A kérdést e
helyütt csupán a figyelem felkeltésére vettem fel. A megoldásnak
nagy technikai nehézségei vannak, de talán a gondolat megérdemli a technikai akadályokkal való küzdelmet.

— A m. kir. közigazgatási bíróság 1915. évi ügyf o r g a l m á r ó l kiadott kimutatásból közöljük a következő adatokat : 1914. évről hátralékban maradt 2468 közigazgatási, 7400
pénzügyi, összesen 9868 ügy. Beérkezett 1915-ben 8472 közigazgatási, 28,302 pénzügyi, összesen 36,774 ügy. Elintézésre várt
10,940 közigazgatási, 35,702 pénzügyi, összesen 46,642 ügy. Elintézést nyert 8813 közigazgatási, 29,847 pénzügyi, összesen
38,660 ügy. Hátralék volt 1915. óv végén 7982 ügy. Az 1914.
és 1915. évek ügyforgalmát összehasonlítva közöljük a következő adatokat : 1915. év végén összesen 1886-al kevesebb
volt a hátralék, mint 1914. év végén. 1915-ben összesen 2289-el
több érkezett be, mint 1914-ben. 1915-ben összesen 1944-el kevesebb volt az elintézendő ügyek száma, mint 1914-ben. 1915-ben
összesen 31-el kevesebb ügy nyert elintézést, mint 1914-ben.
1915. év végén összesen 1386-al kevesebb ügy volt hátralékban,
mint 1914. év végén.
KÜLFÖLD.

— Henderson Richmond Károly chicagói egyetemi
tanár halála nemcsak az amerikai tudománynak, hanem a tudománynak is érzékeny a vesztesége. Mert az amerikai szociológia
és jogtudomány, amelynek Henderson nagymestere volt, eddig
főleg receptív irányban működött. Sokáig az angol jogból élt,
újabban pedig tömegszámra fordíttatja le az európai kontinens
jobb munkáit. így jelenik meg a Legal history series (jogtörténeti sorozat), a Philosophy of law series (jogbölcsészeti sorozat),
Griminology series stb. Még ma is sajnos, uralkodó odaát a nézet,
hogy a tudományt kellő tőkebefektetéssel ép úgy meg lehet venni,
mint ahogy megvásárolták a festők, szobrászok műremekeit a
milliárdosok ötödik avenue-i palotái és new-port-i nyaralói számára. Ezzel a trösztszerű tudománnyal ellentétben Henderson
az egyéni munkának, a legfinomultabb bölcsészeti gondolkodásnak volt az igazi művésze. Ez az irányzat minden művében
visszatükröződik. Széleskörű irodalmi tevékenységének legfontosabb termékei: Dependents, defectives and delinquents, Boston
1901, Social Settlements 1896; Modern prison systems 1903; Preventive agencies and methods New-York 1910. Néhány évvel
ezelőtt Henderson, aki akkor már a hetvenes években járt, felolvasó kőrútban beutazta Kelet-Indiát, Ausztráliát és Japánt.
Budapesten 1905-ben a nemzetközi börtönügyi kongresszuson vett
részt, amelynek washingtoni 1910-iki összejövetelén a legszeretetreméltóbb módon töltötte be az elnöki tisztet. Csodás szónoki
ereje, ritka választékos nyelvezete és mélyen gyökerező emberszeretete mindenhol és mindenkor elragadta hallgatóságát. Mindenesetre reprezentatívman-je volt az amerikai tudománynak,
de nem a jelen, hanem a jövő tudományának.
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T A R T A L O M . Dr. hxner Kornél a közigazgatási bíróság ítélőbírája,
egyetemi nyilvános rendkívüli t a n á r : Az ö r ö k s é g és

illetéke, meg a közöröklés. — Dr. Udrdnszky

Sándor
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ajándék
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kir. ítélőtáblai b í r ó : Elmebetegek bontóperei. — Dr. Steineker
István közalapítványi kir. jogügyi t a n á c s o s : Az alapítvány jogi

létesülése. — Dr. Marton Géza jogakadémiai t a n á r : A vagyon
elleni delik tumok rendszere a b ü n t e t ő törvénykönyvben. — Szemle.
Melléklel:
Közigazgatási Döntvénytár. — Kivonat a "Budapesti
Közlöny»-ből.
T a r t a l o m a Közigazgatási D ö n t v é n y t á r 1915. évfolyamához.

Az örökség és az ajándék illetéke, m e g
a közöröklés.
Előrelátható, hogy a legközelebbi jövőben a politikai, a társadalmi s ezzel együtt a jogi rend ma még nem is sejthető
átalakulásának korszaka nyílik meg.
A jogi rend átalakulása szükségszerűen rohamos gyorsasággal fog bekövetkezni a magyar pénzügyi j o g terén. Az államháztartás kiadásainak óriási felszökkenése parancsoló szükségként követeli meg a fedezetről való megfelelő gondoskodást.
S miné! nagyobb anyagi áldozatot kénytelen az állam polgáraitól követelni, annál inkább előtérbe lép annak szükségessége,
hogy az állam követelése igazságos és arányos legyen.
Az elkerülhetetlenül viselendő terhek igazságos
és arányos
szétosztása az államfentartó szent cél. E cél elérésének egyik
eszköze : az örökösödés és az ajándékozás illetékének reformja,
az illetékegyenérték emelésével és az állam öröklési jogának kiterjesztésével együtt.
Ebben a cikkben csak ezt az egy eszközt óhajtom bemutatni.
A magyar örökösödési és ajándékozási illeték arra az általánosan elfogadott elvre van építve, hogy minél közelebbi a rokonság foka az örökhagyó és az örökös, illetve az ajándékozó
és a megajándékozott közt, annál nagyobb természetes igénnyel
bír az örökös az örökséghez, illetve a megajándékozott az ajándékhoz. Ebből kifolyóan a magyar örökösödési és ajándékozási
illeték is többféle kulcsot alkalmaz, amely kulcsok a rokonsági
fok közelsége szerint csökkennek, távolságával pedig növekednek. Nem jut azonban illetéktörvényeinkben kifejezésre a progressziónak az a modern elve, amely megköveteli, hogy az illeték
kulcsa a nagyobb teljesítőképességhez igazodva, necsak a rokonság fokának távolságával, hanem az ingyen kapott vagyon értékével is fokozatosan növekedjék. Ha tehát valakinek idegentől
ölébe hull egy millió korona értékű vagyon, épen úgy 10 százalékot fizet ebből illeték fejében a köz legnagyobb képviselőjének,
az államnak, mintha csak ezer koronát kapott volna.
De a magyar örökösödési és ajándékozási illeték az elénkszabott fejlődésnek útján nemcsak abban maradt vissza, hogy
a vagyon értékével emelkedő progressziót nem ismeri, hanem
abban is, hogy az államnak az örökségben és az ajándékban
aránylag csekély részesedést biztosít, holott a köz méltán konkurrálhat a vagyonszerzővel, mert a köz is közreműködött az
ingyen nyert vagyon létrehozásában.
Hogy úgy a progressziónak alkalmazása, mint az állam részesedési igényének megfelelőbb kielégítése tekintetében az előttünk járó külföld mögött mennyire elmaradtunk, annak megvilágítására szolgáljanak a következő adatok.
Az adatok ismertetésénél, hogy a számok fölhalmozása miatt

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

szemrehányás ne érhessen, főleg az örökösödési illetékre terjeszkedem ki. Megjegyzem azonban, hogy az örökösödési és az ajándékozási illeték felépítésének azonos elvek és hasonló kulcsok
szerint kell történnie, mert ha az örökség illetéke nagyobb, mint
az ajándékozásé, akkor a nagyobb illetéktehertől való megmenekülésre elég, ha a vagyon tulajdonosa valóban vagy színlegesen
még életében átadja az örökségül szánt vagyont a kiszemelt
örökösnek.
A magyar örökösödési illeték : a szülőktől a törvényes gyermekekre, ezek utódaira és viszont szálló örökségnél 1%, a házastársnál 1"3%, más rokonoknál az unokatestvérekig 5%, minden
egyéb esetben 10%. Ha az örökség tárgya ingatlan, úgy ennek
értékétől az örökösödési illetéken kívül még 1"5, illetve 1'9%
vagyonátruházási illetéket kell fizetni. — Az ajándékozás illetéke : a legközelebbi rokonok között 1*3%, az unokatestvérekig
bezáróan 5%, minden más esetben 10%. Az ingatlan átruházása
után járó illeték még ezen felül 1 , 9%.
Hasonlítsuk ezt össze a külföldi államok pénzügyi jogának
idevágó rendelkezéseivel.
Kiváló érdeklődésre tarthat számot nálunk az osztrák örökösödési és ajándékozási illeték abban a formájában avralyben
azt most az osztrák állami alaptörvény 14. §-a alapján, az
1915. évi szeptember 15-én kelt császári rendelettel életbeléptették. Az eszmeáramlás
szokásos
irányából
következtethetjük
ugyanis, hogy a mi örökösödési és ajándékozási illetékeink reformjának előképe az osztrák reform. Hiszen a. mi világhelyzetünk közös az osztrákokéval és viszonyaink is a leghasonlatosabbak. S noha sokszor emlegetjük Ausztriát, mint az elmaradás és
a megkésés tipikus hazáját, azt mégis el kell ismernünk,
hogy a
pénzügyi jog terén mindenben előttünk
jár.
Előttünk jár az örökösödési és az ajándékozási illeték reformjával is, amelynek keretében — az evolúció intő szavát
megértve — életre hív több modern eszmét. Ez eszmék között
hatalmasan lép előtérbe két gondolat. Az egyik : az államnak az
örökségben az eddiginél nagyobb részesedési joga. A másik : a
progresszió elve, amely megköveteli, hogy az illeték kulcsa ne
csak a rokonság fokának távolságával, hanem az örökölt vagyon
értékével is növekedjék. Égetően aktuálissá tette a reformot
nemcsak a korszellem sürgetése és nem csupán az állam
jövedelmeinek kényszerű fokozása, hanem a háborúban elesettek hagyatékainak
szükségszerű kímélése is. A reformot sürgető ez a
hármas ok nálunk is fennáll s így örökösödési és ajándékozási
illetékeink újjáalkotása nem soká késhetik.
Az örökösödési illeték kulcsait a törvényerejű osztrák rendelet így állapítja meg :
Az egyenes ágon előd és ivadék, továbbá a házastárs abban
az esetben, ha az örökség tiszta értéke az adósságok és terhek
levonása után 5000 K-t meg nem halad, ezután a tiszta érték
után 1-25%-ot, ha a tiszta érték 5000 K-nál több, de 10,000 K-nál
kevesebb, 1-5%-ot, 100,000 K-ig 2%-ot, 250,000 K-ig 2'5,
1.000,000 K-ig 3, ezenfelül 3-5%-ot tartoznak fizetni.
Az oldalági rokonok a negyedik ízig, ha a rájuk szállott
örökség vagy hagyomány tiszta értéke 1000 K-nál nem több, 5%,
1000 K-tól 5000 K-ig 6%, 5000 K-tól 10,000 K-ig 7%, 10,000 K-tól
100,000 K-ig 8%, 100,000 K-tól 250,000 K-ig 9%, 250,000 K-tól
1.000,000 K-ig 11%, 1.000,000 K-án felül 13% illetéket fizetnek.
Minden távolabbi rokonra vagy idegenre szálló örökség és
hagyomány után az oldalági rokonra az imént felsorolt fokoza-

* BUDAPwrrr gmtiag,
IPARKAMARA KftMWTÍBi
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tok szerint 10, 11-5, 13, 14-5, 16, 18 és 20% illetéket szab ki a
tarifa, míg a belföldi oktatási, jótékony és emberbaráti célokra
szánt hagyományokra és alapítványokra, az értékre való tekintet
nélkül, 2% illetéket állapít meg.
Az ajándékozási illetékre nézve a díjjegyzék csak az egyik
fokozatosságot, t. i. a rokonsági fok szerint való, eddig is fenállott fokozatosságot tartja fen, azonban az illeték százalékát
felemeli.
Eszerint az egyenes ági lemenők és felmenők, valamint
a házastársak ezután 1'5%, az oldalrokonok a negyedik ízig 8%,
minden más természetes vagy jogi személy 15%-ot lizet a tiszta
ajándék értéke után, az oktatási, jótékonycélú ós emberbaráti
intézményekre szánt ajándékozások után pedig szintén 2% az
ajándékozási illeték is épúgy, mint az örökösödési illeték.
A háborúban résztvett és ott elesettek, továbbá azoknak a
személyeknek egyenes ágú hozzátartozói és hátramaradt házastársa, akinek halálát közvetlenül a háborúban szenvedett sebesülése vagy olyan betegség okozta, amelyet hadi szolgálata
következtében kapott, örökösödési illetéket egyáltalán nem fizetnek, ha a hagyaték tiszta értéke 20,000 K-t meg nem halad.
Ha az ilyen hagyaték 20,000 K-nál több, de 50,000 K-nál kisebb
tiszta értéket mutat, a rendes illetéknek csak negyed
részét,
ennél nagyobb értéknél pedig a felét kell fizetni.
A császári rendelet csak az örökösödési és az ajándékozási
illetéket szabályozza, vagyis azt az illetéket, amit eddig is az
örökség tiszta értéke után szabtak ki. Ha a hagyatékhoz ingatlan is tartozik, ennek teljes értékétől külön kell az ingatlanátruházási illetéket ezután is megfizetni, épúgy, mint nálunkEz az ingatlanátruházási illeték Ausztriában már eddig is,
1901 óta fokozatosan volt az ingatlan értékével növekvő kulcs
szerint megállapítva. Kulcsa a legközelebbi rokonoknál 30,000 K
értékhatárig 1%, ezenfelül 1-5%, másoknál 20,000 K-ig 1*5%,
20,000 K-án felül pedig 2%.
Az örökségeken és hagyományokon kívül, az örökösödési és
nem az ajándékozási illeték alá vonja a rendelet a halál esetére
szóló ajándékozásokat is, egyszóval minden olyan ingyenes vagyonszerzéseket, amelyek valakinek halála esetén következnek
be. A megkülönböztetés érthető indítóoka az illeték különböző
mértékében található meg. A kijátszási szándék megelőzését
célozza az a rendelkezés, hogy a szokásos alkalmi ajándékoktól
eltekintve, örökösödési illeték alá esik minden olyan ajándék is,
amelyet valaki még életében átadott ugyan, de az átadástól számított három hónapon belül az ajándékozó meghalt.
Az illeték mértékére, vagyis a progresszív kulcs alkalmazásánál a rokonsági viszonyon kívül az egyes örökösre szálló örökség vagy hagyomány tiszta értéke az irányadó és nem az egész
hagyaték tiszta értéke.
A német birodalomban az örökösödési adó (az 1913. évi
reform óta) a következő kulcsokkal dolgozik : 4, 5, 6, 8 és 12%.
Ezek a százalékok azonban a progresszív adókulcsoknak csak a
legalsó tételeit jelentik, mert a legmagasabb adókulcs 25% volt,
amelyet az 1913. évben még 30%-ra emeltek föl. A megreformált
örökösödési adó hozamáról még nincs statisztikánk. A régi adókulcsok mellett, noha már azok is 25%-ig emelkedtek, az évi
bevétel mindössze 48 millió márka volt. Azért ily kevés, mert
a birodalmi örökösödési adó a gyermekekre és a házastársra
nem terjed ki. Az ajándékozások adója egyenlő az örökösödések
adójával.
A francia örökösödési adó is erősen progresszív alapokon
nyugszik, amennyiben az adókulcsok legalsó és legfelső fokai a
rokonság távolodásával nyolc csoportra osztva a következők :
l_6-4, 1-5—7, 2—7-5, 4—12-25, 10—18-25, 12—23, 15—20 és
18—29%. Az örökösödési adóból befolyó bevétel az 1910. évben
250 millió frank volt. Az ajándékozási adó 2—18%. Ajándékozási
adó címén 28'3 millió frank folyt be.
Az olasz örökösödési adó az egyes rokonsági csoportok szerint 0-8—3-6, 3—6-6, 7—10, 8 5—13, 10-15, 12-5—18 és 15—22%.
Az örökösödési adóból eredő állami bevétel volt az 1910. évben
42 millió líra. Az ajándékozási adó kulcsai ugyanezek.
Nagybritanniában
az örökség tömegadója (estate duty)
1%-ból kiindulva 15%-ig emelkedik a hagyaték tiszta értéke
szerint fokozatosan növekedve. Ezenkívül az ingó hagyaték
adója (legacy duty) és az ingatlan hagyaték adója (succession
duty) a rokonság fokához igazodva 1, 5 és 10%. Befolyt pedig
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az 1910. évben az estate dutyből 17*8 millió, a legacy dutyből
3'6 millió és a succession dutyből 0 0 millió font sterling.
A spanyol örökösödési adó százalékai ezek : 14, 2-8, 4*2,
65, 8, 10 5, 12-5, 14, 16—20% progresszív módon haladva.
A portugál örökösödési adó 5%-on felül indul ki és felülhaladja a 16%-ot.
Az északamerikai Unió egyes .államaiban elvétve szintén
találkozunk az örökösödési adó 20%-ával.
Végül még ideírom az örökösödési adó fejenkénti átlagterhét a tíz év előtti eredmények szerint márkákban : Nagybritannia 8"99, Franciaország 5-13, Hollandia 4-4S, Belgium 2-91.
Olaszország 0 98, Spanyolország 0-90, Ausztria 0-81, Magyarország 0-56.
Ezekhez a számadatokhoz vajmi kevés magyarázatot kell
fűzni. Beszélnek azok maguktól is. Föltárják az örökség és az
ajándékozás illetékének ki nem aknázott egész területét. Azt mutatják, hogy míg az örökösödési adó végső határa Portugáliában 16%, Spanyolországban és az Unióban 20%, Ausztriában
és Olaszországban 22%, Nagybritanniában 25%, Franciaországban 29%, Németországban 30%, addig nálunk az örökösödési
adó az ingatlanátruházási illetékkel együtt maximum 11-9%.
Az államkincstár tehát nálunk igen nagylelkű, túlszerény örököstárs. A könnyen szerzett, ki sem érdemelt vagyonból megelégszik egytizedrésszel, amikor más gazdagabb államok közel egyharmadrészt szednek abból. Azt bizonyítják ezek a számadatok,
hogy Olaszország, ahol pedig a nép vagyonossága nem áll a
mienké fölött, fejenként átlag majdnem kétszer annyit, Nagybritannia pedig igaz, hogy a nagy vagyon hazája, de fejenként
tizenhatszor annyit szed be ebből az állami jövedelemforrásból,
mint mi.
Az ingyenes vagyonátruházások után járó illeték kulcsainak
növelése és fokozatossá tétele elől tehát mi sem zárkózhatunk el.
Ez a két elv azonban a reform épületének csak két főoszlopa lenne. Ezek mellett a belső berendezésnek még bizonyos
finomságát is kívánnók, mint a jóizlés követelményeit. Ezek közül példaképen csak egynéhányat említek fel, olyanokat, amilyeneket az osztrák reformban elméleti szempontból, de az igazságosság szempontjából is sajnosan nélkülözünk.
A rokonság távolodásával és az örökség értékével progreszszív növekedő illetékkulcshoz még fokozási tényezőnek
kellene
tapadnia:
a végrendeleti örökössel szemben, ha nem ő volna egyszersmind a törvényes örökös is, mert az örökséget az örökhagyónak oly különös akarata folytán kapta, amely elhajlást jelent a
törvényben kifejezésre jutó természetes rendtől ;
az örökös vagyonához és jövedelméhez illeszkedően, mert
a nagyobb vagyonú és jövedelmű ember kevésbbé szorul az
örökségre, mint a szegény, és nagyobb az anyagi teljesítőképessége;
az örökösök számával fordított arányban, mert minél kevesebb társsal kénytelen az örökös a hagyatékon osztozkodni, ez
a tőle független körülmény, annál nagyobb örökrészt juttat neki.*
Jól tudom, hogy az örökség és az ajándék illetékének progresszív alapon való egyszerű fölemelése a modern szerkezet öszszes finomságaival, egymagában még nagy bevételi többletet nem
jelent. Ha a progresszió nem túlhajtott, az minden állami bevételi forrásnál mindenütt eléggé- meddő eredményt szül. Nálunk,
ahol kevés a nagy vagyon, a nagy örökség és a nagy ajándék,
nagyon sok millió bevételi többletet az ingyenes vagyonátruházások illetékének progresszív alapon való reformjától nem várhatunk. De ha semmi bevételi többlettel sem járna ez a reform,
pedig mégis csak jár, akkor is meg kellene valósítani, mert igazságos !
A bevételi többletnek igazságos növelésére fog vezetni azoknak a képtelenségeknek a kiküszöbölése, amelyeket az illetékkiszabás értékalapjának megállapításánál nap-nap mellett megütközéssel és tehetetlenül észlelünk.
A helyzet jellemzéséül egy megtörtént esetet jegyzek ide
1897-ből, amelyhez hasonló azonban folyton előfordul. Valaki örökölt a budapesti József körúton egy 1500 négyszögöles üres telket. Az örököst nem fűzte rokonság az örökhagyóhoz. A telek
kataszteri tiszta hozadéka 29 K volt; az ingatlan törvényszerű
* Georg fiamberger: Finanzvorschlage. Berlin, I9if>.
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legkisebb értéke ennek húszszorosa, azaz 580 K. Minthogy pedig
illetéktörvényünk alapján — az erkölcsi törvénynek nem lévén
szankciója — az örököst nem lehet másra kényszeríteni, mint
csak arra, hogy az értéket vallja be, az örökös az ingatlan értékét 580 K-ban vallotta be. Ez megfelelt a törvényszerű minimális értéknek s így az örökös 580 K után íizetett 11'9%-ot, azaz
69 K 2 f-t. A valóságban az örökölt telek négyszögöle 700 K-t
ért, az örökség tehát 1.050,000 K értékű volt, ami után nem 69 K
2 f, hanem 124,950 K illeték járna. Ebben az egyetlen esetben tehát
az állam elveszített 124,880 K 98 f illetéket, ennyivel még felülajándékozta az amúgy is boldog örököst, mert az illetéktörvény
hiányos.*
íme egy példa a sok közül, amikor az amúgy is aránytalanul csekély örökösödési illeték helyeit ennek csak 1810-ed részét
íizetlék meg. Es mennyi az olyan ingatlan, amelynek valódi értékéhez mérten elenyészően csekély a törvényszerű legkisebb értéke.
Ilyenek nemcsak az üres telkek mind, hanem az adómentes ingatlanok, a gyárak és azok a telkek, amelyeken csak kisérték ti házat
építettek stb.
Kétségtelen, hogy az ingatlanok illetékkiszabás alapjául szolgáló legkisebb értékét azok forgalmi értékéhez közelebb kell
hozni. Ahol pedig a minimális érték kiszámításához nincsenek
elfogadható adatok, olt a helyes értékmegállapításnak nem lehet
más megnyugtató módja, mint a bírói becslés.
Sajnos, a kormány ily irányú törvényjavaslata 1911-ben lekerült a napirendről. Képviselőházunk akkori összetétele és szelleme nem volt fogékony ily igazságos újítással szemben sem.
Aligha áltatom magamat, ha azt hiszem, hogy ez a szellem
azóta lényegesen megváltozott és meg is kellett azóta változnia,
ha nem önként, úgy a zsarnokhatalmú körülmények kényszerítő
hatása alatt. Ezek a körülmények ma már nem kérnek, hanem
követelnek. Az állam fenntartásának mindenek fölött álló érdekei
követelik a hamisság bukását és az igazság diadalát a közteherviselés terén is. Hiszen — miként Wlassics Gyula mondja — ((a
titáni küzdelem a legnemesebb emberi és honpolgári érzéseket
váltotta ki mindnyájunk lelkéből. Igazabbak és igazságosabbak,
istenfélőbbek és önfeláldozóbbak lettünk. Kicsinyeskedéseink bénító láncaiból kiszabadulva, a nagy emberi és nemzeti érzések,
az önfentartás összetartó céljainak egészébe olvadtunk)).
Ha ez a nagy lelki átalakulás megtörtént, úgy már mi sem
lesz akadálya annak, hogy az örökség és az ajándék illetékének
igazságosabb berendezésével és az illeték értékalapjainak szabályozásával együtt az illelékegyenértéket is kiemeljük elavult kere
teiből és az állam örökösödési jogának teret nyissunk.
Az illetékegyenérték ugyanis, amely közszolgáltatás a holt kézi
a jogi személyek birtokában levő és így a közönséges birtokváltozás alá nem eső vagyon után a vagyonátruházási rendes illetéket
volna hivatva helyettesíteni, értékében egyenlő színvonalra hozandó a vagyonátruházások rendes illetékeivel, tehát az ajándék
és az örökség illetékeivel is. Ha ezeket emeljük, nem hagyhatjuk érintetlenül az illetékegyenértéket sem, mert különben ez
utóbbi nem lesz többé az ((illeték egyenértéke)).
Mérjük össze az örökség illetékét az illetékegyenérték terhével. Az ingatlanörökség illetéke a legközelebbi rokonok közt
1 + 1.5=2.5%, az unokatestvéreken túl pedig 10 4-1*9=11-9%. Ez
azt jelenti, hogy az ingatlan, ha örökség útján a legközelebbi
rokonok közt 40 ízben cserél gazdát, egész értékét leadja az
államkincstárnak. Ha pedig a tulajdonos változása az unokatestvéreken túl következik be, úgy már 8 birtokváltozás elég ahhoz,
hogy az ingatlan egész értékével gyarapodjék az állam. Feltéve,
hogy átlag 25 évenkint cserélnek az örökség útján gazdát az
ingatlanok, az ingatlan egész értékének a leadása az első esetben 1000 év alatt, a második esetben 2000 év alatt következik be.
Ezzel szemben az illetékegyenérték évi terhe az ingatlanvagyon értékének 05, 0 4 vagy 0 2%; nevezetesen 0'5% a király
kinevezésétől függő javadalmaknál és alapítványoknál, valamint a
koridősbségi hitbizományoknál; 0 - 4% más javadalmaknál és
alapítványoknál, községeknél stb.; 0'2% a részvénytársaságoknál.
Ilyképen az illetékegyenérték fizetésére köteles holt kéz 200 év
alatt 100%-ot, 80%-ot, illetve csak 40%-ot ad le az államkincstárnak, ami tehát a két utóbbi esetben a kizáróan örökség útján
tulajdonost válloztató ingatlan illetékét sem éri el. Az adásvétel
* «Pénzügyigazga'ás» 1897. évi 22. szám.
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útján gazdát cserélő ingatlan illetékét pedig az illetékegyenérték
meg sem közelíti.
Sőt vannak, akik gyakorlati tapasztalatok alapján arra az
eredményre jutottak, hogy miután az illetékegyenértéket a törvényszerű legkisebb érték és nem a forgalmi érték után fizetik,
a holt kézben levő földbirtok értékösszegét az államkincstár az
illetékegyenérték hármas kulcsához igazodva csak 4000, 5000,
illetve 10,000 év alatt egyszer kapja meg.*
Ez a képe az illelékegyenértéknek, a vagyonátruházás mai
illetékével szembeállítva. Kétségtelen tehát, hogy az ingyenes
vagyonátruházások illetékét nem lehet emelni anélkül, hogy ezzel
arányban az illetékegyenérték szintén ne emeltessék.
így függ össze az örökség és az ajándék illetékének korszerű reformjával az illetékegyenérték arányos ujjáalkotása is.
így már az állam bevételi többlete sokkal jelentékenyebb. Igazán
jelentékeny azonban csak az állam örökösödési jogának megfelelő
kiterjesztésével lesz.
Még érvényben van magánjogunknak az az elavult rendelkezése, amely szerint a rokonok öröklése végtelen. A legtávolabbi
rokont is megilleti a törvényes örökösödés. A hagyaték csak akkor
szállhat a szent koronára,, ha az örökhagyó után se törvényes,
se végrendeleti örökös nem maradt. Az államkincstár csak akkor
foglalhatja el a hagyatékot, ha bíróilag meg van állapítva, hogy
örökös nincs. Ennek földerítése végett a hagyatéki bíróság az
örökségre netán igényt tarlókat egy évre szóló hirdetés útján
megidézi. És csak akkor, ha a kitűzött határidő alatt az örökségre
igénylő nem jelentkezik, adja át a bíróság a hagyatékot az államkincstárnak.
Ezzel szemben a polgári törvénykönyvnek a képviselőház
külön bizottsága által megállapított szövege az oldalrokonokra
is kiterjedő rokoni öröklés jogát a szépszülői parentelára szorítja
és ezentúl még csak az életben lévő dédszülőket és ősszülőket
ad personam ismeri el törvényes örökösökül, a tőlük leszármazó
oldalrokonokat azonban már kizárja a törvényes öröklésből;
1543. §-ában pedig kimondja a javaslat, hogy ha az ilyen ((törvényes örökös nincsen: az államkincstár a törvényes örökös. Az
államkincstár a reá hárult tiszta örökséget szegényügyi, kórházi,
munkás- és gyermekvédelmi vagy iskolai alapítványokra, vagy
más egyetemes célú jótékony intézményekre fordítja.®
A polgári törvénykönyv kormányjavaslata öt felmenő rokonsági csoportot ismer el teljes egészében törvényes örökösnek : a
szülők, a nagyszülők, a szépszülők, a dédszülők és az ősszülők
csoportját. A szépszülői csoporton túl azonban mellőzi a parentális öröklési rendet. «A nagyon távoli rokonok öröklése — így
szól a megokolás — sem gyakorlati szükségletnek nem felel meg,
sem a mai családi felfogással nem igazolható, hanem teljesen
szerencscjátékszerű és az alaptalan pereskedés valóságos melegágya.)) Ezért vágja el a kormányjavaslat a rokonok öröklési kapcsolatát az őssziilői parentelán túl.**
Jelentős lépés ez a haladás útján, de a célt még nem éri el.
Magyarázatául szolgáljon az, hogy még a háború előtt készült,
amikor az állami egyiivétartozás érzése és a hazaszeretetnek
anyagi áldozatokban is megnyilvánuló szükségérzete nem volt
annyira kifejlődve bennünk, mint ma. Az állam természetes igényét a haláleset alkalmával még képe.3 volt elnyomni a távoli
vérközösségnek az a halvány sejtése, amely az életben semmire
se kötelezett. Mert ha a távoli rokon iránt — értem ez alatt a
rokont az unokatestvéren túl — érzünk valami kötelezettséget,
hálát vagy szeretetet, a mi felfogásunk szerint sem áll annak
útjában semmi, hogy róla végrendeletünkben megemlékezzünk.
Végrendelet nélkül azonban a modern német írók még a
testvérek gyermekeit is a közjó javára az örökségből kizárandónak tartják. Sőt már Stuart Mill is csak a legszűkebb értelem* «Pénzügyigazgatás» 1912. évi 10. szám.
** Érdekes, hogy az első tervezet 1810. §-a a törvényes öröklést
a szépszülői csoporttal (oldalrokonokra is kiterjedően) lezárta ; a
kormányjavaslat azonban még két teljes parentélát: a déd- és ősszülőit tette hozzá, a déd- és ősszülői oldalrokonokkal együtt; mígvégül a képviselőház bizottságának szövege a déd- és ősszülői oldalrokonok öröklését kiküszöbölte és csak az esetleg túlélő déd- és
ősszülőket ad personam ismerte el örökösökül. Szladi'.s Károly hívla
föl figyelmemet erre a hullámvonalra, amely a bizottság szövegében — bár igen szerény mértékben — már az öröklés korlátozása
felé kezd visszakanyarodni.
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ben vett család tagjainak kíván törvényen alapuló öröklési jogot
biztosítani s ide is csak a gyermekeket és a szülőket sorolja.
A polgári törvénykönyv első (1900. évi) tervezetének megokolásában igen szép részeket találunk a törvényes öröklési
kapcsolat megszorításának és a közöröklési intézmény életbe
léptetésének szükségességéről. Nem állhatom meg, hogy ezekből egyet-mást ne idézzek, mert e kis tanulmány célzatát szolgálja.

«A modern család szűkebb körű valami, mint a régi jog
családja. A vérségi társadalom korában, de még később is a csa
Iád, a nemzetség volt úgyszólván az összes közfunkciók legfőbb
szerve. A közbiztonság fentartása, az anyagi jólét és a szellemi
fejlődés igényeinek ápolása jórészt a családon nyugodott . . . Ma
azonban a család korábbi funkcióinak nagyrésze (hadviselés, köz
biztonság, nevelés stb.) az államra és a községre szállott át és
ezzel a családi érdekközösség érzete tetemesen alábbszállt. A közgazdasági élet s főleg a közlekedés fejlődésével megszűnt a családtagoknak területéhez kötöttsége s a család ennek folytán v
világ minden iránya felé szétszóródik . . . A család mindinkább
arra a kis körre zsugorodik össze, amelyet a legszorosabb vérközelség még egy életközösségben tart együtt s amelyet a szeretet kötelékei még szorosan fűznek együvé . . . Ezentúl már roha
mosan csökken valamint az együttélés külső ténye, úgy a velejáró
érzelemvilág közössége is . . . Az örökségnek távolabbi parentelákra való visszavitele a jogbiztosságra is káros visszahatással
van, amennyiben a távoli örökségek kutatását és ezzel az összefüggő, sorsjátékszerű pereket és szédelgéseket is istápolja.
Fontos a kérdés szociálpolitikai kihatása is. A mindjobban megerősödő szocializmus a mai jogrend keretében főleg az öröklési
jog intézményeit támadja nagy elkeseredéssel. E támadásokkal
szemben egyrészt semmivel sem erősíthetjük meg jobban a családi öröklés intézményét (mely helyes korlátok közt legszentebb
érzelmeinknek felel meg), mintha azt észszerű határok közé vonjuk s ezzel az intézménynek szinte bevehetetlen pozíciót biztosítunk, másrészt pedig semmivel sem kompromittálhatjuk jobban
az egész intézményt, mintha a mai öröklési rend igazságait megörökítjük és fentartva a nevelő örökösök hadát, az öröklést valóságos szerencsejátéknak hagyjuk meg.))
Mindezek aranyigazságok. Csak az igazságokból levont eredménnyel nem tudok teljesen egyetérteni. A szépszülők és leszármazói k csoportja, valamint az esetleg még életben levő déd- és
ősszíilők, még mindig oly óriási kör, hogy ennek perifériáján a
vérközelség már alig érezhető. Ne tekintse tehát a törvényhozás
se olyan erősnek, hogy az előtt meghajolva, az öröklés kizárásával, végrendelet nélkül a nevető örökösnek adja át a hagya
tékot.
Hiszen a polgári törvénykönyv tervezői is utalnak arra, hogy
mivel a család régebbi fontos funkcióit főleg az állam vette át,
igazságos, hogy ez az általa nyújtott jótétemények fejében belépjen az öröklési kapcsolatba, igényét közvetlenül a család igényéhez fűzve. «A közöröklés intézménye hathatós tényezője az osztálygyűlölség enyhítésének, mert csökkenti a véletlen úton való
meggazdagodás lehetőségeit és oda juttatja a vagyont, ahol az
széles körökre kiterjedőleg gyümölcsözik.®
Így nyilatkoznak a polgári törvén}könyv tervezői s ez alapon azt hiszem, hogy az állam örökösödési jogának érvényrejuttatásánál a szépszülőktől leszármazó oldalrokonoknak a közjóval
szemben ma már nem adnának előnyt, természetesen mellőzni
kellene a déd- és ősszülők öröklését is, legalább is a hagyaték
állagában.
Ide pedig az a gondolat vezet, amelyből kiindultunk. Az,
hogy az örökség és az ajándék illetékét progresszív alapon berendezve, emelni kell. Csak az ily irányú reform juttatja az államot, mint
nem mostoha, hanem édes örököstársat, jogos igényeinek kielégítéséhez. És ez a reform épít hidat a közörökléshez, amikor is
az állam a nevető örökösöknek a ki nem érdemlett vagyonhoz
való jogát el nem ismerve, a legfőbb közjó érdekében örökösként
jelentkezik.
Hogy mikor válnak ezek az eszmék nálunk valósággá, azt
nem tudom. De hogy a fejlődés elénkszabott útja ide vezet, az
bizonyos.
Exner Kornél.

11. SZÁM.

Elmebetegek bontóperei.
Sztehlo Kornélnak, a házasságjog nagynevű mesterének az
((Ügyvédek Lapja)) 5. számában közölt cikke s az abban kifejezett kívánság indít arra, hogy a felvetett kérdésekhez hozzászóljak. Teszem ezt a cikk második felében ismertetett kérdéssel,
vagyis azzal, lehet-e elmebeteg ellen bontópert indítani
vagy
folytatni?
Megemlítem már most, hogy a felvetett kérdés szempontjából a bontóper és a H. T. 104. §-ában szabályozott, ágytól és
asztaltól való elválás iránti per közt külömbség nincs s így,
amikor bontóperről szólok, mindig a H. T. 104. §-ában szabályozott per is értendő.
Hogy elmebeteg házastárs bontópert indíthat és hogy mik
ennek perrendi feltételei, azt a H. T. 87. §-a határozza meg,
ellenben kifejezetten nem határozza meg sem ez a
sem más
tételes törvény, hogy elmebeteg ellen lehet-e bontópert indítani.
Ha mindenekelőtt a törvényhozó álláspontját vizsgáljuk, úgy
azt kell megállapítanunk, hogy a törvényhozó szándéka az elmebeteg házastárs elleni bontópert nem tartotta megengedhetőnek
és ennek perrendi feltételeiről ezért nem rendelkezett.
A törvény 87. §-a változatlanul átvette a Javaslat 109. §-át,
ennek indokolásában pedig a következő részletek foglaltatnak :
«Ily esetben tehát az elmebeteg házastárs törvényes képviselőjének meg kellett adni azt a jogot, hogy képviseltje nevében
és ahelyett a házasság felbontását kérhesse . . . . Minthogy pedig
ily védelmi szempontok nem forognak fen akkor, midőn épelméjű házastárs elmebeteg házastársa ellen kívánna felbontó
keresetet indítani, sőt az utóbbi jogainak sikeres megvédése az
ellene emelt vádak ellenében a törvényes képviselő által alig
képzelhető : a 109. §-ban foglalt kivételt csak a per indítására,
illetőleg az elmebeteg felperesre kellett szorítani, annál is inkább,
mert ellenkező esetben az elmebetegség könnyen szolgálhatna
ürügyül koholt felbontási ok érvényesítésére.))
A törvényhozó tehát, aki változatlanul fogadta el a javaslatot, egyszerűen kizárta az elmebeteg elleni bontópert, anélkül,
hogy külömbséget tett volna a között, hogy a bontó okok és az
elmebetegség beállta milyen időbeli viszonyban állottak egymással. Ezzel a kérdéssel a törvényhozó — úgylátszik — nem is
foglalkozott, ellenben koholt bontási oknak minősítette az elmebetegséget s ezzel az indokolási magyarázattal világosan kifejezte azt is, hogy az elmebetegséget, mint bontó okot nem
ismeri el.
Az indokolás álláspontján van a kir. Kúria 6?>1()/1905. számú
határozatában : «. . . . az elmebeteg házastárs ellen azonban . . . .
bontóper folyamatba nem tehető.®
Ezt a gyakorlatot követték állandóan a bíróságok, sőt a
törvény indokolásának és a Kúria határozatának kiterjesztő magyarázatával be is szüntették a bontópert, ha alperes elmebeteg
volta a per folyamán megállapíttatott, tekintet nélkül arra, hogy
a megállapított elmebetegség a vétkes cselekmény elkövetésekor,
azelőtt vagy azután, illetve a bontókereset beadása előtt, vagy
után keletkezett-e. Ez a magyarázat megfelelt a törvényhozó
akaratának, mert hiszen a javaslat indokolása, a javaslati 108. és
109. §-okhoz fűzött indokolás második bekezdésében kifejezetten
kizárta azt, hogy elmebeteg saját személtében perben állhasson,
így tehát a per folyamán elmebetegnek nyilvánított alperes, az
elmebetegségnek a perbíró általi tudomásulvétele után saját személyében nem állhatott többé perben, a törvényes képviselő
általi folytatólagos perbenállását pedig a föntebb szószerint közölt indokolás tette lehetetlenné, a bíró tehát kénytelen volt a
pert megszüntetni.
A gyakorlat a törvénynek meg felelő volt, de én nem késem
már most megjegyezni, hogy a H. T.-nek ezek az intézkedései
nem voltak az egyedüliek, amelyek az erkölcs hangsúlyozott
álláspontjáról a koholt bontó okokat és a megegyezéses bontás
lehetőségét ítélték el, valójában azonban nem támogatták az
erkölcsöt, sőt a feleket sok esetben erkölcsösebb érdekek kedvéért erkölcstelenségre vagy az ellenfél erkölcstelen kísérleteinek méltányos elintézésére kényszerítették, a burkoltan megegyezéses bontás lehetőségét pedig a H. T. intézkedései annyiia
nem szüntették meg, hogy ezen a téren külön kijátszó tudomány
fejlődött.
Ilyen burkolt megegyezéses bontás volt az. amikor az elme-
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beteg házastársa, bár a bontást ő kívánta, önként beállott visszahívottnak, vagy alperesnek és vagy az elmebeteg gondnokával
köteleztette magát a házassági életközösség visszaállítására, vagy
a bizonyítékok megrendelt beállításával, követett el valamely, az
anyagi jog szerint vétkességi tényt, amelyet azonban évek óta,
gyógyíthatatlanul elmebeteg házastársa sohasem adott meg, de
annak házastársi érzéseit ez a tény valóban nem is sértette.
Az ilyen eseteket a törvény kényszerítette ki azzal, hogy az
elmebetegséget magát is a bontó okok közül kizárta. Hogy a
lelek keresték a törvény kijátszásával az életnek megfelelő megoldást, ezen igazán nem lehet megütköznünk. Olyankor, amikor
a házastárs elmebetegsége már évek óta tart, öntudata nincs és
állapotának jobbrafordulása orvosilag megállapított lehetetlenség tehát ki van zárva, hogy az elmebeteg házastárs még valamikor házastársi kötelességeinek eleget tegyen, erkölcsösebb, ha
a még fiatal s életének élvezetére jogosított házastárs életcéljait
új házastárs oldalán keresi és különösen erkölcsösebb ez akkor,
ha a házasságból gyermekek is származtak.
A bírót pedig, aki ilyen bontóperekben ítélkezett, megnyugtatta a H. T. 87. §-a s a gyámhatósági felhatalmazás, esetleg a
megrendelt tanúvallomások, amelyek nem is voltak hamisak s
amelyeknek megrendelt voltát a bíró nem is tudhatta.
A Pp. életbelépte előtt tehát az elmebeteg házastárs nem
lehetett alperes, de házasságát fel lehetett bontani. A jogtudomány nem volt egy véleményen a bírói gyakorlattal s az elmebetegség beállta előtti vétkesség alapján a gondnoka által perbe
idézendő elmebeteg elleni bontópert nem tekintette kizártnak.
(Lásd Fodor : Magyar magánjog, IV. kötet 346. oldal.)
A Pp. 645. §-a szerint : «előzetes békéltetésnek nincs helye,
ha . . . . az ellenfél elmebeteg.))
A Pp. indokolásának erre vonatkozó része a törvény szövegénél is kevesebb, a kérdés körül vita nem volt s így nem tudjuk, hogy a törvényhozó tudatosan intezkedett-e az elmebeteg
ellenfélről, azaz alperesről, vagy pedig csak véletlenül került
bele a szövegbe az ccellenféb) ?
A Pp. magyarázói a régi állásponton, a Kúria fentebb közölt
határozata értelmében azt vallják, hogy a szövegnek nincs gyakorlati jelentősége, mert a Kúria gyakorlata kívánja az elmebeteg házastárs elleni bonlópert.
A bírónak azonban van bírói hatalma is és ezért nem kénytelen a magyarázatok álláspontját elfogadni. A Pp. üdvös alkalmat ad arra, hogy a bíró a maga élettapasztalatai alapján a
maga fejével gondolkodjék s ha meglette az új, a Pp. alapján
kifejlődött bírói gyakorlat, hogy a váltó alapján kibocsájtott
készfizetési-meghagyási eljárásban a könyvkivonati illetékesség
kérdésében a Pp. magyarázói ellenére döntött, megteheti más
kérdésben, így abban, hogy elmebeteg elleni bontópert megenged.
Nem szabad semmiféle álláspontot megingathatatlannak tartani és meg kell ezt változtatni, ha az élettapasztalat vagy a
változott körülmények a bírót, mint embert már meggyőzték
arról, hogy álláspontja az életnek nem felel meg.
Sajnos, ennek a nézetemnek dacára sem merek feltételezni
akkora bírói bátorságot, mely már most, tehát újabb tételes
intézkedés nélkül a gyakorlat számára le merné fordítani a német birodalmi polgári törvénykönyv 1569. §-át s ezzel az elmebetegséget bontó oknak minősítené. Ezért ezzel a kérdéssel
tovább nem is foglalkozom.
Az elmebeteg által az elmebetegség fönállása alatt elkövetett cselekmények terhére nem lévén beszámíthatók, ezekkel
szintén, nem kell foglalkoznom és marad egyedül az a kérdés,
lehet-e az elmebeteg házasságát
felbontani az ö vétkességének
megállapítása mellett, olyan tények alapján, amelyeket az elmebetegség fenállása előtt követeti el.
Nem mellőzhetem itt annak előzetes kiemelését, hogy az
elmebetegség nagyon kényes fogalom. A mai jog szerint elmebeteg az, aki elmebetegség miatt gondnokság alatt áll, ellenben
nem elmebeteg az, akit a szakértők (néha nyilván elegendő hely
hiányában) gyógyultnak nyilvánítottak s akinek gondnokságát
ezen az alapon a bíró megszüntette. Ilyen jogállás mellett megesik az, hogy a házasságjogi kiküldött bíró kénytelen személyesen és közvetlenül tárgyalni olyan alperessel, akit, mint gyógyúltan elbocsájtottat, a gondnokság alól felmentettek, akit azonban a kiküldött bíró s utóbb a felsőbíróság is elmebetegnek
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lart, ellenben nem lehet bontópert indítani olyan férj ellen, aki
katonai szolgálatot teljesít, de a gondnoksága még fenáll. Az
elmebetegség a tapasztalat szerint nem zárja ki a katonáskodást.
Három ilyen esetet tudok, az egyik, gondnokság alatt álló,
elmebeteg, 46 éves, be nem sorozva, a másik 1915. évi december
hó 15-ike óta be van vonulva, a harmadik hónapok óta harcol
az olasz fronton és már több csillagot szerzett. Valószínű, hogy
sok ilyen eset van s a világháború talán arra is meg fog tanítani, hogy nem mindenki elmebeteg, aki ezen a címen gondnokság alatt áll.
De vegyünk más esetet. Mondjuk, hogy férjétől már régebben különélő feleség a férfi nevére váltót hamisít, vagy az
együttélő férj a barátnőjére pazarolja a hozományt, esetleg a
különvagyonhoz is hozzányúl, feleségét megfertőzi s a vétkes
cselekmények fedezése után és a házasságjogi elévülés vagy
megbocsájtás előtt a vétkes fél olyan betegségbe esik — mondjuk fejbe lövi magát — amely betegségből gyógyíthatatlan elmebaj származik. Es yz a nemvétkes házasfél} akit vétkes házastársa anyagilag és erkölcsileg tönkretehetett, ne kérhesse házasságának felbontását?
Én azt hiszem, a bírói gyakorlat nyugodtan használhatja
fel a Pp. 645. §-ának szövegezését arra, hogy a felvetett kérdésre igennel feleljen.
Dr. Udránszky
Sándor.

Az alapítvány jogi létesülése.*
Fejtegetéseink eddigi során kimutattuk, hogy a legeminensebb állami közérdek kívánja meg, hogy az alapítványok jogi
létesülése kérdésében a kir. Kúria I. polgári tanácsának legújabb
állásfoglalása elejtessék s hogy a kormányi elfcgadást (jóváhagyást) mint az alapítvány létesülésének egyik konstitutív elemét a közjogi és magánjogi elemekből összefonódott alapítványi
jogrendszerben elismerjük.
Utoljára hagytuk az ellentábor legfőbb argumentumát, nevezetesen alapítványi tételes törvényeink magyarázatát s ennek
kapcsán, amire bevezetésül is már utaltunk, ki fogjuk mutatni,
hogy a kérdés de lege lata is csak ac általunk vallott értelemben dönthető el.
A kir. Kúria I, polgári tanácsának 1857, 1912. sz. ítéletbeli
indokolása, melyet a cikkíró úr nemcsak az ő előadásának csattanós és hatásos befejezése gyanánt, hanem kivált a velünk szemben álló felfogás jogászi és bírói megoldásának összefoglaló kinyomnia gyanánt is kívánt odaállítani, egyebek közt ezt mondja:
«az alapítványokról szóló törvényeink, jelesen az 1715: LXXIV.,
1723: LXX., 1790: XXIII. és 1790: XXVI. törvénycikkek félreérthetetlen tartalma szerint az ilyen természetű alapítványok
kormányhatósági jóváhagyás nélkül létesülhetnek.))
Itt elsőben is rögtön le kell szögeznünk azt a lényt, hogy
az idézett törvények ezt nem foglalják magukban.
Hogy pedig
miért kellene az I. polgári tanács által kijelentett tételt az ott
idézett törvények ((félreérthetetlen tartalmául)) tekintenünk, ezt
az odavetett megjegyzést az indokolás egyszerűen azzal akarja
megmagyarázni, hogy ezekben a törvényekben nincs benne annak a jogtételnek a kijelentése, hogy jóváhagyás nélkül alapítványok nem létesülhetnek. Könnyű megállapítani, hogy ebben a
törvénymagyarázatban logikai hiba van. Ugyanis, ha valami egy
törvényben kifejezetten nincs benne, akkor nem szabad azt állítanunk, hogy az ellenkezője pedig benne van. Ugyanezzel a logikával t. i. mi meg azt mondhatnók: hogy miután nincs az idézett törvényekben, hogy az alapítvány jóváhagyás nélkül létesül,
eszerint tehát benne van, hogy jóváhagyással létesül. Mi azonban mélyebbre igyekszünk hatolni s arra a kérdésre is kitérünk,
vagyis azt a lényeges momentumot is vizsgáljuk, hogy mi van
az idézett törvényekben; azután, hogy ami benne van, helyesen
miként értelmezendő s miként volt végrehajtható; továbbá, hogy
ami nincs a törvényben, miért nincsen b e n n ü k ?
Nem idézzük az illető törvények szövegét, az olvasó megtalálja a Gorpus Jurisban, s aki elolvassa, az meg fogja állapi
tani, hogy azokban benne van a következő fontos tételek világos
megállapítása:
1. hogy a királyi főfelügyelet] jog kiterjed annak az ellén* Bef. közi. — Az előbbi közi, 1. az 1., 2., 3., 4., 5., (>., és 7,
számba^
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őrzésére, hogy az alapítványok akként használtassanak fel és
akként kezeltessenek, ahogyan azt az alapító elrendelte s amint
azt az alapítvány célja megkívánja;
2. hogy Ő felségét (vagyis az 1848 : III. tc. alapján természetesen Ő felsége kormányát) az a jog is megilleti, hogy az
alapítványok kezelőitől számadást követelhessen s azt megvizsgálhassa ; és
3. hogy az alapítványok feletti felügyeleti jog minden alapítványra, s ezek között az egyházi, illetőleg az egyházak által kezelt mindennemű alapítványokra is változatlanul kiterjed.
Az általunk vallott értelemben kell pedig magyaráznunk az
idézett törvényeket azért, mivel ez a magyarázat az állam fogalmából önként következik. Az alapítvány önálló szervezettel, vagyonnal, ható erőkkel rendelkező alany. Lehetetlen azt közjogilag elképzelni is, hogy az állam, már tudniillik egy alkotmányos
állam, tűrhesse, hogy saját kebelén belül, engedélye nélkül újabb
státusok keletkezhessenek. Hazai törvényeink szerint egyházak,
hitfelekezetek sem keletkezhettek, nem szervezkedhettek s nem működhettek állami jóváhagyás nélkül, mert az államiság posztülatuma volt, hogy még az állammal egyenrangúnak tekintett s az
államok határain túlterjedő ezek a hatalmas erkölcsi közületek
is csak akkor és abban az esetben nyerhessenek szervezett létet,
ha céljaik és eszközeik az állam céljaival,, létével összeférőnek
találtatnak.

sebb töredéke szembehelyezkedni a mindenkor elismert legfelső,
világosan fentartott királyi jog gyakorlásával, főleg pedig ennek
a jognak kellő helyen és időben való gyakorlásával.
íme ez a valódi jogtörténeti fejlődés, nem pedig az, amely
az 1. polgári tanács fenthivatkozott határozatában mint cchosszú
történeti fejlődés folyamán kialakult rendszer)) említtetik.
Érdekes azután, hogy az idézett ítéleti szöveg az 1790:XXVI.
tc. 10. §-át az általa jogtörténeti fejleménynek mondott rendszer
betetőzéseiil tünteti fel, amely szerinte akizárja® az alapítványok
létesülésénél való kormányi befolyást, holott az idézett törvényekben sehol semmi nyoma bármily ily kizárásnak; viszont a
legújabb időkig való fejlődésben soha semmiféle oly írott forrást
nem lehet felmutatni, amelyben a kormányi befolyásnak ez a
((kizárt® mivolta csak említtetnék is. Arai pedig a kir. kúriai I.
tanács által különösen hangsúlyozott 1790: XXVI. tc. 10. §-át
illeti, ez a szakasz egészen másról, nevezetesen arról a kérdésről
rendelkezik, hogy a protestáns egyházak részére azok alapítványai visszaadassanak, fentartatván a királyi felség részére azok
további felügyelete.
Beszél azután a cikkíró úr az idézett kúriai ítéleti indokolás
nyomán annak a bizonyos történeti folyományú rendszernek
«"garanciális elvéről)) is, amely elv szerint a felügyelet csakis a
már létrejött és nevezetesen a kezelőközeg birtoklásába az I. tanács kívánságához képest minden kormányhatósági előzetes hozzáAz alapítványok nagy horderejének már az akkori törvény- szólás nélkül átbocsátandó alapítvány kezelése ellenében érvényehozás által való felismerését igazolja, hogy számos alapítvány síthető, azonban a cikkíró úr még csak meg sem kísérli akár
egyenesen és külön-külön becikkelyezést nyert; s így ezekben magyarázni is, meg kevésbbé bebizonyítani, hogy ez a pozitív
nyílván maguk ezek a törvények implicite tartalmazzák az állami adattal nem támogatott elv tulajdonképen minek a ((garanciája®
elfogadás lényegét. A hivatkozott generális jelentőségű törvények legyen; meg hogy általában ilyen elv csakugyan létezik és minő
pedig, amikor bennük kivétel nélkül minden alapítvány felügye- jogforrásokra támaszkodik ?
letét a királyi Felség magának ((tartotta fen®, igazolják egyrészt
Alig merjük ugyanis feltételezni, hogy az I. polgári tanács,
azt, hogy ez a királyi jog mindenkor létezett, másfelől pedig a ma, 1916-ban, az egyházak alkotmányos szabadságát vagy azokjelen vita lényegére tartozólag különösen megcáfolhatatlanul nak minden kormányzati ágazat és kormányi jogkép viseleti szerv
magukban foglalják azt a megállapítást is, hogy amit a királyi által tiszteletben tartott autonómiáját féltené Magyarország felehatalom felügyel, ellenőriz, megszámoltat, az jóváhagyása nélkül lős királyi kormányától? Vájjon régmúlt szomorú idők emlékeit
nem is létesülhetett. Hogy ez a jóváhagyás az elmúlt századok- akarta a cikkíró úr felidézni ? Olyanokat, amelyek még annak a
ban minden egyes esetben technikailag hogyan, miként gyako- bizonyos 10. §-nak az idejében csakugyan emlékezetben leheltek,
roltatott, arról hosszasabban nem szólhatunk, de nem is kell szó- ma már azonban a történelem anyagát képezik ? A dolog épen
lanunk, hiszen mindenki, aki alapítványi ügyekkel valaha foglal- ellenkezőleg áll. A királyi ingerencia nemcsak ellenőrző, de egykozott, tudja jól, hogy az alapítóleveleknek a királyi Felség ré- úttal támogató is. A királyi felügyeleti jog képviseleti szerve
széről való jóváhagyása áz elmúlt századokban is élő gyakorlat számtalan esetben peres és perenkívüli jogi ügyekben közbenjár
volt.
és hathatós védelemben részesíti az egyházi kezelés alá rendelt
Gyakran ünnepélyes alakban történt ez a jóváhagyás, ami- alapítványokat is, ép úgy, mint másokat; a királyi kormány egyéb
kor tudniillik alkirály az alapítólevelet a saját oklevelében átírva szervei meg szakszerű támogatásukkal adóznak az alapítványi
és'megerősítő formulákkal ellátva adta ki ; más esetekben pedig cél mentül jobb, mentül hathatósabb elérhetése érdekéből stb.
a jóváhagyó tevékenységet a magyar királyi helytartótanács, látta
Visszatérve azonban a hivatkozott törvényeket ismertető előel s a király jóváhagyólag tudomásul vette a helytartótanács erre adásunk fonalára, újra meg újra fölvetjük azt a kérdést, szavonatkozó jelentését, világos bizonyítékául annak az érvelésnek, bad-e objektív kutatónak és törvénymagyarázónak, illetőleg a
hogy a királyi főfelügyeleti jog állandóan és tényleg abban az törvényt alkalmazó bírónak föltételeznie, hogy múltszázadokbeli
értelemben érvényesült, mint ahogyan azt a kir. Kúria I. taná- törvényhozóink a hivatkozott számos törvényben körülbástyázott
csának fentidézett ítéletében hivatkozott törvényeinknek itt vita- királyi felségjogot csupán lex imperfektának, nudum jusnak
tott igazi tartalmára nézve mi állítottuk, mivel a jóváhagyásban szánták, nem pedig gyakorlatilag érvényesíthető reális valóságmár fogalmilag benne foglaltatik az a jog is, hogy a jóváhagyást nak? Mert hiszen nyilvánvaló, hogy ha azokban az időkben is
a Felség meg is tagadhatta, mert hiszen elképzelni is lehetetlen, az 1. polgári tanács álláspontja érvényesül vala a gyakorlatban:
hogy a Felség eme jóváhagyási joga csupán egy kényszerű for- akkor akár a contra legem, akár a contra mentem fundatoris,
maság lett volna. Vagyis nyilvánvaló, hogy ettől a jóváhagyás- vagyis állami befolyás nélkül, a kezelő kénye-kedve szerint, de
tól az alapítvány léte függött.
magánjogilag mégis csak ((végérvényesen létesült)) alapítvánnyal
Amióta pedig felelős minisztérium intézi az ország kor- szemben mi értelme lett volna annak a királyi jognak, hogy az
mányzatát, köztudomásúlag az illető szakminiszternek a ((jóvá- alapítvány fölhasználása, kezelése stb. ellenőriztessék?
hagyom)) szót tartalmazó záradéka vezettetik rá az összes alapítóVilágos tehát, hogy a törvény magyarázatánál föl kell tételevelekre s a mindenkori kormányok soha fel nem adták azt a leznünk, hogy a törvénynek az volt az intenciója, azaz annak
mindig a szóban forgó törvények alapján érvényesített követe- az a helyes értelmezés adandó, amely mellett a szóbanforgó törlést, hogy az összes alapítványokról alapítólevelek állítandók ki vény tényleg és valóban végrehajtható is volt.
s azok az illető szakminiszterhez ((jóváhagyás® végett bemutaAzt is hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a törvény ily értandók, ami pedig amiatt is fontos, mert hiszen nyilvánvaló, hogy telmű magyarázatában nem állunk egyedül. A magyar törvények
az alapítványi jogrendben nem csupán a bírói, de a miniszteri millenniumi kiadásában méltóztassék csak elolvasni az 1715. évi
gyakorlatnak is jogalkotó jelentősége van, lévén az alapítványi LXXIV. tcikkhez írt kommentáló megjegyzést. Ekként hangzik :
jog nemcsak magánjog, hanem közjog is.
(lE törvénycikk
azt a nagyfontosságú
és változatlanul
hatályos
Egy állandó jogfolytonosság mutatható ki tehát az idézett elvet tartalmazza, hogy mindenféle
alapítvány
csakis Őfelsége
törvények meghozatalától kezdve, sőt már azt megelőzőleg is jóváhagyásával
létesíthető és az ö felügyelete alatt «//.» Azt
egészen a mai napig, úgy hogy igazán épen csak a legújabb hisszük pedig, hogy néhai Márkus Dezső nagy súllyal bírt és
időkben és legfőképen az I. polgári tanács által inaugurált gya- bír ma is, úgyis mint jogtudós, úgyis mint a kir. Kúria volt
korlat hatása alatt kezd a közönségnek — hála a többségben bírája, de legfőképen nint törvénymagyarázó.
mélyen gyökerező közjogi érzéknek — csupán egy aránylag kiEzek után pedig mindjárt azt is megmondjuk, hogy miért is
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nincs benne kifejezetten az idézett törvényekben, hogy az alapítvány magánjogi létesüléséhez királyi jóváhagyás szükséges.
Elsőben is azért, mivel az idézett törvények megalkotásának idejében a magánjogi, vagy a magánjogi elemekkel bármiképen
összefüggő kérdések alig képezték törvényhozási gondoskodás
tárgyát. Ily kérdésekben a szokásjog uralkodott, míg a törvények jóformán tisztán közjogi kérdésekkel foglalkoztak. Figyelmet érdemel azután, hogy az akkori időkben a törvényhozás általában sokkal primitívebb eszközökkel dolgozott, mint a mai
időkben s így az akkori törvények csupán irányelveket szabtak
meg anélkül, hogy azok gyakorlati alkalmazásának a részletes
szabályozását is megadták volna, amire egyébként itt valójában
szükség sem volt, egyszerűen azért nem, mert az állami elfogadás szükségszerűsége magától értetődőnek tekintetett, azt tehát
különösen kimondani sem kellett. Egyébként gyakran látjuk,
hogy a modern törvényhozások sem iktatnak törvénybe minden
létező jogelvet vagy ismert fogalommeghatározást, mert azokat
benrejlőknek, változatlanoknak s bővebben csupán a jogtudomány állal kifejtendőknek tekintik. A törvénynek nem kell okvetlenül megmondania, hogy mi a tulajdon, a jogi személy, az
alapítvány, hanem azokról, mint létező jogi alakzatokról, fogalmakról intézkedik.
És végül még egyet legyen szabad fölemlítenünk a kúriai
I. tanácsNáltal nézetünk szerint helytelen magyarázattal idézett
jogtörténeti fejlődés szempontjából. Legutolsó alapítványi törvényünk 1791. évben kelt. Azóta egészen 1867. évig közismert súlyos alkotmányjogi harcok, közben pedig az elnyomatás évei
nehezedtek hazánkra, míg 1867. év óta a politikai, közigazgatási,
bíráskodási és gazdasági újjászületés gondjai terhelték törvényhozásunkat. Lehetett-e a múltban arra gondolni, hogy hézagos,
a gyakorlati alkalmazásbavételnél kívánatos részletes szabályozás
szempontjából ósdi törvényeink helyébe modern alapítványjogi
kódexet iktassunk ? Végre is azonban tudvalevőleg napjainkban
megjelent a magyar polgári törvénykönyv tervezetének első szövege, tehát az első alkalom, amikor az alapítványi létesülés kérdésében nemcsak a jogfejlődés, de egyszersmind az eddigi jogfelfogás szentesítése is kifejezésre jutott. Ennek a kodifikatorius
munkának 67. §-a határozottan az általunk, az összes kormányhatóságok által, aztán egészen az 1910. évig maga a kir. Kúria
több polgári tanácsa által, de sőt az érdeklett kezelőközegek
nagy tömege által is vallott álláspontot teszi magáévá, amidőn
kijelenti, hogy az alapítvány létrejöttéhez a hatóság jóváhagyása
szükséges.
A kódextervezet második szövegéből pedig amiatt maradt ki az alapítványi jog szabályozása, mivel azt annak megalkotói egyrészt annyira nagyfontosságúnak ítélték, hogy külön,
önálló alapítványjogi törvényben tartották szabályozandónak,
másfelől pedig azt vélték figyelembe, hogy az alapítványi jogban pnedominans közjogi elemeknél fogva ez a jogterület túlmegy a magánjogi törvénykönyv halárain. Hogy pedig ez a
leendő alapítványjogi törvény összhangzásban a máig fenálló
törvényeinkben lefektetett elvekkel az alapítvány létesülési kérdését az általunk és az illetékes összes tényezők által vallott értelemben fogja megoldani, ez a várakozás nem lehet kétséges
az előtt, aki a polgári kódex előkészítő anyagát és az igazságügyminiszteri illetékes tényezők álláspontját ismeri.
Egyébként annak illusztrálására, hogy ez az igazságügyminiszteri álláspont mennyire kongruens az általunk vallott törvénymagyarázattal, rámutatunk, hogy épen napjainkban volt az
igazságügyminiszternek alkalma az annyiszor hivatkozott törvényhelyeket értelmeznie és pedig ekként, amint következik:
«A törvényhozás az alapítványok feletti felügyelet körét általában megszorítás nélkül állapítja meg, mert az 1715 : LXXIV.
tcikknek az a korlátozása: ((amikor és amennyiben szükségesnek mutatkozik® — adum et quando necesse videbituo a felügyelet jogkörének megszorítását nem jelenti, mert a felügyelőhatóság hatáskörébe tartozik annak a megállapítása is, hogy a
felügyelet érvényesítése mikor és mennyiben mutatkozik szükségesnek. Ha tehát a törvényhozás a felügyelet körét megszorítás
nélkül egész általánosságban állapította meg, a
törvénymagyarázat helyes elvei szerint a törvény ellenkező rendelkezése nélkül
nem lehet ezt a jogot megszorítva oly értelemben
magyarázni,
hogy a felügyelet körébe csak a már létesült alapítvány
működésének az ellenőrzése tartoznék, ellenben ki lenne annak a köré-
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ből zárva a felügyelő hatóságnak az alapítvány létesülése körüli
bármely közreműködése.))'
Most pedig nem vélünk feleslegeset tenni, ha a külföldi ié
teles jogra is hivatkozunk. A jogrendszerek fejlődése ugyanis
nem elszigetelten, országonként, külön-külön, hanem a nemzetközi érintkezés rendjén, bizonyos kölcsönhatásban történik. Ezért
tehát minden oly jogi terrénumon, ahol a saját jogunk a modern
kodifikációt nélkülözi, jogosult a külföldi jogra való hivatkozás.
Nem lehet célunk ebben messzire menni s az összes külföldi
jogokat sorra venni. Egészen természetes és jogosult, hogy ha
a kontinens ma már úgyszólván legfejlettebb jogrendszerére,
legmodernebb kódexére, a német birodalmi törvénykönyvre utalunk és pedig annálinkább, mert köztudomású, hogy hazai jogfejlődésünk szinte állandóan és mindjobban épen a némethez
simul, hiszen újabb magánjogi törvényeink jelentékeny részben
a német törvényeknek majdnem hű másai. Ennek a kódexnek a
80.
határozottan kijelenti, hogy az alapítvány jogi létesüléséhez az illető szövetséges állam jóváhagyása
(ttGenehmigungi))
szükséges. De mindjárt itt megjegyezzük, hogy ugyanezt a jogelvet érvényesítik az osztrák jogszabályok is, szóval azok a jogrendszerek, melyek ránk nézve úgy elméleti, mint gyakorlati tekintetben legelső sorban irányadók lehetnek. Az ennek megfelelő álláspont továbbá a kódex létrejöttét megelőző német jogi
és közigazgatási irodalomban is általánosan elfogadtatott és követte tétt.
íme a modern középeurópai, de meg főleg hazai jogfejlődésünk abban a mederben van, amelyben jelen fejtegetéseink is
haladnak, vagyis ez a jogfejlődés szigorúan magánjogi szempontból is az előleges állami jóváhagyást követeli meg az alapítvány
létrejöttéhez.
Ámde az eddigiekben kifejtett álláspontunk szigorú elvi fentartása mellett most befejezésül még arra akarunk rámutatni,
hogy helyezkedjek bár a magyar judíkatura arra a ((magánjogias))
álláspontra, hogy az alapítvány ((jogügyleti)) létrejöttéhez az állami
jóváhagyás nem szükséges, még akkor is nemcsak helytelen,
de megengedhetetlen ebből azt a végső konklúziót levonni,
hogy az alapító örökhagyó halála után az alapítványra szánt
vagyon minden korlátozás nélkül és minden esetben azonnal
kiadandó annak a szervnek, testületnek stb., amelyre az alapító
az alapítvány kezelését bízta.
Lehetetlen fel nem ismerni ugyanis, hogy a jogügyleti, azaz
magánjogi létesüléstől független, különálló fázisa az alapítványok
életének a tényleges működésbehozatal, azaz a valóságos életbeléptetés. Az egyoldalú ügyleti létrejövetel elméletének a hívei sem
fogják tagadhatni, hogy az ügyleti létesülés elismerésén, azaz
megállapításán túl a magánjognak, azaz a polgári bírónak nincs
tovább sem feladata, sem jogköre. Eszerint tehát a szerintünk
csupán ((létesítendő)), az ellenkező elmélet szerint pedig a puszta
akaratnyilvánítás által is már ((létesült)) alapítványnak érdekeit,
jogait csak biztosítania lehet, sőt kell a magánjognak, vagyis
tehát a bíróságnak, ami által a ((létesítendő)) alapítvány abba a
helyzetbe kerül, hogy majd valóban létesüljön, illetve az «ügyletileg létesült)) alapítvány oly helyzette jut, hogy a részére biztosított jogoknak majd tényleges élvezetébe léphet. Ez a ((létesülés)) azonban, — ha még a legszélsőbb álláspontot foglaljuk is
el — mindenesetre valamiféle betetőzést igényel és ez a betetőzés az a fázisa az alapítvány életrekelésének, amely már túlesik
a magánjog határain. Nem elég tudniillik, hogy az alapítvány
((jogi léteiti) nyerjen, hanem mindazzal a kellékekkel is bírnia
kell, melyek szükségesek ahhoz, hogy valóságos működését meg
is kezdhesse, azaz kell, hogy ((életbelépjen)), mert hiszen másként
célját el nem érheti. Már pedig ez a mozzanat tisztán közjogi.
Ez a mozzanat a fő felügyeleti jog tartalmához tartozik. Hiszen a
Kúria I. polgári tanácsa sem vonta soha kétségbe a felügyeleti
hatóság abbeli ellenőrzési jogát, hogy az alapítvány a célnak
megfelelően állíttatott-e fel ? Az a tétel pedig nyilvánvaló, hogy
az alapítvány helyes, törvényszerű és célszerű ((felállítását)) magának ennek a felállításnak a stádiumában kell és lehet csak észszerűen és eredményesen gyakorolni, nem pedig akkor, amikor
a felállítás már befejeződött s amikor már az alapítvány ténylegesen működik — és pedig esetleg contra legem, esetleg contra
mentem fundatoris.
'
Mert ne feledjük: hogy nem csupán az alapító szándéka igényel vizsgálatot a törvényesség, közerkölcs, közrend stb. szem-
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pontjából, hanem egyúttal a kezelők szándéka is; ez pedig
nem a végrendeletből, hanem azokból az írott szabályokból lesz
csupán megállapítható, amelyeket — a gyakorlati élet tanúbizonysága szerint száz eset közül kilencvenkilencszer — nem az alapító, hanem a kezelő foglal írásba. Ez az írás az alapítólevél.
Ezt az alapítólevelet nem látja a polgári (hagyatéki) bíró. Ez az
alapítólevél az alapítvány szervezetét, jövendő életét van hivatva
szabályozni. Szabad-e már most a jogrendszernek lehetővé tenni,
hogy ezt a szervezetet — ami nyilván egybeesik a ((felállítás))
fogalmával — a kezelő a maga kénye-kedve szerint alkothassa
meg ? Ebbe se legyen beleszólása a politikai hatóságnak ? Az
1. polgári tanács mai álláspontja tudniillik ide vezet. Ide vezeti
azt le az a cikk is, amely a Jogt. Közi. 1915. évi 46. számában
ezt a jogvitát felidézte.
Ez a cikk azt mondja, hogy az alapítvány az alapító halálával jogi létet nyer s a cwagyoii» a megjelölt célra leendő fordítás végett «átadandó» az illető kezelésre kijelölt szerv (az ott
fölhozott példában: egyházi hatóság) kezelése alá. Ámde a szabatosság megkívánja, hogy az ((átadást)) megkülönböztessük a
((kiadás)) fogalmától. Az örökséget, illetve hagyományt
lehet és
kell ((bíróilag átadni)), ellenben az ingó vagy ingatlan vagyont
azonfelül még ténylegesen ((kiadni)) is kel!, azaz kiutalni, fölosztani, telekkönyvileg átírni, birtokba bocsátani stb. Ha e kettő
között kellőleg distingválunk, akkor lehetővé fog válni, hogy —
bár részünkről mindig fentartva az alapítvány magánjogi létesülése tekintetében vallott elvi álláspontunkat,
legalább a gyakorlati élet követelményeinek a szempontjából áthidaljuk a két ellentétes álláspontot.
Fogadja el.bár ugyanis a judikatura azt az álláspontot, hogy
az alapítvány az örökhagyó halálával, vagyis az egyoldalú alapítói akaratkijelentéssel (érvényes végrendelet) aügyletileg létesült)), — de ne menjen tovább, mint odáig, hogy ezzel az alapítvány csupán a «jogképességet» nyerte el. Az örökség vagy hagyomány tehát az «alapítványnak» mint jogi személynek, de nem
a kezelőnek —• igenis bíróilag átadandó lesz, ámde az alapítványnak a jogképességtől különböző «cselekvőképessége» még nem
állott be; ehhez szükséges elengedhetetlenül a részletes szervezet,
mint a cselekvés lehetőségének a tényezője. A szervezet, a felállítás, az életbeléptetés pedig nem magánjogi, nem bírói, hanem
közjogi, közigazgatási hatósági terrenum. Ezt a cselekvőképességet
tehát a bár jogképesnek tekintett alapítvány sem nyerheti el,
hacsak a közigazgatási főhatóság tettleg nem gyakorolta a maga
abbeli ellenőrző ingerenciáját, hogy a magánjogi létfeltételekkel
rendelkező alapitói akaratot végrehajtani hivatott kezelői akarat — (hogy tudniillik az alapítvány vagyonát miként fogja kezelni, biztosítani, részletesen felhasználni stb., azaz tehát, hogv
miként fogja az alapítványt «ieláQítani», azaz működésbe hozni)*—
valóban megfelel-e nemcsak az alapító akaratának, de egyúttal
az állami érdekeknek is, természetesen abban a tágabb értelemben, amelyet előző fejtegetéseinkben már tüzetesen ismertettünk.
Az alapítvány ebben a megvilágításban a jogi embrió fogalmához esik közel, vagy legfeljebb a jogi értelemben vett ((kiskorú)) helyzetében van, amelynek még az önálló cselekvésre való
szabadság joga meg nem adható. Minthogy pedig az alapítványi
vagyon valóságos kiutalása egyúttal a cselekvés lehetőségét is
biztosítja, vagyis azzal fogalmilag egybeesik: ezért kell az elvileg
soha, senki által kétségbe nem vont kormányi felügyelet gyakorlati alkalmazásának valóban minimális posztulátuma gyanánt azt
a tételt elfogadnunk, hogy a királyi kormány által gyakorolt ellenőrzés bekövetkezte előtt az alapítványi vagyont csupán bíróilag
átadni lehet (tudniillik átadó végzéssel), maga az effektív kiadás
ellenben függőben tartandó. A valóságos kiutalás lehetőségének,
azaz jogosságának a legtermészetesebb fölismerhetését azután
a kezelő által megalkotandó részletes szervezetet tartalmazó
alapítólevél adja meg, amelyen a királyi kormánynak akár jóváhagyási, akár tudomásulvételi záradéka igazolja, hogy az ellenőrzés valóban gyakoroltatott s hogy az életbeléptetésnek törvényes, közrendi stb., azaz tehát államérdekből való gátja
nincsen.
Épen oly természetes azonban, hogy amikor a kormányhatóság a maga arra hivatott szerve útján (a hagyatéki tárgyaláson,
vagy a bírósághoz teendő bejelentéssel) kinyilatkoztatja, hogy a
kezelővel történt tárgyalás, vagy,7 az esetek többségében úgyis
előlegezhető bizalom alapján a kiutalás ellen észrevétele nincsen; —
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az alapítólevél technikai kiállítását bevárni nem is leend szükséges, — aminthogy ez a cikksorozatunk bevezetésében jelzetten
a mai gyakorlatban tényleg így is történik. Ez a megoldás valójában nem egyéb, mint a felügyeletnek a adum et quando necesse
videbitur» elv szerint való gyakorlása, vagyis az 1715: LXXIV.
tc.-nek szigorú és szabatos alkalmazása.
Különösen hangsúlyozni kívánjuk, hogy az állami érdekeknek ez a valóban minimumra szorított garanciája még a Kúria
I. polg. tanácsa által az utolsó öt év alatt inaugurált gyakorlat
mellett is megállhat, — mint ((vétójog)). Ugyanis még ha szabályként azt fogadná is el a judikatura, hogy az alapítványi
vagyon a magánjogi létfeltételek fenforgása esetén a kezelő közegnek, testületnek stb. rendszerint kiutalandó; — valóban lehetetlen csak feltételeznünk is, hogy komolyan vitatni lehessen azt
a felfogást, hogy a bíróság a vagyont még akkor is jogosult
volna, vagy épen tartoznék kiutalni, ha a felügyeleti hatóság
kellő formában közli a maga vétóját és pedig akár abban az
értelemben, hogy az alapítvány "életbeléptetését, — inert az például államérdekbe ütközik — egyáltalán meg nem engedi, akár
pedig abban az értelemben, hogy a kormány a vagyon kiadásának függőben tartását követeli meg azért, mert a kezelő nem
biztosította, vagy épen (amint nem egyszer történik) egyenesen
tagadásba vette a felügyeletnek a jövőben való gyakorolhatásáti
De itt azután még elengedhetetlen szabályként kell újra
hangsúlyoznunk, — amit fentebb az alapítványi törvények ismertetésénél már érintettünk, — hogy alapítvány és alapítvány közt
ebben az életbeléptetési és vagyonkiadási kérdésben sem szabad
megkülömböztetést tenni és pedig sem azon a címen, hogy az
alapítvány egy már létező jogi személy kezeibe fog adatni, sem
pedig azon a címen, hogy a kezelő: egyházi szerv vagy testület.
Ugyanis egyfelől nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az
alapítvány a kezelő jógi személytől különböző új jogi személlyé
alakul, azaz nem válik amannak vagyonává, tulajdonává, hanem
önálló rendeltetésénél fogva külön szabályok szerint, külön életet
van hivatva élni, — másfelől pedig tudjuk, hogy alapítványi sarkalatos törvényeink s az állandó gyakorlat is nemcsak ki nem
veszik az egyházi kezelésű alapítványokat a főfelügyeleti felségjog hatálya alól, hanem ellenkezőleg az 1715: LXXIV., meg az
1790:XXIII., XXVI. és XXVII. tc.-ek épen az egyházak által
kezelt alapítványokkal szemben az állami felügyelet jogát kifejezetten is biztosítják. Az a tény pedig, hogy a legkülömbözőbb
felekezetű egyházi szervek és testületek túlnyomó többségénél
eleve felfedezhető annak a garanciája, hogy azok az alapítványok
életbeléptetése és kezelése körül az államérdekekbe ütközni nem
fognak: nem ok arra, hogy a sértetlenül fentartandó jogelveken
rést ütni engedjünk.
Ezért nem tehető kivétel az egyházakkal szemben sem.
Semmiféle egyházi hierarchia, sem autonómia nem helyezheti
magát a király felségjogai, sem az azokat gyakorolni hivatott
kormány fölé. Bármiféle egyházi törvény vagy szabály tehát csakis
abban a mérvben érvényesülhet, ameddig az állami közérdekekbe
nem ütközik. Az államnak kötelessége az egyházak szabadságát
biztosítani, a lelkiismereti szabadságot s a hitélet gyakorlását
tiszteletben tartani, — másfelől azonban az egyházak az államban külön államot nem alkothatván, tartoznak az állami hatalom
törvényes érvényesüléseit minden vonatkozásban elismerni, annál
is inkább, mert nem habozunk kijelenteni, mikép semmiféle biztosítékát nem ismerjük és nem ismerhetjük el annak, mintha
eleve kizártnak kellene tekintenünk, hogy valamely egyházi közeg
vagy szerv által kezelt alapítvány nemzetellenes vagy illegitim
célokra felhasználható legyen. Ezeknek az elveknek a fentartásával azonban igenis megengedhető, hogy például a nem szoros
értelemben vett közérdekű, hanem tisztán kegyeleti, ima-, misestb. alapítványokkal szemben a felügyeleti jog gyakorlása általában az egyházi főhatóságoknak engedtessék át.
Ezzel be is fejeztük fejtegetéseinket s amikor újólag hangsúlyozzuk, hogy az alapítvány jogi létesülésének kérdésében
ismertetett álláspontunkat fel nem adva, most íme, a két ellentétes álláspont kiegyenlítésére és összeegyeztetésére is útmuta•-tást adni megkíséreltük, azt is meg kell mondanunk, hogy még
ennek a liberálisabb szellemű jogfejlődésnek is két tényező
igyekszik útját állani. Az egyik azoknak az alapítványt kezelő
közületeknek, institúcióknak ma még nem nagy tábora, amely
ennek a jogfejlődésnek az igazi célzatát félreismerve, bár talán
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jóhiszeműleg, de minden igaz ok nélkül a saját hatalmi állását
félti az állami, tulajdonképen királyi főhatalomtól. A másik tényező a kir. Kúria I. polgári tanácsa, amely csupán magánjogi
elméletek és be nem igazolt, de ellenkezőleg hitünk szerint épen
a jelen fejtegetésekkel megcáfolt jogtörténeti fejlemények címén
a magyar közjog integráns részét képező, persze elvileg általa
is meg nem tagadott királyi fentartott felségjognak
gyakorlati
alkalmazhatásától
megtagadja a jogsegélyt és sajnosan nem
veszi észre, hogy csakis partikuláris, hazánkban annyira káros
hatásokat előidéző érdekeknek tesz vele szolgálatot.
Ennek a kúriai 1. tanácsi álláspontnak támasza, forrása a
saját tekintélye; erre a tekintélyre kívánt támaszkodni a többször idézett cikkíró úr is, midőn előadását az ott hivatkozott
ítélet idézésével zárta le, úgy gondolkodván: Curia locuta causa
íinita.
De mi mégis másként hisszük. Magyarországot úgy ismerik
a világon, hogy politikus és jogász nemzet, Mi pedig évtizedes
törekvéseinkkel és ezekkel a sorokkal is, — a szigorú jogi álláspontot soha fel nem adva, — a közérdeknek, egyedül a nemzeti közérdeknek a sáfáraiul szegődtünk, ebben a küzdelmünkben tehát bizodalommal apellálunk Magyarország politikai és
jogászvilágához !
Causa non est íinita !
Dr. Steineker
István.

A v a g y o n elleni deliktumok rendszere a
büntetőtörvény könyvben.*
A bűntett jelenségét ugyanis két nézőpontból lehet vizsgálni:
a bűntettes, mint kezelendő médium, és a társadalom, mint védelmezett szempontjából. Ha az első szempontból vizsgálom a
jelenséget, csakugyan az a legfőbb kérdés előttem, hogy milyen
természetű a lelki defektus, az az antiszociális hajlam, mely a
tettest vezette, mert kézzelfogható, hogy a gyógyszert a betegség természetéhez, a büntetést a bűnös hajlandóságaihoz kell
alkalmaznom. Ha azonban a társadalom szempontjából nézem a
dolgot, az előbbi első szempont mindjárt másodlagossá válik.
A társadalom érdeke elsősorban az, hogy hasonló bűncselekmények ne követtessenek el, s minél fontosabb egy érdek, annál erősebb a kívánalom, hogy az fokozott mértékű represszióval is,
emberi lehetőség szerint annál biztosabban megvédessék deliktuózus támadásoktól. Csak másodsorban jön az a kívánalom,
hogy a deliktum elkövetése által magát elárult bűntettes a megfelelő büntetőjogi kezelésben részesüljön, aminek természetesen
már az ő egyéniségéhez kell mérve lennie.
Mindkét szemléletmód kétségkívül jogosult és egyik a másikat is nem zárja ki. Csak az a kérdés, hogy közülük melyik az
alapvetőbb, az elsőbbrendű. Kétségtelenül az utóbbi (a társadalom szempontja), mert hiszen az első épen ennek szolgálatában
áll. Az a cél, emez az eszköz. A cél feltétlenül megvédendő, az
eszközökben a bűnös egyéniségéhez mérten lehet válogatás, de a
válogatást befolyásolja. Ha pedig egyszer a társadalom objektív
szempontjából nézzük a dolgot, akkor világos, hogy a bűntettek
súlya nem azok indítéka, hanem eredménye (a sérelem nagysága)
szerint fog előttünk igazodni. Tegyük fel pl., hogy egy sokszorosan büntetett, notórius betörő elkövet egy újabb betörést. Es
tegyük lel, hogy egy előzőleg józanéletű, rendes ember, aki azonban nagy nyomorba jutott, gyermekei betegek, éheznek, a körülmények megőrlő hatása vagy valakinek csábító szuggeszciója
alatt megöl valakit, hogy pénzhez jusson, de a tett után felocsúdva, kijózanodva, igaz megbánással önként jelentkezik, büntetést, expiálást követelve . . . Kétségkívül az első, mint gonosztevőtipus, veszedelmesebb, elvetemültebb, mégis a cselekmény az
utóbbi esetben lesz súlyosabb, alarmizálóbb a közvéleményelőtt,
mert a sérelem itt a nagyobb érdek sérelme. A törvényhozó is
tehát, mikor a represszió absztrakt meghatározásáról van szó,
elsősorban nem a tettes morális bűnösségét, hanem a sértett érdek
nagyságát fogja nézni. A tettes minősége sem közömbös előtte,
ezt. is számbaveszi; de csak akkor, mikor már az egyéni kezelésről, a büntetés konkrét kiméréséről lesz szó.
Sőt ennél a konkrét kezelésnél sem hagyhatja a törvényhozó
* Az előbbi közi. 1. az 1915. évi 40., 42., 47. és 49. és ez évi
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teljesen figyelmen kívül az előbbi absztrakt szempontot. Hogy
miért nem, azt az orvosról és a betegről vett példám világítja
meg legjobban. Lényeges különbség van ugyanis az orvosnak a
beteghez és a kriminalislának a bűntetteshez való viszonya közt.
Orvos és kriminálista feladata megegyezik abban, hogy egyrészt
a beteget meg kell gyógyítania, másrészt a ragályos betegségtől
— a bűncselekmény mindig ragályos ! — a társadalmat meg kell
védenie. Ám az orvos más eszközöket vesz igénybe, hogy a beteget meggyógyítsa és másokat, hogy a társadalmat a ragályozás
terjedésétől védje : a kriminálista egyugyanazon eszközzel végzi
az egyéni kezelést is, a társadalom védelmét is : büntet, hogy a
tettest is kordába szorítsa és hogy más hasonlóan hajlamos egyéneket is visszatartson. (A társadalom védelmére ugyan más profiláktikus eszközei is vannak, de az ultima ratio mégis a büntetés.
Igaz, hogy az orvos is szolgálja az általános védekezést azzal, ha a
beteget meggyógyítja, amennyiben ezzel a ragályozás fészkét kiküszöböli, de ez csak indirekt hatás. A gyógykezelésnél nem a
fertőzés megakadályozásának, hanem egyedül a beteg, sikeres
gyógyításának szempontja vezeti, míg ellenben a büntetés nemcsak a konkrét bűntettes megrendszabályozását, hanem más lappangó bűntettesek elriasztását is célozza.
S ez a szempont jelentékenyen befolyásolja nemcsak a törvényhozó, hanem a bíró feladatát is. Neki nemcsak az előtte álló
konkrét bűnösre, hanem minden más lappangó, ismeretlen hasonló bűntettesre is tekintettel kell lenni, más szóval: tekintettel
kell lenni arra az absztrakt veszélyre, melyet hasonló támadás,
bárki részéről jön is, a társadalomra nézve magában rejt. Ennek
a veszélynek mértéke pedig ismét csak az az érdek, melyet a támadás
veszélyeztet. Beszélő bizonyságai a most elmondottaknak jelenlegi Btk.-ünk végső minimumai: a bíró a legnyomatékosabb enyhítő körülmények mellett sem mehet alább a legközelebbi enyhébb büntetés általános minimumán, a halálbüntetés helyett 15 évi,
életfogytiglani fegyház helyett 10 évi fegyháznál kisebb büntetést a 92. §. szerint sem .állapíthat meg; kísérletnél a végső minimum a 66.. §. szerint az első esetben 5, a másodikban 3 évi
fegyház; a Bn. 1. §-a szerint a bíróság csak egy hónapot meg
nem haladó fogházbüntetést függeszthet fel stb. Más kérdés, hogy
Btk.-ünk álláspontja helyes-e, nevezetesen nem kell-e a bírót az
alsó határoktól a büntetéskimérés szabadsága kedvéért felszabadítani? Ha ez megtörténik is, a törvénybeli absztrakt maximum
akkor is befolyást fog gyakorolni a konkrét minimumra, nem a
törvény, hanem a bíró jogérzéke szerint. S bennünket csak ez
érdekel.
Azaz: a társadalom objektív szempontja az első és csak
azután jön a tettes szubjektív bűnösségén nyugvó egyéni büntetéskimérés szem p on t j a.
(Eszerint — Bernolák tervezetcímére visszatérve - a helyes
törvénycím lenne szerintünk: ((Törvényjavaslat a bűntettekről és
bűntettesekről.» A törvénykönyv egy része ugyanis kétségkívül a
bűntetteknek, más része a bűntetteseknek van szentelve.)
Már most a legtöbb deliktumnál a tettes indítéka, azaz bűnösségének iránya igen különböző lehet, pl. gyilkol bosszúból,
vagy hogy a meggyilkolt után örököljön; hamisan tanúskodik
rosszakaratból, pajtáskodásból vagy mert megfizettek stb. A törvényhozó azt mondja: előttem az a fontosabb, hogy ez az ember
gyilkolt, illetve hamisan tanúskodott, mint az, hogy meg nem
engedett módon hasznot akart szerezni. Bár előtte a fődolog, a
cél a haszonszerzés volt s a gyilkolás csak ennek eszköze, a
törvényhozó előtt az eszköz jelentőségében túlnő a célon s ez
utóbbi az elbírálásnál csak másodsorban, minősítőleg jöhet figyelembe, akár úgy, hogy maga a törvényhozó kiemeli, pl. 363., 376.
stb. §-ai, akár csak a bíróra bízza.
Nyilvánvaló, hogy a Btk. különös részének berendezésénél,
az egyes deliktum kategóriák felállításánál a fontosabb szempont lesz irányadó, azaz a törvényhozó a deliktumokat nem a
tettes intenciója, hanem a cselekmény által sértett külső érdek
szerint fogja csoportosítani.
Ezt — a mondottaknál fogva — helyeslem én is.
Visszatérve most már tárgyunkhoz: mikor a deliktum csak egy
érdeket sért, pl. a lopás csak a vagyoni érdeket, a dolog nagyon
egyszerű. Mikor azonban több a sértett érdek, nyilvánvaló, hogy
a deliktum beosztása a legfontosabb érdek nyomán fog igazodni,
így pl. a hamis tanúzás, hamis eskü sérti az igazságszolgáltatás
érdekét, de sérti egyúttal a bűncselekmény folytán pervesztes
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fél vagyoni érdekeit is. A súlyos testi sértés, emberölés sérti
nemcsak a megsebzett, megölt ember testi integritására való
jogát, hanem az ő és családtagjai vagyoni érdekeit is (tartás,
keresetképesség csökkenése stb.). Az előbbi érdek azonban anynyira túlnyomó, hogy mellette a másikat szinte elfeledjük.
E szempontból nézve egyszerre világos lesz a fenti deliktumok rendszerbeli helye.
A zártörés tisztán formai deliktum. A hatósági intézkedés
megsértése. Helye az igazságszolgáltatás elleni deliktumok között
van. Mostani helyén kapcsolata az előző 359. §-ban tárgyalt cselekménnyel (végrehajtás előli elvonás), teljesen külsőleges. De ha
mindenáron a vagyonelleni deliktumok közé akarnók is sorozni,
akkor a veszélyeztetés fogalma alá kellene vonni.
A bűnpártolásról fentebb (sub 4.) már szóltunk.
(Folyt, köy.)
Dr. Marton Géza.
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mondanom, mert most már késő, mert a javaslat be van terjesztve és az a külön parlamenti bizottság, mely a javaslatot
tárgyalja, most már mélyreható változtatásokba nem fog belemenni. Akkor fájdalmasan éreztem, hogy a kritikának van olyan
ideje is, mikor az már késő. Most az az érzésem, hogy a kritika, mely most elhangzik a Jogászegyletben, épen idejeben jön,
olyan időben, amikor az igazságügyminisztériumban serényen
folyik a munka és megvan minden itt tekintetbe jöhető közreműködő személy részéről nemcsak az akarat, hanem a lelkesedő
akarat is arra, hogy a javaslatból törvény legyen. Másfelől a
sok szerencsétlenség és baj között a világháború megadta nekünk az ótiumot, hogy kellő nyugalommal és alapossággal lehessen előkészíteni ezt az utolsó átdolgozást, amin ez a javaslat
most a kormány részéről át fog menni. Méltóztassék meggyőződve
lenni és ezért voltam bátor felszólalni, hogy itt nem hangzott el
egy szó sem, mely beható figyelemre nem talált. Minden megjegyzést megjegyeztünk magunknak, elsősorban az előadó úr, de
az én szerénységem is és mondhatom, hogy már eddig is számos olyan észrevétel hangzott el, mely vagy olyan volt, hogy
nagy örömmel konstatáltuk, hogy mi is, kik az egészen áthaladtunk, hasonló eredményre jutottunk és az elfoglalt álláspontban
megerősítést találtunk, vagy pedig olyan észrevételek voltak,
amelyeket mi utóbb is tekintetbe vettünk és tekintetbe fogunk
még venni, mert míg a munka teljesen el nem készül, az egészet
még mindig egy mozgó anyagnak tekintjük, melyen az utolsó
betűig változtatni lehet és fogunk is.

— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t f. évi február hó 12. napján
folytatta a Ptk. javaslat öröklési jogi részének megvitatását. Dr.
Sziits Miklós nyug. kúriai bíró a Bsz. (bizottsági szöveg) tárgyalás alá vett részéhez három irányban tesz észrevételt. Egyik
az, hogy a Bsz. 1535. §-a átvette a polgári törvénykönyv tervezetének II. szövegéből az öröklésre hivatott felmenők közül a
dédszülők mint negyedik csoport és az ősszülők mint ötödik
csoport fokozatos öröklési jogosultságát, de az ivadékaikból származó oldalrokonok helyettesítő öröklési jogát ennél a két csoportnál teljesen mellőzi s ehelyett a kir. államkincstár közöröklésének kedvez. A felszólaló ehelyett a tervezet II. szövegének
változatlan fentartását ajánlja. Másik észrevétele a Bsz. örökjogi
részének az 1523. §-ban foglalt kijelentése ellen irányul, mely
abból indul ki, hogy az az alapítvány létesüléséhez a közhatósági jóváhagyás (piacet) nem minden esetben szükséges. Ami
összefügg azzal, hogy a tervezet I. szövegének 67. §-a, mely
Dr. Kányáááy
Elemér
ügyvéd.
szerint «az alapítvány létrejöttéhez az alapító ügyleten kívül
Dr. Holéczy Pál ügyvéd.
a hatóság jóváhagyása szükségese, a II. szövegből, valamint a
Dr. Reichenfeld Rezáő ügyvéd.
Bsz.-ből is teljesen kimaradt. Pedig éppen ennek az intézkeDr. Dahinten Ernő ügyvéd.
désnek felvételét s ehhez képest az öröklési részből felhívott
szakasznak módosítását a felszólaló feltétlenül szükségesnek
Dr. Kovácá Dezáő ügyvéd.
tartja, annál inkább, mert a régebbi gyakorlattal szemben
Dr. Franki Lajoá ügyvéd.
Dr. SzemenyeiKornél,
a munkásbizt. pénzt, aligazgatója. merült fel és érvényesült legtekintélyesebb oldalról is oly felfogás, mely ezt a kérdést vitássá teszi; már pedig az államhataDr. Telbiz Jenő ügyvéd.
lomnak ezt a közérdekből annyira fontos, életbevágó közhatalmú
Dr. Lukácóy Miklóá törvényszéki bíró
jogát érinteni sem engedheti s azt minden eltérő magyarázat
Pécávárady Sándor járásbíró.
lehetősége ellen kifejezetten kell biztosítani. Harmadik észrevéDr. Márton Vencel ügyvéd.
tele az ági öröklésre vonatkozik, melyet mint hazai jogfejlődéDr. Licht Józáef ügyvéd.
sünkbe belenőtt célt ápolni, és ha ez nem is a szoros értelemben vett öröklés, hanem az ú. n. ági hagyomány alakjában tör— A polgári törvénykönyv bizottsági szövegét be- ténik is, lényegében fen kell tartani. Erre nézve megkísérli a
hatóan bírálják a jogászegylet most folyó vitájában. E vita fo- Bsz. idevonatkozó szakaszainak oly módosítását, mely azokat az
lyamán a bizottsági szövegről és annak további sorsáról rend- eddigi joggyakorlattal szorosabb összefüggésbe hozza azáltal,
kívül fontos kijelentést tett Szászy-Schwarz
Gusztáv, amelyre hogy ne az öröklött ági vagyon értéke legyen az ági hagyomány
nyomatékosan felhívjuk olvasóink figyelmét. A kijelentés, mely tárgya, hanem elsősorban maga az öröklött ági vagyon vagy a
bizonyára munkára fogja serkenteni mindazokat, akik a Ptkv. hagyatékban meglevő ági vagyontárgyak, ha ezeket a hagyaték
mielőbbi és minél tökéletesebb megalkotását óhajtják, következő: többi részétől a törvényes örökös érdekeinek jogtalan sérelme
A Ptk. kritikájával úgy vagyunk, hogy volt idő, amikor azt lehet nélkül el lehet különíteni, ami csak az összes körülmények szormondani, hogy a kritika korán jött, mikor senki sem tudta, gos mérlegelésével dönthető el. Ha pedig ez nem lehetséges, aklesz-e ebből a munkából valami. Sokan a kritikát is úgy írták, kor lép ennek helyébe a megfelelő ági vagyonérték kiadása. Eelmások pedig úgy vették azt kezükbe, hogy a javaslat az összes szólaló rámutat a nagy nehézségre, melyet ebben a kérdésben
kritikákkal együtt a papírkosár számára készül. Akkor a kritika az értékbecslés relatív bizonytalansága okoz és az is, hogy az
korai volt. Volt idő viszont, amikor a kritika már késő volt. értékemelkedés nemcsak javításokból és beruházásokból, hanem
Magam is voltam abban a helyzetben, hiszen nem hivatalos tit- az általános gazdasági viszonyokból is keletkezhetik s az ily
kot árulok el, hogy mikor a javaslat már be volt terjesztve és értékemelkedés más szempont alá esik. Módosításait felolvassa s
mint szakértő közeg, mint résztvevő külső tag, a minisztérium- ezek mellett a Bsz. 1550., 1552. és 1554. §-ait egészen kihagyná.
ban dolgoztam és előadtam kritikai észrevételeimet, igen sűrűn Dr. Szladits Károlynak a végrendelet tételéről tartott előadását
találkoztam avval a felelettel, hogy azt hamarább kellett volna jövő számunkban közöljük.
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— Adalék a katonai büntetőtörvény 327. §-ának
é r t e l m e z é s é h e z . Egyik honvéd hadosztálybíróságnál a honvéd
ügyész által a katonai büntetőtörvény (Kbtk.) 327. §-a alapján
vádat emelt amiatt, hogy a vádlott 1914. évi december hó egyik
napján a műhelyben két munkás előtt azt a kijelentést tette:
«A csehek foglalták el Belgrádot, a magyarok csak később érkeztek oda, mégis a magyarok tűzték ki a zászlót és az érdemeket maguknak tulajdonították, jól tették a csehek, hogy erre
megnyitották a rajvonaíat és megadták magukat®, majd az 1915.
évi június hó 26-án korcsmában katonák előtt azt mondotta :
«No most Lemberg is elesett és én jobban szeretném, ha Lemberg és Przemysl is orosz kézen lenne, ti is csehek vagytok, ti is
örülnétek neki, tartsátok fel a kezeteket)). A bíróság a vádlottat
a honvéd büntető perrendtartás (H. B. P.) 306. §-a alapján tényálladék hiányából felmentette. Az ítélet jogerőre emelkedett.
Utóbb a honvéd koronaügyész a jogegység érdekében semmisségi panasszal élt a m. kir. legfelső honvéd főtörvényszéknél a
H. B. P. 358. §-ának 9. a) pontjában megjelölt abból az okból,
hogy a vád tárgyává tett és az elsőbírósági ítéletben a vádlott
terhére megállapított cselekmények a Kbtk. 327. §-ában meghatározott, az állam hadiereje ellen elkövetett bűntett tényálladéki elemeit megvalósítják s így az elsőfokú bíróság ítélete azzal
a határozatával, hogy a vádlottat bűncselekmény tényálladékának hiányából az ellene emelt vád alól a H. B. P. 306. §-ának
I. pontja alapján felmentette, a törvényt megsértette abban a
kérdésben, vájjon a vádlott terhére rótt tett bűncselekményt
alkot-e ? A koronaügyész semmisségi panasza a következő okoknál fogva találtatott alaposnak: Az elsőbírósági ítélet vádlott felmentését azzal indokolja, hogy vádlott első nyilatkozatával csupán saját nemzetének, a csehnek harci értékét s önérzetét akarta
a vele dolgozó munkások előtt kiemelni, míg a második nyilatkozata minden bűncélzatosságot nélkülöző ösztönszerű korcsmai
fecsegés volt, mi nem volt alkalmas arra, hogy az a nyilatkozattételkor jelen volt katonára hatást gyakorolva, abból a haderőnkre
hátrány, az ellenségre pedig előny háramoljék. Az elsőfokú bíróságnak ez a felfogása azonban téves: Ugyanis háborús viszonyok között — vagyis oly időben, mikor az ország léte forog
kockán s fegyvereink sikerétől függ — kettőzött éberséggel és
kérlelhetetlen szigorral kell elnyomni minden olyan törekvést,
mely nemzetünk ellenálló erejét gyengítheti vagy az ellenségnek
kedvezhet. Az efféle törekvések természetesen nem merülnek ki
a kémkedésben, jogosulatlan toborzásban vagy katonáinknak
esküjök megszegésére csábításában, sőt oly sokféle alakban jelentkezhetnek, hogy az ily bűncselekményeket körülírni lehetetlenség, ugyanazért a Kbtk. (327. §.) bölcs előrelátással általában
állami hadiereje elleni bűntettnek nyilvánít minden olyan cselekményt vagy mulasztást, melynek az a célja, hogy fegyveres
erőnkre hátrány vagy az ellenségre előny háramoljék és egyúttal
kijelenti, hogy az efléle cselekvés még akkor is ezt a bűntettet
képezi, ha mindjárt a cselekvés módja más bűntett vagy vétség
jellegével bírna is. Ezt a rendelkezést kiegészítette a magyar
törvényhozás a II. B. P. 14. §-ába foglalt azzal a rendelkezéssel,
amelynek alapján jelenleg, nevezetesen az 1914. évi július 27-én
kelt 5491/M. E. sz. rendelettel az egyébként polgári büntető bíráskodás alá tartozó egyének is katonai büntető bíráskodás alá
vannak; helyezve,§ még pedig nem csupán az állam hadiereje
ellen elkövetett cselekmények és a katonai beliívási parancs
iránti engedetlenségre csábítás miatt, hanem az ily cselekmények
útján elkövetett, szigorúbban megtorlandó bűncselekmények miatt
is. Cselekmény alatt azonban büntetőjogi értelemben, nemcsak
külső fizikai tettek, hanem a másokra gyakorolt pszihikai behatást
is kell érteni, mert hisz máskülönben valamely bűncselekményre
való felbujtás vagy pedig azok a bűncselekmények, melyeknek
tényálladékához izgatás, csábítás vagy ingerlés stb. tartozik, sohasem létesülhetnének. De épp oly kétségtelen az is, hogy fegyveres erőnkre hátrány vagy az ellenségre előny, nemcsak fizikai
külső tettekből és nem is csupán a saját haderőnknek materiális megkárosításából, illetőleg az ellenségnek nyújtott anyagi támogatásból, hanem saját haderőnk működésének bárminemű
akadályozásából, vagy az ellenség vállalatainak bárminemű elősegítéséből (v. ö. Kbtk. 260. és 367, §-át) és így oly nyilatkozatokból is háramolhatik, melyek honfitársainkban a saját haderőnk iránt ellenszenvet, bizalmatlanságot, kishitűséget vagy az
ellenséges fegyverek és törekvések iránt rokonszenvet ébreszthet-
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nek, a hazafias közszellemet megbontani, az állampolgári és főleg
a katonai kötelességek áldozatkész teljesítése iránt idegenkedést
támasztani s az ily kötelességek megszegését kívánatosnak és dicséretesnek feltüntetni s egyáltalában a nemzet ellenálló képességét gyengíteni alkalmasak vagy másokban oly lelkifolyamat
megindítására irányulnak, mely végeredményében az ellenséges
törekvések támogatására vezet. Az előadottakból világosan következik, hogy a Kbtk. 327. §-ában meghatározott szándékkal elkövetett cselekmény vagy mulasztás mindig az állam hadiereje elleni
bűntett, továbbá hogy a Kbtk. 327. §-ában körülírt bűntett létesüléséhez egyáltalában nem szükséges, hogy az ellenfélnek előnyt
célzó cselekmények ily előnyt vagy pedig a mi haderőnkre hátrányt valósággal okozzanak is. Ebből a szempontból bírálva a
kérdést, az elsőfokú bíróság által megállapított azt a cselekményt kétségtelenül olyannak kell tekinteni, amelyből az ellenségre előny, a saját haderőnkre hátrány származhatott s e tekintetben teljesen mellékes az, vájjon a kérdéses szavak azok által,
akiknek szánva voltak, meghallgatásra találtak-e vagy nem. Hogy
pedig a vádlottat a Kbtk. 327. §-ában meghatározott gonosz szándék vezette, az kitűnik a kérdéses szavak értelméből, a hasonló
irányú nyilatkozatok ismétléséből, továbbá abból a körülményből, hogy a vádlottnak be kellett látnia, miszerint szavaiból az
ellenségre előny, a saját haderőnkre pedig hátrány háramolhatik, ha tehát ennek dacára elhatározta magát nyilatkozatának
megtételére, úgy akarnia kellett az azokból előállható követkéz- /
ményeket is. E kérdés elbírálásánál szem előtt tartandó ugyanis
a Kbtk. 1. §-a is, mely szerint gonosz szándék nemcsak akkor
forog fen, ha a cselekmény vagy mulasztás előtt vagy alatt a
bűntettel járó rossz egyenesen megfontoltatott és meghatároztatolt, hanem akkor is, ha valamely más gonosz célzattal követtetett vagy mulasztatott el valami, amiből az ezáltal létrejött rossz
közönségesen következik vagy legalább könnyen következhetik.
Miután ezek szerint a Kbtk. 327. §-ába ütköző bűntettnek tényálladéka fenforog, az elsőfokú bíróság ítélete azzal, hogy vádlottat az ellene emelt bűntett vádja alól tényálladék hiányából felmentette — a törvényt megsértette. (1915. dec. 10-én. P. 321/15—2.)
KÜLFÖLD.

K ü l f ö l d i h á b o r ú s t ö r v é n y h o z á s . I. Oroszországban
az 1915 február hó 2-án kelt legfelsőbb ukázzal törvénnyé emelt
kormányhatározmány magyar, német, osztrák és török alattvalóknak megtiltja a jövőben az orosz birodalom felségterületén belül
bármily módon és alapon ingatlanokra tulajdon és örökjogokat
szerezni, úgyszintén megtiltatik nevezett személyeknek a tulajdontól függetlenül, ingatlanok birtoka és használata. A jelent
illetőleg a következő határozmányok hozattak. Az ellenséges
állam alattvalóira örökség útján háruló fekvőségek szabad kézből vagy bírói úton eladatnak. Ugyancsak eladás alá kerülnek
a jelenleg az ellenséges államok alattvalói tulajdonában levő
fekvőségek, amennyiben meghatározott területeken, vagyis kifejezetten megjelölt kormányzóságokban, vagy városok területhatárán kíviil feküsznek és pedig a 150 Werst-zónán belül, amely
a német vagy az osztrák határt érinti és a 100 Werst-zónán
belül, amely a Balti-tengert a Düna torkolatától a Torneo-folyóig,
a besszarábiai határt, a Fekete- és Azovi-tengert éá végül a kaukázusi határt a Fekete-tengertől a Kaspi-tengerig érinti. Az ép
jelzett ket esetben az ellenséges államok alattvalóinak ház- és
lakásbérlet is megtiltatik és minden ide vonatkozó bérleti szerződések 1916 február hó 2-án érvényüket vesztik. A felsorolt
határozmányok érintik az ellenséges államok alattvalói leszármazóit, akik oroszokká lettek és pedig nem csupán az egyes személyeket, hanem a közösségeket is, kivéve ha ezek 1914 január
hó l-e előtt az ortodox egyház kötelékébe léptek, szláv nemzetiségűek vagy igazolhatják, hogy ők maguk vagy leszármazóik a
háborúban az ellenség ellen részt vesznek. A jelen törvényből,
amely az ellenséges alattvalóknak és az ezektől leszármazó orosz
alattvalóknak (Wychodzy) a meglevő városi ingatlanbirtokot meg
nem tiltja, de a jövendő szerzési lehetőséget még erre vonatkozólag is megvonja, kitűnik, hogy mennyire ragaszkodik az orosz
állam is ahhoz, hogy az orosz ingatlanok idegen kézben ne legyenek.
II. Ugyancsak Oroszországban az 1915 február hó 21-én kelt
cári rendelet értelmében az ellenséges államok alattvalóinak szabadalmak az ipari téren történt találmányokra és azok javítá-
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saira a jövőben nem adatnak. Találmányok, amelyek az ország
védelmére jelentőséggel bírnak, kártalanítás nélkül a korona tulajdonába mennek át. A többi szabadalmak érvénye megszűnik.
A törvénymagyarázat kapcsán egy miniszteri rendelet bocsáttatott ki, amely minden szabadalom kihasználását hatósági jóváhagyástól tette függővé. Ezen rendelet azonban természetszerűleg csak az orosz alattvalók szabadalommegszerzési jogának,
mindenekelőtt azonban a kincstári érdekek védelmét célozza.
III. Az 191o máj. 26-án kiadott orosz törvény elrendelte külföldi iparos céhek pétervári igazgatásának megszüntetését. E céhek összes külföldi tagjainak meghagyatott orosz céhekhez csatlakozni.
IV. Az 1915 január hó 11-én, március 28-án és május 10-én
kelt törvények Oroszországban a minisztertanácsnak felhatalmazást adnak az ellenséges államok kereskedelmi és ipari vállalatainak felszámolását elrendelni, ahol szükségesnek mutatkozik.
V. A szász belügyminisztérium megkeresésére Szászország
földmívelésiigyi tanácsának állandó választmánya a háborúban
károsultak letelepedését illetőleg véleményeként a következő határozati javaslatot terjesztette elő: a) Szászországban nem forog
fen a szüksége annak, hogy belső telepítés által a földbirtok
nagyobb szétforgácsolása idéztessék elő; b) mégis kívánatos a
háborúban károsultak segélyére lent, a lehetőségek határain
belül saját otthonuk megalapításánál; c) külön törvény alkotására e célból szükség esete nem forog fen; dj kerülni kell mindenesetre a háborúban károsultak letelepítését zárt telepekben;
lehetőleg eddigi hazájukban telepítendők le; e) a járadék teljes
tőkésítése megfontolandó, csak annyiban helyeselhető, amennyiben a forgalmi tőke megszerzéséről van szó. Egyébként a szükséges tőke megszerzése további tanácskozást igényel;/) az országos földmívelésügyi tanácsnál egy tudakozódó iroda, állítandó
fel a háborúban károsultaknak a síkságon való elhelyezésére; g j tanfolyamok tartása kis állattenyészetből és növényültetésből kívánatos. A szász országos földmívelésiigyi tanács a belügyminisztérium megkeresésére ugyancsak megfontolás tárgyává tette,
vájjon nem állítandó-e fel egy saját szaktanácskozási állomás a
háborúban károsult földmívelők részére, melyhez azután miként
a rajnai tartományban egy kiképzési és begyakorlási állomás
csatolandó.
Közli : Dr. Balog Elemér.

— Több általánosan érdeklődést keltő perben volt
alkalmuk a német bíróságoknak az utóbbi időben dönteni.
A gyakorlati jogász előtt nem lehet ismeretlen, hogy mily ritkák
azok az ügyek, amelyeknek nem csupán a jogkérdés különszerűsége, hanem egyszersmind a tényállás rendkívülisége is kölcsönöz
érdekességet. Az utóbbiak közé tartozik azonban az imádsággal
gyógyítóknak (Gesundbeter, Christian Science) a berlini büntetőtörvényszék által az elmúlt év végén elbírált ügye. A vád
tárgyát gondatlanságból okozott testi sértés képezte. Egy porosz
udvari színésznő ugyanis súlyos cukorbajban szenvedett ; gondos orvosi ápolás következtében már döntő javulás állott be,
midőn a beteg az orvosi kezelés alól elvonta magát és egy imával gyógyító nő gondozására bízta magát. Ez mindenekelőtt az
orvossal való érintkezéstől és gyógyszerek szedésétől tiltotta el
a beteget, ezek helyett vele együtt, majd egymagában is imádkozott gyógyulásért. A színésznő állapota szemmelláthatóan
rosszabbodván, a kezelés folytatását egy ugyancsak a ((Christian
Science)) kebelébe tartozó társnőjére bíztá az imádkozó ápolónő,
aki a «gyógyílást)) hasonló elvek mellett folytatta. A beteg néhány héten belül meghalt. Hasonló volt az eset egy súlyos, de
nem közvetlenül életveszélyes bőrbajban szenvedő udvari színésznőnél is, akit a második gyógyítónő néhány hét alatt egyedül ápolt ki az élők sorából. A berlini büntetőtörvényszék (L.
G. III.) a vádnak megfelelően mindkét gyógyítót 6—6 havi fogházbüntetésre ítélte. A per történeti részei a nagy nyilvánosság
előtt, a jogi szempontok a szaksajtóban találtak beható megvitatásra. A gondatlanság fogalmi meghatározása, az okozati
összefüggés, a sértett beleegyezése és a kuruzslók üldözése több
értékes tanulmányban talált megbeszélésre. (L. különösen Zum
Gesundbeterprozess. Mittermayer D. J. Z. 1916. 50. és köv. old.
r Főszerkesztő:
Dr. D á r d a y S á n d o r .

11. S Z Á M .

névtelen szerző cikke «Tagliche Rundschau 1915 nov. 11-iki
számában, dr. Moll cikke a Deutsche Strafrechts Ztg. 1915. évf.
517. és köv. old. stb.) Az ítélet indokolása már magában is érdekes, amely ((Christian Science))-t tévtannak nyilvánítja, amely
a német egyéniséggel, a német szellemmel és a német felfogással összhangba nem hozható. Aggályosnak látszik azonban az
aránylag súlyos büntetés alkalmazásának azzal való indokolása,
hogy a cselekmény két kiváló színésznő halálát okozta. A büntetésnek nem a cselekmény súlya, hanem a sértettek személye
szerint való kimérése a büntetőjog őskorából ismeretes jelenségekre emlékeztet.
Ugyancsak a berlini bíróságnak (a gyámügyi bírónak) egy
családjogi kérdésben hozott határozata is széles körben érdeklődést keltett. Egy drámai színésznő, akit szerződése 1919-ig a
drezdai udvari színházhoz kötött, a berlini ((Deutsches Theater»-ral
vagylagos szerződésre lépett oly feltétel mellett, hogy legkésőbb
a drezdai szerződéses idő lejártával, de ha lehetséges, ennél hamarább is az utóbbi színháznál fog közreműködni. Néhány hónap múlva a szerződés megkötése után a színésznő férje Berlinbe költözött közös leánygyermekükkel együtt és további
néhány hó elteltével az ottani gyámügyi bírónál felesége drezdai
szerződésének azonnali, kártérítés nélkül való felbontása iránt
kért intézkedést, tekintve, hogy felesége őt új lakhelyére nem
követhette, ily módon, de meg a szerződésben kötelezett egészségrontó súlyos lekötöttségénél és elfoglaltságánál fogva gyermekük nevelését elhanyagolni kénytelen. A gyámügyi bíró a
kérelemnek helyt adott, a szerződést azonnali hatállyal felbontottnak mondta ki és a feleséget kötelezte, hogy lakhelyét Berlinbe helyezze át. A színésznő ennek készségesen engedelmeskedett és a ((Deutsches Theater))-ben való fellépéshez szükséges
előkészületekhez is hamarosan neki fogott. Az udvari színházak
igazgatóságának folyamodását a berlini törvényszék visszautasította azzal, hogy mint közvetlenül nem érdekelt ügyfél a gyámi
bíró határozatát meg nem támadhatja. A «ius strictum» szempontjából az esethez hozzá nem szólhatunk ; természetes jogérzetünket a döntés kevéssé nyugtatja meg. Igaz, a drezdai színház számára még nyitva áll a ((rendes polgári perúU.
Végül még egy (.(háborúsa bírói döntést említünk meg, melyet a braunschweigi törvényszék hozott, ugyancsak az elmúlt
év végén és amelynek az az alapgondolata, hogy a kétoldalú
szerződéseknél mindegyik fél számára nyitva áll a visszalépés
joga, ha tőle a szerződés további teljesítése el nem várható
Hogy ez mikor következik be, azt a bíróság a közérzület befolyása alatt létrejött és a kereskedelmi forgalomban elismert felfogás alapján ítélte meg. Biztosítási ügyletről volt szó a perben T
amelyet a biztosított egy angol társulatnak Németországban
levő fiókintézetével kötött. A fiókintézetet tehát az angol biztosítótársulat tartja fenn, hogy annak bevételeiből hasznot húzzon.
Ha a fiókintézet a háború kitörése után is köt üzleteket, ezáltal
is csak az angol vállalat nyereségét szaporítja, illetve annak a
háború okozta veszteségeit csökkenti. Kétségtelen viszont, hogy
háború idejében a német nemzeti közérzet fokozott mértékben
érvényesül és csak természetes, ha a sajtó útján, de egyébként
is az a vélemény az uralkodó, hogy nem egyeztethető össze a
mai közérzettel, ha német állampolgár angol vállalat nyereségét
szaporítja. Megfelel ez a kereskedelmi forgalomban manapság
érvényesülő felfogásnak is. Amivel szemben, ha az egyént nem
is lehet felelőssé tenni az állam magatartásáért is, de mindenesetre az egyes polgár, mint egy bizonyos nemzet tagja, sem
háríthatja el magáról teljesen azt az ellenszenvet, amelyet az
egész nemzet, jelen esetben az angol nép a nemzetközi jogot
sértő és Németország megsemmisítésére célzó magatartásával
kétségtelenül kiérdemelt. Ennélfogva sem a kereskedelmi forgalomnak mai irányelveiből, sem a kereskedelmi tisztesség követelményeiből nem származtatható oly kötelezettség, amely a német
biztosítottat biztosítási szerződésének fentartására kötelezné a
háború utáni időre is, ha a biztosító társaság angol
vállalat.
A szószerint idézett határozatból a legkülönbözőbb következtetéseket lehetne levonni, magunk részéről célszerűbbnek láttuk —
ettől eltekinteni.
A^
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Concha Győző.
Három esztendő híjján egy félszázad telt el azóta, hogy
Concha Győző
municipális
rendszerv akkori állásáról írt tanulmányát — mint a m. kir. egyetem által megkoszorúzott pályaművet — a Budapesti Szemle hasábjain közzétette. Bármily sokat jelentsen negyvenhét esztendő folytonos műnkája egyesek és
nemzetek fejlődésében s bármily nagy legyen a távolság «A municipaüs. rend a zer® s a c<Politika® és « Közigazgat ástan>) íróia között,—.bizonyos vonásoknak, ameiyek Concha Győző működésére
olyannyira jellemzők, — már e legelső tanulmányában nyomára
akadunk.
A municipális rendszer írója világosan látja, hogy az igazi
szabadság a nemzetnek a puszta törvényhozásban való részvételével meg nem elégedhetik; hogy a törvényhozásra szorítkozó
alkotmányosság s a végrehajtás abszolutizmusa közt ellentét van;
s hogy épen ezért nemcsak az állami akaratelhatározás, hanem
a végrehajtás terén is ki kell vívnunk az alkotmányosságot. De
bármennyire hangsúlyozza is, hogy a nemzeteket tényleg szabadokká nem jogrendjeik alapelvei, hanem azoknak a megvalósítása, nem az alkotmány,
hanem a közigazgatás
teszi s következéskép bármennyire a szabadság folyományakép foyja is fel az
önkormányzatot, — még sem «emberi alapjogoh
lát henne, hanem csakis az állami akarat® végrehajtásának
egyik
megjelenési
módját».
A municipális rendszer írója tehát szakít az akkori elavult
irányzatokkal s a közigazgatástan megalapítóját, Stein
Lőrincet
vallja mesteréül.
De már ekkor mily jellemzően alakul a viszony a mester és
tanítványa között!
Aki Stein Lőrinc Közigazgatástanának első részében az önkormányzatra vonatkozó fejtegetéseket áttanulmányozza, meglepetéssel fogja látni, hogy a bécsi egyetem világhírű professzora
mily határozottan és minden fentartás nélkül ismeri el egy évezredes múltra visszatekintő államiságunkat s mennyire elfogulatlan és tárgyilagos vázlatot nyújt a magyar önkormányzatról.
Hogy csak egy néhány jellemző állítására hívjuk fel a figyelmet,
Stein Lőrinc ki emeli ugyan mint fogyatkozásunkat a községi
önkormányzat hiányát, de viszont vármegyei önkormányzatunkat
több tekintetben mint az önkormányzat típusát tünteti fel; hibáit
nem abban látja, hogy kevés, hanem abban, hogy sok joga van;
s amint a vármegyékre vonatkozó törvényhozásunkban tényleg
be is következett, jövőjének alakulását a miniszteri felelősség
alakulásával hozza összefüggésbe.
Ezen a magyar államiságra s a magyar önkormányzatra oly
kedvező tanítást nemcsak a mester — manapság az osztrák írók
egy részénél annyira hiányzó — tárgyilagosságának
köszönhet-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

jük, hanem a független és magyar gondolkozású
tanítványnak
is, a ki Politikájában még egy negyed századdal később is
((örömmel emlékszik vissza arra az időre, amikor mint Stein
Lőrinc tanítványa neki a Magyarországra vonatkozó részt szolgáltatta s az ő, valamint Gneist tanainak hazai irodalmunkban visszhangja
lehetett)).
Concha azonban már a municipális rendszerről szóló tanulmányában sem elégedett meg azzal, hogy mások tanainak puszta
visszhangja
legyen. Hiszen midőn az önkormányzat lényegére
vonatkozó különböző elméleteket bírálat tárgyává teszi s midőn
az elvi szempontok tisztázása után az angol, a francia, a belga,
a porosz, a bajor, az orosz és a magyar önkormányzatot vázolja,
nem Stein Lőrincnek és a külföldi jognak, hanem az évszázados
magyar jogfejlődésnek a hatása alatt áll s ezen az alapon hirdeti, hogy az önkormányzat hivatását helyi feladatokra szorítani
nem lehet, hanem országos feladatokra is ki kell terjeszteni.
Két olyan jellemvonása van tehát a municipális rendszer
írójának, amelyek egész jövendő működésére kihatottak : az
egyik az önállóság ós függetlenség vágya a külföldi
elméletekkel
és c külföldi ionnal szemben, a másik meabecsülése
mindannak
ami magyar.
De tényleg kevesen vannak, akik oly határozottsággal törtek
volna pálcát «a külföldieskedö
irányzatok»
felett s annyira megbecsülték volna a saját fajunk szellemi alkotásait, mint Ő.
De rendkívül jellemző az is, ahogy Concha Győző az ő tudományos működésének ezt a két alapelvét megvalósította.
Concha ccaz elmaradottságnak
betegesen túlhajtott érzületét®
látja abban, hogy ((egész politikai gondolkozásunkat a nyugateurópai szabad népek intézményei dominálják®. Nem elégszik meg
azonban e szomorú ténynek puszta megállapításával, hanem — minthogy a külföldieskedö irányok egyik legfőbb okát abban találja,
hogy «a külföldi intézményeket alapjában véve kevesen ismerik®,
fel akarja szabadítani «a tudatlan nagy tömeget ezen kevesek
szellemi terrorizmusa alól®. Ebből a célból dolgozza fel Belgiumnak, az északamerikai Uniónak s azon államnak az alkotmányát,
amely amint a belgának szellemi, s az északamerikainak vérrokon őse®, ((ugyanoly szerepet játszik a közjogban, mint amilyet
a római jog a magánjogban®, — t. i. Angliáét.
Minthogy a műveltségnek legmagasabb fokán álló modern
nemzetek alkotmányait tanulmányozza, — s minthogy nem az a
célja, hogy nemzeti hiúságunknak hízelegjen — az újkori alkotmányokat, mint a legkülönbözőbb természetű tényezők okozatát,
az angol alkotmány számos elvét és intézményét, mint a különleges angol viszonyok eredményét mutatja be s mi sem áll tőle
távolabb, minthogy az angol és a magyar alkotmányok egyes intézményei és elvei között analógiát, avagy rokonságot keressen.
Sőt ellenkezőleg, az tölti el a mi multunkat illetőleg
fájdalommal s az angol nemzet múltját illetőleg csodálattal,
hogy míg
mi csak a szabadságot tudtuk kivívni, hogy míg nekünk csak
ideáljaink lehettek, — sok szenvedés által megszentelt
nemzeti
ideáljaink, — addig Anglia a szabadságot hatalommal
párosítva,
nemzeti ideáljait meg is valósította.
Hangsúlyozva, hogy az angol és a magyar jogfejlődés közötti párhuzam t illetőleg teljesen osztjuk Concha álláspontját az
1526 utáni, de nem az 1526 előtti időkre vonatkozólag, az angol
alkotmány feldolgozásában a legfőbb érdemet annak a kimutatásában látjuk, hogy Anglia felhasználva az ő páratlanul kedvező
földrajzi fekvését, az egyéni szabadság
országává s mint ilyen
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mégis világhatalommá fejlődött; s hogy a fejlődésnek ez az iránya
magára az alkotmányra is visszahatott s annak számos elvét és
intézményét utánzásra és összehasonlításra alkalmatlan, különleges angol elvekké és intézményekké alakította át.
S ugyanily jellemző Concha Győzőre az ő másik alapelvének
a keresztülvitele. Concha ugyanis nem elégszik meg annak a
puszta hangoztatásával,
hogy becsüljük meg a magyar jog és a
magyar szellem alkotásait, hanem tettre is váltja, amit hirdet.
Tettre váltja részint a saját alkotásaiban, részint mint a magyar
állambölcselet és publicisztika irodalomtörténésze, részint mint
bíráló. Minthogy szerinte igen nagy a hajlandóságunk arra, hogy
idegenből felkapott, s a mi viszonyainkra rá nem illő üres jelszavak után induljunk, valahányszor csak az alkotmányt és a
közigazgatást érdeklő nagy problémák vetődnek fel, mindannyiszor
egy-egy kisebb-nagyobb tanulmányban iparkodik az eszméket tisztázni, a mi különleges magyar viszonyainkra rámutatni s a
magyar faj s a magyar állameszme érdekeit szolgálni.
Bármennyire vitás lehet is Conchának, mint publicistának
az álláspontja a különböző pártok és irányzatok szempontjából,
ez a törekvés indítja nemzetközi összehasonlításra és statisztikai
adatokkal való érvelésre «A választói jog refornjjá»-ban; ez lüktet «A mágyar faj hegemóniájá»-ról írt értekezésében; ez töret
vele pálcát az obstrukció felett; s ez kényszeríti annak a kimutatására, hogy a parlamentáris kormányzást puszta paragrafusokkal
megteremteni nem lehet, mert megteremtésének olyan etikai előfeltételei vannak, melyeket csak nemzedékeken át tartó parlamenti
küzdelmek, a különböző pártok uralomra jutása és bukása, nemzedékeken át gyűjtött tapasztalatok s az állam létérdekei iránti
érzék képesek a pártokba belenevelni.
S ugyancsak ez a törekvés hajtja át azon teljesen tudományos jellegű dolgozatait, amelyekben, mint pl. «A közigazgatási
enquét-ben» s az 1891-iki közigazgatási javaslatról s^zóló tanulmányában a közigazgatási reformra vonatkozó tervezeteket bírálja
s vármegyéink reformjának az irányát iparkodik megjelölni.
De különösen ez a törekvés hatja át kisebb dolgozatai közül
a legértékesebbet, t. i. a közigazgatási
bíráskodásról
írt tanulmányát. Ebben a munkájában érdekesen fejtegeti, hogy a közigazgatási bíráskodás nálunk miért nem tudott kialakulni; s miután kimutatja, hogy az 1869: IV. tc. s az első községi törvény
javaslatainak tárgyalásakor a közjogok bírói védelmét illetőleg
— az egyetlen Csemegit kivéve — «mennyire abszolút
tájékozatlansága jellemezte mindazokat, akik a javaslatok álláspontját védelmezték, valósággal úttörő munkát végez. Behatóan ismerteti
a közigazgatási bíráskodásra vonatkozó elméleteket, a különböző
törvényhozások kísérleteit s nem győzi eléggé kiemelni, hogy a
közigazgatási bíráskodás ' meghonosítása lesz évezredes jogfejlődésünknek egyik legfontosabb alkotása.
S végül ugyancsak a magyar szellem megbecsülése jellemzi
mint bírálót és irodalomtörténészt is. Gneist és Spencertől eltekintve, — a magyar szellem alkotásait bírálgatja a Grünwald,
Dell Adami, Kuncz, Nagy Ernő, Polner és Pulszky műveiről írt
kritikákban; a magyar szellem alkotásait méltatja a Brassai és
a két Pulszky felett tartott akadémiai emlékbeszédeiben; s a
magyar szellem alkotásaira hívja fel figyelmünket a ((Báró Eötvös
József és a külföldi kritika)) című tanulmányában s különösen
egyik legvonzóbb és legértékesebb essay-jében : «A kilencvenes
évek reformeszméi))-ben. Hogy mindezt mily szellemben teszi, —
erre legjellemzőbb a Hajnóczyról írt jellemrajza s Martini és
Sonnenfels hatásának a kimutatása.
Bármennyire ellenkezik Concha egész gondolkozásával mindaz,
amit Hajnóczy amint egyházpolitikus)) vall, midőn «a clerust a
politikai életből kizárni, a házasságot polgári törvényszékhez
utalni s az egyházi javakat saecularisalni kívánja)), — Concha kötelességének tartja a vele ellentétes nézetűekben is ép oly tárgyilagosan kiemelni a jót és a rosszat s a fény és az árnyoldalakat, mint a vele azonos nézetűeknél. Bár nélkülözi tehát Hajnóczynál ((Battyányinak tündöklően szellemes modorát s Martinovics hevét)), elismeri, hogy a 90-es évek írói között ((Hajnóczy
lát a legtovább, ő hatol a legmélyebbre, ő előtte domborodik ki
legtisztábban az ú j társadalom és állam rendszerei s «ő a legnagyobb)) ; hiszen t(ő hirdette először a miniszteri felelősségelvét)) s ő mutatott rá először)) a választási rendszerrel szemben
a kinevezési rendszer előnyeire.))
Csakhogy bármily nagyra tartsa Concha az általa tárgyalt
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korszakot s bármily nagy örömmel és büszkeséggel állapítsa
meg azokkal szemben, akik hazai irodalmukat nem, a külföldnek
ellenben minden másod- és harmadrangú íróját ismerik, hogy a
90-es évek reformeszméinek megírásakor a XVIIí. század végének több mint háromszáz kisebb-nagyobb magyar munkáját tanulmányozta át, — semmiféle lelkesedés sem képes
visszatartani
attól, hogy kórszaka gondolkozásának külföldi gyökérszálait ki
ne kutassa s Martini és Sonnenfels hatására rá ne mutasson.
Nem lehet hivatásunk, hogy Concha Győzőnek azt a munkáját, amelyben az ő olyannyira sokoldalú és értékes működésének az eredményeit mintegy összefoglalta, t. i. Politikáját és Közigazgatástanát bármily futólag is ismertessük.
A magyar állambölcselet irodalomtörténete lesz hivatva kimutatni Concha ezen legnagyobb és legmaradandóbb alkotásának fény- és árnyoldalait.
Itt csak azon tulajdonságait emeljük ki, amelyekkel leginkább bilincseli le az olvasóit : soiwerain uralmát a külföld és
a magunk közjogi, közigazgatási jogi, politikai és közigazgatástani irodalma felett ; kritikájának
mélységét és tárgyilagosságát
a saját mesterével és ((hódolattal)) körülvett legkedveltebb írójával:
Steinnel és Eötvössel szemben; a magyar irodalom kritikai feldolgozásának beillesztését a német, a francia, az olasz, az angol
és amerikai irodalom feldolgozásába; Stein gondolatainak továbbfejlesztésével egy arányaiban hatalmas és tartalmilag mély rendszernek a kiépítését ; s mindezen munkája közben azon meggyőződésének a tettekre váltását, hogy «a tudománynak is megvan a maga külön önálló világa)), amely ((művelőitől minden
más érdeket figyelmen kívül hagyó teljes odaadást kíván)).
A jogtudomány iránti teljes odaadása volt az oka, hogy az
elméleti politikának
ezen legnagyobb magyar művelője, szellemóriása mindig megmaradt annak, ami egyedül akart lenni, a
tudomány, még pedig a magyar tudomány munkásának.
Negyvenhét évi munkálkodás után, hetvenegyedik életéve
küszöbén ebben a minőségében ünnepeljük őt tanítványai és tisztelői azzal az egyszerű, de mélyen átérzett ünnepléssel, amelyet
Concha Győző puritán egyénisége lesz kötelességünkké.
Dr. Ereky István.

Végrendelet tétele.
Előadói előterjesztés a Magyar Jogászegylet öröklési jogi vitájában.
Mielőtt a Magyar Jogászegylet magánjogi bizottsága a polgári törvénykönyv törvényjavaslatában a végrendelet tételéről
szóló fejezet megvitatásához fogna hozzá, mint a bizottság előadója, az e fejezet körében felmerülő vitakérdéseket óhajtom az
alábbiakban jelezni.
E fejezet voltaképen két tárggyal foglalkozik, nevezetesen a
végrendelkezőképesség és a végrendelet alakszerűségeinek kérdésével.
I. A végrendelkezőképesség
kérdésében a törvényhozási cél
mindenesetre az, hogy garantálja a végrendelkező szükséges értelmi fejlettségét és erkölcsi megbízhatóságát. 1. Evégből a javaslat a végrendelkezőképesség korhatárát a 12. évről a 16. évre
emelte fel. Az is azonban, aki 16. életévét még nem töltötte be,
tehet végrendeletet, ha nagykorú. Házasságkötés folytán lehet
valaki 16 éven alul is nagykorú; a fejletlen korú nőknek adott
felmentés házasság kötésére nem is sporadikus jelenség, mert a
statisztika kimutatása szerint kétezer körül jár évenként a 16 éven
aluli nők által kötött házasságok száma. Visszás volna, ha valaki,
mint nagykorú, akinek élők között teljes cselekvőképessége van,
végrendeletet egyáltalában nem tehetne. Ezt a szempontot a
bizottság figyelembe vette. Ez a szempont azonban gondolkodóba ejt arra nézve, nem kellene-e a korhatár kérdésében egy
lépéssel visszamenni. Vájjon nem ment-e a végrendelkezőképesség korlátozásában a javaslat túlságosan messze, amidőn a 12.
évről a 16. évre ugrott, amely életkor (kivéve a nő házasságkötő
képességének meghatározását), jelenlegi jogunkban semmi tekintetben sem dirimens korhatár és átugrotta a 14. évet, amely jogunkban a kiskorú cselekvőképessége tekintetében lényegesen
dirimens, amennyiben ez az életkor, amelytől fogva a kiskorú,
ha magát önállóan tartja fen, keresményéről szabadon rendelkez
hetik. Visszásnak tűnik fel, hogy az olyan kiskorú, aki keresményéről élők közt szabadon rendelkezhetik, ezt nem teheti meg,
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halál esetére. Minthogy pedig a részleges végrendelkezőképesség nálunk idegenszerű gondolat, e visszásságot alig lehetne
máskép megszüntetni, mintha a 14 évesnek általában megadjuk
a végrendelkezőképességet. Az első vitakérdés, tehát az, ha,
vájjon tekintettel arra, hogy a 14. és 16. év között már nagyobb számban lehetnek olyanok, akik saját keresményükkel
élők közt rendelkezhetnek, nem lenne-e indokolt a végrendelkezés korhatárát a 14 évre visszatolni.
2. A javaslat szerint van bizonyos kategóriája a végrendelkezőknek, akik végrendeletet tehetnek ugyan, de csak
bizonyos
alakban. Mai jogunk szerint a kiskorúak 18 éves koruk betöltéséig csak közvégrendeletet tehetnek. Ezt a kategóriát a törvényjavaslat kibővíti. Mindenekelőtt azt mondja, ezek az e cso.portba sorozandó egyének végrendeletet csak közvégrendelet
alakjában tehetnek, de nem mindenféle közvégrendelet alakjában. Nevezetesen nem abban az alakban, mely nyílt vagy zárt
irat átadásában áll, hanem csakis abban az alakban, amely közokiratba foglalással történik, amely célra a javaslat megköveteli,
hogy a végrendelkező mondja el az ő végakaratát szóval a közjegyző előtt; csakis ezt, a közjegyző előtt szóbelileg tett és azután közokiratba foglalt közvégrendeletet tekinti a javaslat olyan
végrendeleti alaknak, amely magában foglalja mindazokat a garanciákat, amelyek a korlátolt végrendelkezőképességű egyének
erkölcsi megbízhatóságának ellenőrzésére, végrendelkezői akaratuk komolyságának kipuhatolására okvetetlenül szükségesek.
A személyek csoportját, amely e kategóriába be van sorozva,
szintén kibővíti a javaslat olykép, hogy idetartozik nemcsak az
a kiskorú, aki 18. életévét be nem töltötte, hanem mindenki —
akár kiskorú, akár (házasságkötés vagy nagykorúsítás alapján)
nagykorú — aki 20. évét nem töltötte még be, továbbá a tékozlás vagy iszákosság miatt gyámság alá helyezett személyek és
azok, akiknek kiskorúságát meghosszabbították. A kiskorúság
meghosszabbításának intézményét a javaslat a mai jognál lényegesen szűkebb körben, nevezetesen csak három évi maximumra
ismeri el, vagyis a 2 1.-től a 27. évig. E korhatár után már csak
gyámság alá helyezésnek van helye az általános okokból (elmebaj, tékozlás, iszákosság).
Itt a törvényjavaslatban in thesi különös hézag áll elő. Nevezetesen lehetséges, hogy a kiskorú 20. évét betöltvén, ezzel
megszerezte a képességet, hogy végrendeletet bárminő formában
tegyen. Ila utóbb kiskorúságát meghosszabbítják, akkor ezt a
képességet újból elveszíti. Hasonló eset a javaslatban másutt is
előfordulhat, hiszen nagykorú embernek is megvan a teljes végrendelkezőképessége és ha esetleg 50 éves korában helyezik tékozlás miatt gyámság alá, ettől fogva veszíti el magánvégrendelet tételére képességét. Mindazonáltal — hogy úgy mondjam —
jogesztétikailag, különösen szembetűnő, hogy a végrendelkezőképesség szempontjából háromféle kiskorú van; 20 éven aluli,
20 éven felüli és olyan, akinek meghosszabbították a kiskorúságát. Az alsó és a felső kategória korlátozva van a végrendelkezésben, a középső pedig nincs. (Mellesleg megjegyezve, a középső és a felső kategória egybe is eshetik; mert a javaslat sze. rint a kiskorúságot már előre meg lehet hosszabbítani a 24. életévnél korábban beálló hatállyal olykép, hogy amennyiben a törvény kivételt nem tesz, a bírói határozattól fogva az illető már
nem egyszerűen kiskorú, hanem olyan, akinek kiskorúságát meghosszabbították, ami adott esetben továbbmenő korlátozásokkal
járhat.) Kérdés tehát, vájjon ezt az ineleganciát nem kellene-e
a javaslatból elimináhii és hogyan; mert ha a javaslaton c részben változtatunk, úgy többet vagy kevesebbet kell mondanunk
a kelleténél. A teljes harmónia akkor volna meg, ha azt mondanók, hogy minden kiskorú csak ilyen közokiratba foglalt közvégrendeletet tehessen, vagy pedig — mai jogunkhoz hasonlóan —
ki kellene hagynunk az erkölcsileg megbízhatatlanokat ebből a
kategóriából és azt mondani, hogy aki huszadik életévét nem töltötte be, csak ily alakú közvégrendeletet tehet, de akit tékozlás
vagy iszákosság miatt gyámság alá helyeztek, vagy akinek kiskorúságát meghosszabbították, az tehet másféle végrendeletet is.
Ez utóbbi megoldás kissé aggályos, mert az ilyen gyámság alá
helyezettek teljes végrendelkező szabadságukat ellenőrzés hiányában könnyebben használhatják fel mellékes célokra, úgy hogy
nem a komoly vagyoni rendezés szándéka, hanem a bosszú vezérli őket a végrendelkezésben. Viszont azt mondani, hogy 24.
évig ne lehessen semmiféle végrendeletet tenni, csak kir. köz-
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jegyző előtt, kissé sok, úgy, hogy voltaképen a középútat a bizottsági javaslat talán eltalálta.
II. Áttérve a végrendelet alakszerűségének kérdésére, eközben
a törvényhozási cél, hogy a megkívánt alakszerűség úgy illjék a
jogügyletre, mint a jól szabott ruha: ne legyen se szűk, se bő.
Nyújtson feltétlen garanciát az azonosság és az ügyleti komolyság tekintetében. De ha e garanciák megvannak, ezzel eleget is
tett a törvényhozó a végrendeleti alakszerűségek megkívánásában. Amit azonfelül megkövetel, az túlság. A törvényhozótól nem
lehet feltételezni, hogy ő azért szab végrendeleti alakszerűségeket, hogy azok olyan akadályok legyenek, amelyekben a végrendelkező megbotlik, és ilyen kerülővel terelje vissza az öröklést
a törvényes öröklés útjára. Ha a törvényhozó a végrendeleti szabadságot megadja, akkor komolyan kell ezt megadnia és nem
szabad veszélyeztetnie olyan módon, hogy olyan alakszerűségeket
szab, amelyek a végrendelkezőnek gáncsot vethetnek. Vájjon
a javaslat ezeknek a szempontoknak eleget tett-e, ennek vizsgálata lesz elsősorban feladata a mélyen tisztelt Bizottságnak.
1. A tanuk alkalmassága
kérdésében megfontolandó, hogy
vájjon az olyan tanúkellékek, amelyeket a végrendelkező maga
nem észlelhet, mennyiben legyenek érvényességi kellékek; ami a
magánvégrendeletnél azt jelenti, hogy egyáltalán fentartsuk-e az
ily kellékeket? Mert közvégrendeleteknél lehet a tanúképességet
két csoportra osztani, olyanra, amelynek hiánya érvényteleníti a
végrendeletet és olyanra, amely csak. utasító rendszabály a kir.
közjegyzőnek, aki felelős közeg, fegyelmi és magánjogi felelősség
alatt áll. De magánvégrendeletnél a tanúképességet alig lehet
utasító rendszabálynak konstruálni. Mert kit utasítson ilyenkor
a törvényhozó? A végrendelkezőt nem. A t a n ú t ? A tanúra az a
következmény hárulhat, ha tudva ilyen végrendeletben részt vesz,
hogy ő a végrendelet érvénytelenségéért felelős, az utasító rendszabály megszegéséből legfeljebb kártérítési kötelezettség hárulhatna; de hiszen, ha a végrendelet érvényes marad, nincsen kár
sem ? Ez más szóval azt jelenti, hogy a végrendelet mégis érvényes, csakhogy a hagyatékba ő fizeti bele azt a részt, amelytől
viszont a részesítettek elesnek. Szóval magánvégrendeletnél alig
lehet tanúkellékeket másképen konstruálni, mint érvényességi
kellékeket.
2. A közvégrendelet tételénél a mai joggal szemben újítás
az, hogy a javaslat a tanúk jelenlétét az ügymenet nagyobb részében kívánja meg, mint mai bírói gyakorlatunk. A 80. számú
teljes-ülési határozat tudvalevőleg megelégszik azzal, hogy a
tanúk jelen legyenek a záró aktusnál, mikor az okiratból közokirat válik, mikor a közjegyző az okiratot felolvassa, az örökhagyó azt helybenhagyja és aláírja. Szóval felolvasás és aláírás
a tanúk jelenlétében az, amit a mai jog megkíván. A kormányjavaslat megkívánta a tanúk jelenlétét a közvégrendelet felvételének egész ügymenete alatt, ami alatt azt is lehetett érteni,
hogy a tanúnak jelen kell lennie nemcsak akkor, amikor a végrendelkező a maga végakaratát szóval elmondja, tehát mintegy
szóval végrendelkezik a közjegyző és a tanúk előtt, hanem még
az alatt a merőben manuális tevékenység alatt is, ami alatt ezt
a végakaratot leírják. Ez alig volt intenciója a kormányjavaslatnak és a bizottsági szöveg ezt ki is javította, mondván, hogy
a végrendelkezés egész ügymeneténél, az okiratbafoglalás kivételével, a végrendelkezőn és a közjegyzőn kívül két tanúnak kell
állandóan együtt lennie. A tanúk jelenléte tehát a bizottsági
szöveg szerint két időpontban szükséges. Akkor, mikor a végrendelkező végakaratát szóval elmondja, másodszor, mikor azt
felolyassák és aláírják. Miért kívánja meg a bizottsági szöveg a
mai jogon túlmenő szigorúsággal, hogy akkor is jelen legyenek
a tanúk, mikor a végrendelkező végakaratát szóval elmondja ?
Éppen azért, mert ez a garancia azokra a személyekre vonatkozólag, akikre nézve a végakarat komolysága szempontjából
különös ellenőrzést kíván, minthogy kiskorúak végrendelkezésénél ismételten előfordult a gyakorlatban, hogy a kiskorú végrendelkező voltaképen azt sem tudta, mit akar; előfordulhatna
eszerint, hogy írásbeli adatok alapján vesznek a kiskorú «végakaratárób) okiratot, ezt előtte felolvassák és ő azt mondta erre,
hogy jól van, anélkül, hogy valóban tudta volna, hogy mi van
az okiratban és akarta volna annak tartalmát. Ez ily személyek
részérói nem komoly végrendelkezés. Főleg azokra tekintettel,
akiknek végrendelkezését kizárólag közvégrendelet alakjában
ismeri el érvényesnek, kívánja meg a javaslat, hogy ők a tanúk
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előtt értelmesen, úgy, amint azt a szóbeli végrendelkezésnél megkívánjuk, mondják el végakaratukat. Hogy vájjon ez a megterhelése a végrendelkezés ügymenetének a normális esetekben
nem túlságos-e, ez megint olyan kérdés, mellyel a mélyen tisztelt bizottság bölcsessége fog foglalkozni.
3. Megjegyzendő, hogy a javaslat nem kívánja meg okvetlen
kellékképen az aláírást és írástudatlanoktól nem kívánja meg a
kézjegyet, hanem minden esetben megelégszik azzal, ha az örökhagyó kijelenti, hogy nem tud vagy nem képes írni. Ebben az
esetben olyan végrendelet keletkezik, amelyen a végrendelkező
egyéniségének semmi látható jele nincsen. Igaz ugyan, hogy
a kézjegy nem alkalmas azonosítási eszköz, kérdés azonban
hogy nem jobb kifejezője-e mégis az örökhagyó beleegyezésének, mint a puszta kijelentés.
4. A közvégrendelet tétele körében különös figyelmet érdemel a tolmács előtt alkotott végrendelet, ahol az a különlegesség
áll elő, hogy ez olyan végrendelet, melyet a javaslat szerint az
örökhagyó nem ír alá. Az eredetit azért nem írhatja alá a végrendelkező, mert nem érti, a fordítást pedig azért nem iratja
vele alá a javaslat, mert nem ez a végrendelet. Mindenesetre
szokatlan az olyan végrendelet, amely nincs aláírva. Ez a végrendeleti forma egyébként sem aggálytalan. A törvényjavaslat
abból indul ki, hogy aki tolmács útján végrendelkezik, azt a
maga kockázatára teszi, azért nem kívánja meg a javaslat sehol
sem, hogy a tanúk értsék azt a nyelvet, amelyen a tolmács és
az örökhagyó egymással érintkeznek. Nemcsak hogy a közjegyzőtől nem kívánja meg, de egyik tanútól sem. Ennek következtében az, hogy a tolmács mit közöl a közjegyzővel és mit foglal
mint fordítást írásba, kizárólag a tolmácsnak ellenőrizetlen ténykedése. A tolmács-végrendelet főleg az ekzótikus végrendeletek
alakja, melyet azért akarunk megengedni, hogy a perzsa, kínai,
japán, aki véletlenül erre jár, tolmács útján végrendelkezhessél^
nálunk is. Tolmácsot esetleg kaphat, de m é g egy embert, aki az
ő nyelvét Budapesten érti, nehezen fog találni. Megnehezítenők
a tolmácsi végrendeletet, ha még további kellékeket szabnánk a
nyelvtudás tekintetében. De viszont kétségtelen, hogy ebben az
alakjában ez olyan végrendelet, ahol voltaképen a tolmács végrendelkezik a végrendelkező helyett.
5. Az írásbeli magánvégrendelet
törvényhozási rendezésének nehézségeit mutatja az a hullámzás, amelyen a kérdés megoldása a ptk. tervezetének különböző szövegein átment. A Tervezet első szövege elismerte a puszta holografumot végrendeletnek, de csak ideiglenes hatályú végrendeletnek, olyannak, mint
a mai szóbeli végrendelet, vagyis nem különös körülmények között, hanem bármikor alkotható végrendeletnek, amelyet azonban bizonyos idő múlva mással kell helyettesíteni vagy meg
kell ismételni, mert különben hatályát veszti. A kormányjavaslat
a holografumot elismerte végleges rendes végrendeleti alaknak
ép úgy, mint az osztrák, német, francia és svájci polgári törvénykönyv, azzal az indokolással, hogy elvégre is a sajátkezűleg
írt és aláírt végrendelet a legautentikusabb, még a közjegyzői
végrendeletnél is autentikusabb. Ezzel szemben azonban a bizottsági szöveg a holografum tekintetében újabb korlátozásokat
szabott. A bizottság abból indult ki, hogy a holografum autentikus lehet ugyan, de kérdés, hogy végakarat-e és nem puszta
fogalmazvány csupán. A holografum ugyanis kellő garanciát
nyújt az autenticitásra, de nem a perfektuálásra. Azonkívül —
és ez már tulajdonképen túlmegy azon a célon, amit voltaképen
a törvényhozó magának a végrendeleti alakszerűségek megszabásában kitűzhet — a bizottság arra utalt, hogy a holografum
gyakran rögtönzés, szeszély szüleménye és a törvényhozónak
garantálnia kell azt is, hogy a végrendelet komoly legyen. Már
pedig a holografum teljes titkossága csábítás az olyan intézkedések megtételére, amelyek erkölcsileg kifogás alá esnek s amelyeket a végrendelkező tanúk előtt restelne megtenni A bizottsági szöveg visszatért a mai jogra és a puszta holografumot
csak úgy ismeri el végrendeletnek, ha a végrendelkező királyi
közjegyzőnél letétbe helyezi, vagyis mint a királyi közjegyzőnél
letéteményezett írásbeli magánvégrendeletet ; ezenkívül pedig,
amint mai jogunk, csak a kiváltságos végrendelet alakjában,
ideértve egyfelől a rendkívüli körülmények közt tett ideiglenes
hatályú kiváltságos végrendeletet, másfelől a bármikor alkotható
és végleges hatályú kiváltságos végrendeletet a házastárs és a
leszármazók javára.
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Eszerint a holografumnak a bizottsági szöveg még azt a
hatályt sem tulajdonítja, hogy mint ideiglenes végrendelet álljon
meg, hanem az egyáltalában nem végrendelet, ha közjegyzőhöz
letéteményezve nincs, vagy ha mint kiváltságos végrendelet meg
nem áll. Kérdés, nem lenne-e erészben indokolt a visszatérés a
Tervezet első szövegének álláspontjára, mert annyi hitelt a holografum csak megérdemel, mint a szóbeli végrendelet.
6. Az írástudatlanok
írásbeli magánvégrendeleténél
mai jogunk nem oly mértékben nyújtja az alaki garanciákat, mint
azok talán kívánatosak lennének. E tekintetben bizonyos haladás van a javaslatban. Mindenekelőtt kiküszöböli a javaslat azt
a laza bírói gyakorlatot, amely megengedi az írástudatlannak az
olyan írásbeli magánvégrendelet tételét, amelynél ő nem érti a
végrendelet nyelvét és a két tanú sem érti, hanem csak a másik
kettő és ezek megmagyarázzák azt a végrendelkezőnek és a
másik két tanúnak. A bizottsági szöveg ezt nem tekintette komoly végrendeleti alaknak és ezért szigorúan megkívánja, hogy
a végrendelkező és valamennyi tanú a végrendelet szövegét értse,
minthogy a végakaratnál a szöveg formulázása a lényeges, nem
pedig az iratot megmagyarázó tanú által belőle kiolvasott gondolat, amely a (cmegértelniezés» közvetítésével egészen más értelemmel juthat a végrendelkező fülébe, mint ahogy az az iratban
tényleg benne van. Ily módon felemelve a nyelvi garanciákat, a
javaslat egyúttal a tanúk számát leszállította négyről háromra.
Az analfabétáknak írásbeli végrendeletét bizonyos fokig korlátozza a javaslat azzal, hogy aki olvasni nem tud, írásbeli magánvégrendeletet — három tanú előtt — csak úgy tehet, ha
nevét alá tudja írni. Ha nem tudja a nevét sem aláírni, akkor
az ilyen végrendelkezés lehetősége reá nézve megszűnik. Ha
nevét aláírni megtanulta, akkor lehet a végrendelet akármilyen
általa nem ismert betűkkel írva. Igaz, hogy fel kell előtte olvasni, de mit ér ez, ha ő a végrendelet tartalmát nem tudja ellenőrizni. Az analfabéták végrendelkezése már ebben az alakban is
aggályos.
.
7. Fokozódnak az aggályok a bizottsági szövegben is fentartott szóbeli végrendelet esetében. A szóbeli végrendelet megbízhatatlanságáról azt hiszem nem kell ebben a teremben beszélni. A szóbeli végrendelet a Kúria ítélkezésében jelentőségéhez abszolúte arányban nem álló gyakorisággal jelentkezik, ami
mutatja, hogy az ilyen végrendeletből többnyire pör lesz. A szóbeli végrendelet, mely pusztán a tanúk agyába van írva, alig
jobb, mint ha homokra lenne írva. Hozzájárul ehhez a bizottsági szövegben az, hogyr a mai négy tanú helyett hárommal éri
be.* Igaz, hogy a szóbeli végrendeletet a javaslat szerint máskép nem lehet bizonyítani, mint legalább két végrendeleti tanú
megegyező vallomásával, dc ez a ferdítés ellen kevés garancia.
Az analfabéták végrendelkezésénél tehát a törvényjavaslat a
garanciákat eddigi jogunkkal szemben nem fokozza, hanem ha
lehetséges, még talán le is fokozza. A magam részéről csak sajnálattal látom, hogy nálunk olyan tökéletes agyonhallgatás lett
a sorsa annak az életrevaló intézménynek, amely a német birodalmi törvénykönyvben mint Dorftestament ismeretes, melyet a
községi bíró előtt tesznek. Igaz, hogy a német ptk. is csak in
articulo mortis, vagy in pestis tempore ismeri el, de a mi viszonyainkra alkalmazva, a községi bíró és jegyző előtt jegyzőkönyvbe vett végrendelet még rendes végrendeleti alaknak is
hasonlíthatatlanul megbízhatóbb, mint a puszta szóbeli végrendelet. Annál különösebb, hogy a Főelőadmányban erészben felvetett eszmére (VIII. k. CCXXV. sz. elvi kérdés) egyáltalában
senki nem reagált, mert hiszen ez tulajdonképen a régi magyar
jogra való visszatérést jelentené, amennyiben a jobbágyok annak
idején, ahol ilyen helyi szokás kifejlődött, a falusi bíró vagy
jegyző és két esküdt előtt végrendelkezhettek** éppen úgy, mint
a városi polgárok a kiküldött tanácsbeliek, a nemesek pedig a
szolgabíró és csküdttársa előtt. Ha sikerülne a szóbeli végrendelet helyébe a községi elöljáróság közreműködésével tett végrendeletet meghonosítani, ez mindenesetre megnyugtatóbb volna
a puszta szóbeli végrendeletnél, melyet legfeljebb a svájci ptk.
mintájára in articulo mortis kellene megengedni, az utólagos
írásbafoglalás kötelezettségével.
Dr. Szladits
Károly.
* Régi j o g u n k öt t a n ú t kívánt a r e n d e s szóbeli végrendelethez, F r a n k , I. 233. §. c).
** Kelemen, Just. II.
176.
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Csődönkívüli k é n y s z e r e g y e s s é g és liquidáció.*
E lapokban közzétett cikkében ** dr. Suloky István törvényszéki bíró úr megállapította, hogy a 4770/1915. M. E. sz. rendelet szerint csak olyan ajánlat fogadható el, mely egyéb feltételek
betartása mellett meghatározott hányadnak fizetésére irányul.
Ennek ellenében dr. Szalai Emil ügyvéd úr*** azt vitatja, hogy
olyan egyességi ajánlatot is el kell fogadni, mely szerint az adós
egész vagyonát vagy annak meghatározott részét értékesíteni
igéri azzal, hogy az értékesítés eredményét felosztja hitelezői
között.
Bár magam is azon a nézeten vagyok, hogy dr. Suloky bíró
úrnak a rendelet egyes szakaszaira való hivatkozása nem dönti
el a kérdést, mégis csodálkozásomnak kell kifejezést adnom
afelett, hogy dr. Szalai úr a rendelet értelmében a liquidacionális eljárást megengedettnek tekinti. Igaza van abban, hogy a
rendelet 6., 21. és 63. §-aibóI, ahol a hányad iránt intézkedés történik, még nem következik semmi, de abból a szembeszökő eltagadhatlan tényből, hogy a rendelet a liquidációról nem intézkedik, csak le kell vonni a konzekvenciát.
Milyennek képzeli dr. Szalai úr a liquidációt, mely a rendelet egyetlen szakaszában sincs felemlítve, még kevésbbé szabályozva? Csakugyan azt hiszi, hogy a bíróság saját akarata szerint járhat el, mikor a rendelet semmiféle legális bázist sem
nyújt ? Furcsa álláspont az is, hogy mivel a rendelet az egyességi ajánlatra vonatkozólag semmiféle korlátozást sem tartalmaz,
bármely ajánlat hagyható jóvá. Gondolja meg csak a cikkíró úr,
hogy ezzel a theóriájával milyen komikus helyzeteknek nyit útat.
Vegye csak szemügyre a rendelet össztartalmát és látni fogja,
hogy semmiféle más eset nincs szabályozva, mint épen az, amikor
az adós kvótát ajánl fel.
Hogy a liquidáció képezze az egyességi kielégítést, ehhez
nem elég, hogy a rendelet ilyen egyességet nem zár ki. Ide még
sok pozitív szabály is kell. Meg kell állapítani, hogy kik legyenek a felszámolók, ki rendelje ki azokat, a bíróság vagy a hitelezők; milyen elvek szerint történjék a felszámolás, a csődtörvény, a kereskedelmi törvény vagy a hitelezők által kijelölt módok szerint; hogyan történjék a felszámolás ellenőrzése, a felszámolás eredményének végleges meghatározása; a felszámolók
felelőssége, felmentvénye és díjazása. Ha dr. Szalai úr ezeket
megfontolás tárgyává teszi, úgy be kell látnia, hogy a bíró mindezeket saját véleményével nem pótolhatja és hogy a legnagyobb
anyagi felelősségnek tenné ki magát, ha ilyen eljárást megengedne. Megakadna már annál az első kérdésnél, mikor a hitelezők többségének döntését szankcionálni kellene a kisebbségnek a liquidációt ellenző szavazatával szemben.
De dr. Szalai úr erős argumentumot dob a vitába. Azt
mondja, hogy az igazságügyminiszteri ankéten a kodifikacionális
osztály közegei azon a nézeten voltak, hogy a liquidacionális
kvóta meg van engedve. Hivatkozik továbbá arra, hogy dr. Meszlény Artúr bíró úr szinte vehemenciával képviseli ezt a felfogást. Hát ez bizony súllyal bírna és az így védett nézet talán
behatóbb cáfolatot igényelne, ha ezek az urak e téren bármilyen
gyakorlattal és tapasztalattal bírnának. Ezek a kiváló elméleti
képzettséggel bíró jogászok talán nem fogják rossz néven venni,
ha saját érdekükben minden tapasztalat hiányával mentem téves
felfogásukat. Mert mindenki, akinek alkalma volt ezekkel a kérdésekkel a gyakorlatban foglalkozni, tudja, hogy a liquidációt
mint egyességi eszközt nem lehet a fix kvótára vonatkozó szabályokkal rendezni. A liquidacionális egyesség törvényes szabályozás nélkül ma is létezik, sőt mondhatjuk, hogy jelentősebb
insolvenciák kizárólag annak segítségével menthetők ki a csődből. De ez nem áll csak annyiban, mint a t. kodifikálorok gondolják, hogy egyszerűen ki lesz mondva a liquidáció. Csak vegyenek részt egyszer ilyen liquidacionális eljárásban és látni fogják,
hogy a hitelezők az egyesség keresztülvitele céljából egész organizációt teremtenek. A baj azonban az, hogy egyetlenegy hitelező
ellenzésével megakaszthatja az egész processzus megindítását és

* L. szemle rovatunkban a budapesti kir. táblának e kérdésben hozott határozatát.
** Jogt.. Közi. 1916. 5. sz.
*** Jogt. Közi. 1916. 7. sz.
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hogy hiányzik a bíróság ellenőrző tevékenysége és döntő szava
előre nem látott vitás kérdéseknél.
Epen ezért volt szükséges, hogy a rendelet az egyesség ezen
nemére is kiterjeszkedjék. Igaza van dr. Szalai úrnak mindenben,
amit ez eljárás fontossága felől mond. A rendelet nem is éri el
célját, mert a legfontosabb csődönkívüli egyesség szabályozását
elmulasztotta. Sajnos, ez nem véletlenre, hanem a t. kodifikáció
makacsságára vezetendő vissza. Jelen cikk írójának is alkalma
volt a kodifikáció figyelmét felhívni erre a hiányra. Véleményem
így szólt: Fel kell vennünk oly intézkedést, mely szerint az egyességi ajánlat abban is állhat, hogy az adós egész vagyonát a
hitelezőknek átengedi. Az 1915 jan. 20-án az lg. Jav. Tárában
közzétett javaslat 34. és 35. §-ai tartalmaztak ide célzó rendelkezéseket. Ha ezek nem is voltak kielégítők, még sem volna
helyén az egész matéria mellőzése. A gyakorlatban sűrűn fordul
elő, hogy az adós képtelen kvótát felajánlani. Vagy azért, mert
nem képes az üzletet folytatni, vagy mert nincs kezese, vagy
mert az adós elhalálozott. Ilyen esetekben az adós vagy az örökösök egyszerűen átadják az aktívákat, a hitelezők értékesítik a
tömeget és egymásközt felosztják. Az egyesség ezen módja leggyakoribb pénzintézeteknél vagy nagy vállalatoknál, hol az üzletnek a régi alapon való folytatása lehetetlenné vált. De az egyesség ezen módja igazságos is. Csakhogy nem szabad szabályozatlanul hagyni. Meg kell állapítani, hogy a csődönkívüli kényszeregyesség törvényes feltételeinek fenforgásakor a törvény erre az
egyességi módozatra is alkalmazandó és megállapítandó, hogy
miképen foganatosítandó a liquidáció.
Figyelmeztetésem természetesen süket fülekre talált. Hol is
van olyan hivatásos kodifikátor, akinek sajál szellemi produktuma iránt érzett feltétlen tiszteletét bármilyen kritika korlátozhatná. Ha azonban a hazai szerény kritika nem bírta befolyásolni a kodifikációt, miért nem volt tekintettel a külföldi törvényhozásra ? Már a második belga törvény (Loi relative au Concordat préventif de la faillite 1887) eltérőleg az első 1883-iki
törvénytől, szükségesnek tartotta kifejezetten és részletesen szabályozni azokat az egyességeket, ahol az adós hitelezőinek átengedi vagyonát (concordat par abandon d'actif). Itt a hitelezők
rendelik ki a felszámolókat, ha ezt elmulasztják, úgy a bíróság
van jogosítva a kirendelésre. A vagyon értékesítését a bíróság
ellenőrzi. A felszámolás azonban az adósra is bízható stb. Ugyancsak kifejezetten • rendelkezik már az 1889-iki francia törvény.
Art. 15: ((Lorsque le concordat contient abandon d'un actif á
réaliser, les créanciers sont consultés sur le maintien ou le
remplacement des liquidateurs et des contrőleurs. Le tribunal
statue sur lo- maintien ou le remplacement des liquidateurs. Les
opérations de réalisation et de répartition de l'actif abandonné
se suivent confirmément aux dispositions de l'article 541 du Code
de commerce.)) Itt tehát a csődeljárás elvei szerint foganatosítandó a liquidáció.
A további részletek itt nem érdekelnek és azt hiszem, hogy
a felhozottak lekintetbevételével a liquidáció praktikusabban is
szabályozható. Csak azt akarom ezekkel a régibb törvényekkel
bizonyítani, hogy a liquidacionális egyesség nem önmagától értetődő intézmény és hogy az elvi alapon nyugvó törvényes intézkedés és behatóbb szabályozás nélkül bíróilag nem alkalmazható.
Elvárjuk, hogy az igazságügyminisztérium most már a csődönkívüli liquidációt külön rendelettel fogja szabályozni.
Dr. Kőnig Vilmos.

Előmunkálatok egy német, osztrák és m a g y a r
jogászi egyesüléshez.
Évszázados tapasztalatok igazolják, hogy az államok jogközösségének szükségképeni előfeltétele az érdekek közössége.
Az érdekek azok, amelyek hatása alatt az államok egymással
majd szorosabb ós bensőbb összeköttetésbe jutnak, majd ismét
egymástól eltávolodnak. A jogintézmények azonban fejlődésükben ugyancsak nyomon követik ezeket az alakulatokat, hogy az
időnként változó közös célok eléréséhez szükséges együttműködésnek mindenkor megfelelő formát teremtsenek. Az államokat
egymáshoz fűző érdekek változása tehát maga után vonja az átalakulást a jogintézmények tekintetében is. Amint, hogy háború után sem képzelhető olyan állam, amelynek érdekei a
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teljes elzárkózást, minden más állam céljaitól és tevékenységeitől való elkülönítést sürgetnék, épp annyira kétséges, vájjon több-e
az optimisták rózsaszínű álmodozásánál az a feltevés, hogy az
úgynevezett békekötés után az egymással hadat viselő államok érdekei ismét egyezőek lesznek és hogy az átalakulás, mely ellenségből iestvért teremt, rövid hónapok munkája lesz-e? Teljes
bizonyossággal előrelátható azonban az, hogy az az érdekhálózat, amelynek szálai a középeurópai államokat, tehát iNémetországot, Ausztriát és bennünket már évtizedek óta egymáshoz
fűznek, a közel jövőben egy még szorosabb és még több irányban való együttműködést fog kívánni a háború után. A nemzetközi törekvéseknek sajátképeni ereje tehát ezen a szűkebb, de nem
kevésbbé jelentékeny területen fog érvényesülni. És e kiterjedésben szűkebb térre korlátolt nemzetközi érdekek most már intenzívebb érvényesülést fognak kivánni, amelyeknek lehetőségét
ismét a jog van hivatva biztosítani. Nemzetközi jogintézmények,
amelyek Németország, Ausztria és Magyarország közös érdekeinek előmozdítását, a közhasznú együttműködés megkönnyítését
eredményezzék, egyes nemzetközi szerződésekben, időnként létesülő megállapodásokban ki nem merülhetnek. Itt többre van
szükség ! A közeledést bizonyos tekintetben egyesülésnek is kell
követnie.
Egyes jogintézmények egységes szempontokból való átformálása, közös jogszabályok megalkotása mindhárom állam
érdekében nélkülözhetetlennek mutatkozik. A nemzetközi jogszabályoknak egy sajátosan előnyös tulajdonsága lehet — amelylyel azonban csak ritkán dicsekedhetnek — hogy mint több állam
közös törvényalkotó munkájának eredménye, magukban egyesíthetnék azon értékes intézményeket, amelyek az egyes államok
jogrendszerében a most egyöntetűen szabályozandó kérdés tekintetében már megfelelőknek mutatkoztak. A nemzetközi jogszabály tehát az egyes államok kitűnő jogintézményeinek kristályosodásává válhatnék. És ez az a pont, amely bennünket a magyar
jognak külföldön való megismertetése szempontjából különösen
is érdekel. Tagadhatatlan, hogy a magyar jognak is vannak intézményei, amelyek német viszonyokra alkalmazva is megállnák
helyüket. Vannak jogászaink, akik külföldi kitűnőséggel egy
sorba helyezhetők. Minderről azonban a külföld még kevés kézzelfoghatót tapasztalt, s ha a magyar jogtudománynak bármily csekély kis megnyilatkozását látják, ez mindig a meglepetés hatását váltja ki. Kohler kedves szellemességével Magyarországot
«Das Land der Wunder-Kinder»-nek nevezi, amelyet még fel kell
fedezni, járhatóvá kell tenni a jogtudomány művelői számára.
A felfedezés munkája azonban a mi dolgunk. Nem várhatjuk,
hogy mások törődjenek velünk, ha mi annyi fáradságot sem veszünk magunknak, hogy a figyelmet magunkra tereljük. A világrengető események hatása alatt Németország, Ausztria és Magyarország között létesült benső bajtársi viszony arra késztet, hogy
ez az összetartozás a háború utánra is megfelelő intézmények
útján biztosíttassák. Hiszen ez úgyszólván az egyetlen mód,
amely a jelen kínzó bizonytalansággal szemben a jövő iránt bizalmat ébreszteni képes. A közgazdasági érdekek terén létesítendő megegyezés tekintetében a tanácskozások már folyamatban vannak és legyőzhetőknek mutatkoznak a távolból még félelmetesnek látszó nehézségek. A jog terén nem kevésbbé kívánatos
fegyverbarátságot pedig az egyes jogintézményeknek közös, az egyik
vagy másik államban kifogástalannak bizonyult megvalósulása
szerint való átalakítása mozdíthatja majd elő a legjobban. Annak
a fontos óhajtásnak azonban, hogy a magyar jog intézményeit is a jövőben megalkotandó egységes jogszabályoknál mintáid vehessék, egyelőre még akadálya, hogy jogunkat a külföld
jóformán lényegében sem ismeri. Magyarországnak, mint önálló országnak jogrendszere és törvénykönyvei még szövetségeseink, a hozzánk legközelebb álló külföldi állam jogászai előtt
is felfedeztetésükre várnak.
Ezek és hasonló megfontolások indították úgy a <rDeutsche
Juristen Zeitung)) ügybuzgó szerkesztőjét dr. Liebmannt, valamint
a Jogtudományi Közlöny szerkesztőségét arra, hogy egymással
érintkezésbe lépve, a jövő feladatok megóvására irányuló előmunkálatok megindításához fogjanak. Az első lépés természetesen a kiindúló pontok és az alapelvek megállapítása volt, amelynek céljából a Jogtudományi Közlöny szerkesztője dr. Vámbéry
Rusztem ós e sorok írója részben személyesen, részben írásban
keresték fel Németország legkiválóbb jogászait. A tisztázandó
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kérdések végeredményben is két fő csoportra voltak összevonhatók : nevezetesen, hogy melyek azok a legalkalmasabb eszközök, amelyek segítségével Németország, Ausztria és Magyarország joga egymásközött a legjobban megismertethető — lévén
ez a további közös jogfejlődésnek nélkülözhetetlen előfeltétele —
és másodszor, melyek a jognak azok a területei, amelyeken egy
egységesítés a jövőben lehetségesnek és kívánatosnak mutatkozik.
Az első kérdés azonban, a dolgot közelebbről nézve, csak
azt foglalja magában, hogy melyek legyenek azok az eszközök,
amelyekkel a magyar törvények, joggyakorlat és irodalom a
külföld előtt ismertté vagy legalább is könnyen hozzáférhetővé
tehető. Az osztrák és a német jognak nálunk való ismertté tétele nem fog sok gondot okozni. Modern jogásznak magát már
ma sem tekintheti, aki saját szakmájában az osztrák és német
jogot legalább bizonyos mértékben ne ismerné. A német folyóiratok, az irodalom jelentős termékei közkézen forogván nálunk
ma is, e tekintetben a jövőben sem lesz már egyébre szükség,
mint a választott úton tovább haladni. Lényegesen eltérő azonban a magyar jog helyzete Ausztriában és Németországban. De
előre kell már most is bocsátani, hogy a kedvezőtlen körülményekért a felelősség bennünket terhel, akik a magyar jog megismerésének nyelvünk okozta nehézségeit fel nem ismerve, a külföld részvétlensége miatt csak panaszkodunk a nélkül, hogy
annak megváltoztatásához kellőkép hozzájárultunk volna.
Megelégedéssel állapítjuk meg mindenekelőtt, hogy a hivatalos körök különösen Liscó államtitkár a Reichsjustizamt vezetője és a porosz igazságügyminisztérium államtitkárja Mügel a
a legnagyobb rokonszenvvel fogadták az együttműködés tervét
és készséggel megígérték, hogy a terv megvalósítását a hivatalos eszközökkel is támogatják. Úgy vélekedtek természetesen,
hogy a kezdeményezésnek a társadalmi téren kell megindulni.
Hoffmann volt államtitkár a fő zsákmány-bíróság elnöke e nyilatkozatot azzal toldotta meg, hogy politikusoknak volna hivatása időnkénti megbeszélésekkel közeledést előmozdítani. Csak
így remélhető — mondá Hoffmann — hogy a nemzetközi érzékenységnek néha csekély okokból eredő sérelmei elkerültessenek. Ha egységesítésre törekszünk is, a jog bizonyos részeiben,
az egyes államok törvényhozása javára, mégis némi mozgási
szabadságnak kell fenmaradnia, nehogy csekély változások az
egész nemzetközi megállapodást feldöntsék.
Abban a kérdésben, hogy a szövetséges államok jogainak
egységesítése a jog mely területeire terjedjen ki, meglehetős
egységesek voltak a vélemények, mindannyiuknak a vezető gondolata lévén az, amelyet Hoffmann (cqui trop embrace mai
etreint» szavakkal fejezett ki. Önként kínálkozik e tekintetben
kiindúló pontúi a kereskedelmi jog és a vele kapcsolatos forgalmi jog. így Schiller közigazgatási bíró és a birodalmi gyűlés
tagja a tisztességtelen verseny, a vasúti fuvarozási jog, a kölcsönös jogsegély és a választott bírósági eljárás egységesítésének
szükségét emelte ki, míg Ring, a Kammergericht tanácselnöke a
a biztosítási és automobiljog, Félix Meyer, az összehasonlító jog
nemzetközi egyesületének elnöke és Neukamp a birodalmi törvényszék bírája az eszmei tulajdonjog egységesítését emelte ki.
Betetőzné e törekvéseket — Sehiffer észrevétele szerint — egyrészt
a nemzetközi jogszabályoknak olyan szövegezése, amely világosan kifejezi, hogy mikor kell magyar és mikor kell német jogot
alkalmazni, valamint a gondoskodás arról, hogy az egységes szabály gyakorlati alkalmaztatásában is egyöntetűen értelmeztessék.
Figyelemre méltó, bár nehezen megvalósítható volna Lindemann
igazságügyminiszteri tanácsosnak az az észrevétele, hogy az egységesítést tulajdonképen pártatlan harmadiknak kellene irányítania, nehogy mindenki csupán saját nézőpontjainak és saját
intézményeinek elfogadtatására törekedjék. Megnyugtató biztosítéka e kijelentés a német vezető jogászok ama tárgyilagos felfogásának, hogy az egységesítés nem a német jog receptióját jelenti ; arra kell törekedni, amint ezt viszont Sehiffer kiemelte,
hogy a közeledés kölcsönösen megtermékenyítően hasson.
Nemcsak a jogintézmények egységesítésének, hanem a szövetséges államok egész jogéletének összhangját szolgálják azok a
válaszok, amelyeket a megkérdezettek másik kérdésünkre adtak.
Szinte az összebeszélés egyhangúságával hatott a német jogászság legkiválóbb képviselőinek az a beismerése, hogy a magyar
jogról mily édeskeveset tudnak. Irodalmunk hét pecséttel lezárt
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könyv ; ós elég- jellemző, hogy a dvammergérichU-nek külföldi
művekben is gazdag jogi könyvtárában a «Tripartitum» az egyetlen munka, amely a magyar magánjogról felvilágosítással szolgálhat. Hogy a német jogászságban meg van a hajlandóság e
hiány pótlására, azt legjobban a magyar jog ismertetésére tett
pozitív javaslatok bizonyítják. SchiiTer a közjog és igazságügyi
szervezet kölcsönös egyetemi tanításán felül az egyetemi félévek
feltétlen, kölcsönös beszámítását, hallgatóknak állami támogatás
mellett való kölcsönös kiküldetését, különösen ügyvédek részére
szolgáló szünidei tanfolyamok tartását, végül azt hozta javaslatba,
hogy a joggyakorlati időből egy év a szövetséges államok másikában legyen eltölthető. Többen, különösen Gierke, Ring, Félix,
Meyer, Neukamp utaltak arra, hogy különösen a mai időben,
amikor az ideges hangulat könyvek tanulmányozását megnehezíti, a szakkörökben tartott kölcsönös előadások különös figyelemre tarthatnak igényt. Egyébként is, miként Riesser, a Hansabund elnöke kiemelte, a gyűléseknek és együttes megbeszéléseknek nem kicsinyelhető a jelentősége, mert a hangulat megismerését lehetővé teszik. Minthogy Németország kulturája — tudvalevőleg — épen nem központosított, helyesen emelte ki Ring és
F. Meyer, hogy előadásoknak csak úgy lehet meg a kívánt hatása, ha azt magyar részről nemcsak Berlinben, hanem a birodalom nagyobb művelődési központjaiban (pl. Leipzig, Frankfurt,
Cöln, München) fogják megtartani.
Széles perspektíváját nyitja meg a tudományos együttműködésnek az a javaslat (Kahl, Kipp, Neukamp), hogy a német jogászgyülés, amelyhez eddig csak németek és osztrákok tartoztak, központi hatalmak jogászgyűlésévé bővíttessék ki, ú g y h o g y
az ott tárgyalt problémák az összes résztvevő államok nemzetközi jogának figyelembevételével nyerjenek megoldást. Addig is,
míg e gondolat megvalósíthatásra megérne, Kipp professzor és
Riesser azt az eszmét vetette fel, hogy a német és a magyar
jogászgyűlés összejövetelét a közeljövőben ugyanazon a helyen
és időben tartsa meg.
Némelyek talán azt vethetnék szemére a ((Jogtudományi
Közlönye által megindított közeledési mozgalomnak, hogy előmozdítja azt a függőségi .viszonyt, amelyben a magyar jog a
németekkel szemben egyéni sajátosságainak rovására eddig is
állt. Épen ellenkezőlegI Különös megelégedéssel állapíthatjuk
meg, hogy a szerződésnek a kölcsönösségen alapuló eszméjét
nemcsak azok karolták fel, akik mint például v. Liszt, Kohler,
Aschrott stb. eddig is a nemzetközi törskvéseknek szószólói voltak, hanem törekvéseink a legrokonszenvesebb fogadtatásra találtak a konzervativ-germanisztikus jogászi irány oly kiváló képviselőinél, mint Gierke és Kahl is. Épen ezeknek nyílt és őszinte
állásfoglalása biztosítja, hogy a közeledésnek valóban kölcsönhatás lesz a gyümölcse. Erről tanúskodnak Wachnak, a német
jogtudomány egyik nagymesterének a a Jogtudományi Közlöny»höz intézett következő sorai is: «A magyar és német jogélet
benső összhangját biztosító mozgalommal mindenben rokonszenvezek. Nemzeteinket a vérrel is megszentelt testvérbarátság nemcsak ideiglenesen, a jelen létért való küzdelem idejére köti
össze, hanem a jövőre is. Előmozdítja ezt nemcsupán a kölcsönös önfeláldozás, hanem a közös gazdasági és politikai érdekek,
valamint a mély, benső rokonszenv is. Forrása lesz ez a barátság a nemzeti és állami egyedi tulajdonságok megtartása ellenére
a fokozott és kölcsönös egymást támogató működésnek. Az
utóbbihoz tartozik pedig egy benső közeledés a jogélet terén is.
Ez egyébként nem új eredetű óhajtás, hanem már inkább tényként tekinthető. Utalok e tekintetben — a nemzetközi jogtól eltekintve — a perrendtartás és a büntetőjog fejlődésére. Ami a
jövőben történhetik, lényegében azzal az egymást kölcsönösen
támogató fokozottabb barátságos érintkezéssel és eszmecserével
fog összefüggni, amely az oly szorosan összetartozó nemzetek
között el nem maradhat. A jövő feladatai közé számítom : 1. a
szövetséges államok jogának belevonását az egyetemi tanrend
keretébe; 2. az ösztöndíjalapok szervezését a nagyobb egyetemek
számára ifjabb tanerőknek külföldi egyetemekre való kiküldhetése végett; 3. a jogintézményeknek helyszíni tanulmányozását
megfelelő jogászok által; 4. az eszmecserének megfelelő előmozdítását, jogi szakmunkáknak lefordítását külön kiadványokban
vagy folyóiratokban, esetleg állami támogatás mellett; 5. közös
értekezletek, kongresszusok tartását; 6. amennyiben szükséges:
állami szerződések létesítését.
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Részletekbe menő indítványok pedig esetről-esetre tehetők.))
A Berlinben folytatott megbeszélésünk eredménye nem merül ki a rokonszenv megnyilatkozásában és megvalósításra váró
eszmék felvetésében. Pozitív tények bizonyítják, hogy német
részről mily komoly értékűnek tartják a német, az osztrák és a
magyar jogászvilág összhangját és együttműködését. E gondolat
ápolása végett alakul meg mindhárom országban legközelebb
e
gy- e gy> a jogászság vezetőiből álló bizottság, amely a közeledés fentebb kifejtett eszméinek állandó megvalósítására fog törekedni. Ezt a célt szolgálja az az előadás, amelyet a berlini
ccJuristische Gesellschaft» meghívására egy magyar szakférfiú
Berlinben és a ((Magyar Jogász-Egylet)) kebelében egy kiváló
német jogász fog a líözeljövőben tartani és különös jelentőségűnek tartjuk, hogy máris előkészületben áll egy oly német nyelvű
összefoglaló munkálat, amely a magyar jog leglényegesebb
egyedi sajátosságait a német jogászközönség számára hozzáférhetővé leszi.
Hogy mind e törekvéseknek a német birodalomban legmelegebb rokonszenv a visszhangja, az ismét egyik bizonyítéka Németország világbirodalmi küldetésének. Nemcsak az
egyén, hanennu^az állam is együtt nő céljaival s a nemzetközi
kapcsolatok szükségének átérzése a legbiztosabb jele annak,
hogy a germán szellem immár nemcsak a német törzseket bírja
egyesíteni, hanem idegen nemzeti törekvések tiszteletben tartásával is összefoglaló erőt fejt ki.
Dr. Auer György.

— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t közjogi és közigazgatási jogi
bizottságának f. évi február 19. napján tartott ülésén dr. Polner
Ödön, a pozsonyi egyetem tanára tartott előadást ((A kivételes
hatalom alkotmányjogi vonatkozásai)) cím alatt. Reámutatott
arra, hogy az európai szárazföld államaiban az abszolutisztikus
uralom megszűntével jóformán mindenütt szükségesnek látták az
ii. n. ostromállapoti törvényhozást. Legelőször az európai szárazföld politikai alakulatainak élén járó Franciaországban, még a
nagy francia forradalom idejében, azután a német államokban,
különösen Poroszországban, Ausztriában és a Németbirodalomban. Jelenti az ostromállapot intézménye e szabályozások értelmében egyrészt a katonai hatóságoknak kiterjesztését polgári
egyének felett közigazgatás és bíráskodás tekintetében, másrészt
az állampolgárok ú. n. szabadságjogainak felfüggesztését. Nálunk
Magyarországon egészen a legújabb időig a hadiállapot törvényhozásilag szabályozva nem volt. 1848 előtt nem tartotta szükségesnek a kormányzat sem, de útjában állott az akkori alkotmányjog is, amely szerint a katonai kormányzatban nem a magyar
korona jurisdictiója nyilvánult. Az 1848-ik országgyűlésen a képviselőház utasítása folytán Deák Ferenc mint igazságügyminiszter nyújtott be törvényjavaslatot és 1849-ben a debreczeni országgyűlés alkotott is törvényt e tárgyban; persze e javaslat és e törvény szerint magyar katonai hatóságokra ment át a bíráskodás
joga. 1867 után ismételten nyújtott be a kormány törvényjavaslatokat, melyek háború és belmozgalmak esetére megállapítják a
katonai bíróságok hatáskörét polgári egyének felett is, de e javaslatokból törvény nem lett. Az 1912. évi katonai bűnvádi perrendtartásokkal végül a kérdés oly megoldást nyert, hogy egyes
meghatározott bűncselekmények miatt, de csak a háború és háború fenyegető veszélye esetében a polgári egyének feletti bíráskodás átruházható a honvédbíróságokra, amelyek ép úgy magyar
királyi bíróságok lévén, mint a polgári bíróságok, eljárásukban
szintén a magyar állam joghatósága nyilvánul meg. Csak egész
kivételesen járhatnak el a honvédbíróságok helyett a hadseregi
bíróságok, ha az előbbieket a hadiesemények az eljárásban meggátolják. Alkotmányjogi szempontból sajnálatos, hogy a honvédbíróságok az abszolutisztikus időből fenmaradt katonai büntetőtörvény szerint járnak el; ezen leginkább úgy lehetne segíteni,
ha Magyarországon a katonai bíróságok által alkalmazott büntetőjog összhangzásba hozatnék a magyar büntetőtörvénnyel. Máskülönben a kormány kivételes hatalmát az 1912 : LXIII. tc. szabályozza, melyet későbbiek még kiegészítettek. Eszerint a közigazgatási hatalom nem megy át a katónai parancsnokokra mint
a legtöbb külföldi államokban, hanem a katonai parancsnokok

88

ö. SZÁM.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

mellé törvényileg körülírt hatáskörrel kormánybiztosok nevezhetők ki, akik csak a kormánytól függnek és annak felelősek és
így működésükben szintén a magyar állam joghatósága nyilvánul. Hogy a kormánybiztosok intézménye mennyiben felel meg,
a tapasztalat fogja megmutatni; szükség esetén reformálni lehet,
de alkotmányjogi szempontból feladni nem szabad. E hatáskör
átruházásokon kívül az 1912 : LXIIL tc. felhatalmazza a kormányt, hogy meghatározott szabadságjogokat korlátoljon. Azáltal,
hogy a törvény e szabadságjogok korlátozását a kormány kivételes hatalmának körébe utalja, azt az elvet juttatja kifejezésre,
hogy az rendes hatalmához nem tartozik, s azáltal a szabadságjogoknak biztosítékává is vált, amennyiben azok törvényileg még
biztosítva nem voltak. Az ostromállapotok megszokott tartalmán
túlmcnőleg is tartalmaz a törvény felhatalmazásokat, amelyeknek
szükségét a bekövetkezett háborús események igazolták. Ilyenek
az ármaximálásra, a moratóriumra, a hadikölcsönökre stb. vonatkozók. Habár ezekben lehetnek is hibák és egyik-másik irányban talán messze is ment a törvény, a hibák utólagos törvényhozással jóvátehetők. Mindent összevéve és tekintve a biztosítékokat, amelyek mellett a kivételes hatalom igénybevehető, a törvény a magyar törvényhozásnak bölcs előrelátásra valló értékes
alkotása, mely megfogadva Deák Ferenc intését is és követve
tanítását, a magyar alkotmányjognak egyik hézagát tölti ki anélkül, hogy az alkotmányos érdekekre nagyobb veszélyt hozna,
mintha nem volna törvény, mely a kivételes hatalmat szabályozza.
— A b i z t o s í t é k i j e l z á l o g j o g kérdésében a kir. Kúria II.
jogegységi tanácsa február 19-én a következő jogegységi határozatot hozta: ((Hitelbiztosítéki összeg erejéig bejegyzett jelzálogjogra vonatkozólag oly telekkönyvi feljegyzés, mely szerint a biztosítéki jelzálogjog az eredeti adós személyében történt változás
után az utóbbinak helyébe lépő új adós eme hitelviszonyból keletkező tartozásának biztosítására szolgál, nem engedhető meg.»
A jogegységi határozattal, szövegének hitelesítése után, behatóan
fogunk foglalkozni.

— A

csődönkívüli

kényszeregyességi

eljárásról

s z ó l ó , 1915 december 1-én életbelépett 4070/1915. M. E. számú
magyar kormányrendeletet a németországi hitelezői védegyletek
kiküldötteinek a napokban Frankfurt am Mainban tartott értekezlete, kiváló szakértelemmel készült, minden ízében kitűnő
munkának ismerte el és azt a kívánságát fejezte ki, hogy a
Németországban ugyancsak rendeleti úton életbeléptetendő kény :
szeregyességi eljárásnak a magyar rendelet szolgáljon mintául.
A német védegyletek dr. Oppenheim Ilermannak, a bécsi Creditoren-Verein igazgatójának a magyar kormányrendeletet ismertető előadása után és indítványára elhatározták, hogy ez irányban beadvánnyal fordulnak a szövetségtanácshoz. Az osztrák legfelsőbb bíróság f. évi február hó 22-ikén kelt és a határozattárba
felvett elvi határozatában magáévá tette a mi rendeletünknek
azt az alapvető és az osztrák rendelettől eltérő álláspontját, hogy
a váltókötelezett-társ felelősségével biztosított hitelezőnek csak
követelése ama része erejéig van az egyesség elfogadása felől
való szavazásnál szavazati joga, amely rész a váltókötelezett-társ
felelősségével fedezve nincs. A mi rendeletünk egyik leglényegesebb újítása, az adós részéről elismert követelés végrehajthatósága, nem kisebb tekintélyben talált utólagos szószólóra, mint
E. Jaeger leipzigi egyetemi tanárban, akinek csődjogi kommentárja a német irodalom és joggyakorlat standard work-je. Jaeger
a Leipziger Zeitschrift für Deutches Recht f. évi 2. számában
«Die Österreichische Ausgleichsordnung)) című nagyérdekii tanulmányában kifejti, hogy az osztrák rendelet, amely a hitelezőket
arra kényszeríti, hogy a kvótát per utján érvényesítsék, célszerűtlenül szabályozza a kérdést és azt a követelményt állítja fel, hogy
az adós részéről elismert követelés mind áz adóssal, mind a
kezessel szemben az egyesség alapján végrehajtható legyen.
Jaeger egyébként az intézménynek Németországban való meghonosítása mellett tör lándzsát és részletes javaslatai az akkor
még német nyelven közzé nem telt magyar rendelet állásfoglalásaival lépten-nyomon találkoznak. Nem sok törvényhozási
munkánkkal történt meg eddig, hogy azt a külföld és különösen a miénknél haladottabb jogrendszerekkel dicsekvő nyugatFőszerkesztő:

Dr. Dárday Sándor.

európai államok mintául fogadták volna el, s ezért ez az
elismerés nagy büszkeségére szolgálhat a magyar rendelet megalkotóinak, köztük elsősorban Vadász Lipót államtitkárnak, aki
a rendeletet megelőző szaktanácskozásokat vezette és a rendelet
megszövegezőjének, dr. Meszlény Artúr, az igazságügyminisztériumban alkalmazott kir. törvényszéki bírónak. Ezt az elismerést
fokozza az a körülmény, hogy noha a kényszeregyezségi eljárásról szóló osztrák rendelet már a magyar rendelet előtt életbelépett
volt, mégis maga az osztrák érdekeltség egyik vezérférfia előnyt
ad annak az osztrák rendelet felett. Országos jelentőséget kell
tulajdonítanunk minden olyan külföldi eseménynek, amely, ha
idehaza csak egyes szűkebb köröket érdekelne is, az egész magyarság megbecsülését jelenti. Nem lehet elvitatni a fokozott
jelentőségét ennek az eseménynek különösen ma, amikor egyfelől a magyar, másfelől pedig a német és osztrák jogélet egymásra való kölcsönhatásának minél eredményesebb módozatai
után kutatunk, amelyek leghatásosabbja kétségkívül oly jogszabályok megalkotása, amelyeknek átültetését a nyugati államok ér
dekükben állónak találják.

— Fix kvóta felajánlása nélkül csődönkívüli kényszeregyességi ajánlat nem tehető. P. II 1090/916. szám
alatt hozott határozatával a budapesti kir. tábla II. c) tanácsa
(Juhász Andor elnöklésével) az elsőbíróság végzését megváltoztatva, a csődönkívüli kényszeregyességi eljárás megindítása iránti
kérelmet visszautasíthatónak nem találta, az eljárás megindítását
elrendelte a következő indokolással: ((egyezségi ajánlat előre meghatározott hányadának ugyancsak előre meghatározott időben való
fizetésére kell irányulnia;
ennek az álláspontnak a helyessége
különösen a csődönkívüli kényszeregyességi eljárásról szóló rendelet 6. §-ából következik, mely a fizetendő hányadot és a tartozások kiegyenlítésére vonatkozó fizetési határidőt, az egyességi
ajánlat lényeges kellékei gyanánt írja elő, amely kellékeknek
hiánya a rendelet 7. §-a értelmében a kérelem visszautasítását
vonja maga után. Az a körülmény, hogy a rendelet 6. §-ában
adott felhatalmazással az igazságügyminiszter a kereskedelem
ügyi miniszterrel egyetértve mindeddig nem élt és a legkisebb hányadot, valamint a leghosszabb határidőt még meg nem határozta,
nem menti fel az adóst az alól a kötelezettsége alól, hogy egyességi ajánlatában előre meghatározott hányadnak határozott határidőben való fizetését vállalja el, mert a rendeletnek 6. és egyéb
§-aiból is megállapíthatóan az eljárási szabályzatnak egész rendszere az előre meghatározott hányad elvén épült fel, s ettől az
elvtől való eltérést a rendelet a további megszorításokat alkalmazandó, igazságügyminiszteri rendelet kibocsátásáig nem enged.
Ezek szerint a szóbanforgó igazságügyminiszteri rendelet kibocsátásáig sem terjeszthető elő elszámolási (liquidationális) egyezséget célzó ajánlat, másrészt azonban a hányad mérvének és a
fizetési idő terjedelmének rendeleti megszorításáig az adós bármily kis hányad és bármily hosszú határidő megajánlásával eleget tesz formailag a rendelet követelményének. Minthogy pedig
a jelen esetben az adós egyességi ajánlat szerint a hitelezők
követelései 1%-ának 1920. évi december hó 31-ig kifizetésére feltétlen kötelezettséget vállal, következően ajánlata a kvótaszerű
ajánlat követelményének formailag megfelel, egyébként pedig az
ajánlat érdemének a megbírálása az eljárásnak erre a szakára
nem tartozik.))
— L a p s z e m l e . A Káplány Géza nyug. táblabíró szerkesztésében megjelenő ((Telekkönyv)) című folyóirat februári füzete
a következő tartalommal jelent meg : Hajcsek Sándor : A telekhaszonélvezet zárlati jövedelmének hovafordításáról a végrehajtási törvény 212. §-a esetében. — Káplány Géza : Mutatványok
a ^Telekkönyvi iskolá))-nak a tkvi rendtartások második részére
vonatkozó részéből. — Borsodi Miklós : Törvényes zálogjog és
igényper. — Pakot Lajos : A VI. és XVI. mintájú jegyzékekről
a betétszerkesztésnél. — Sági János : Az átjegyzés és lejegyzés. -*E füzethez van mellékelve a melléklap 26. íve.

— ((Jogsegélyszerződésünk a bírói végrehajtás tárg y á b a n A u s z t r i á v a l . » Irta : Dr. Nahalkó Tibor, budapesti
központi kir. járásbírósági jegyző. Ára 2 korona. Kapható Politzer Zs. és íia cégnél és más nagyobb könyvkereskedésben.
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Szemelvények a ni. kir. Kúria I. polgári szaktanácsának joggyakorlatából.*
VI.
11. A végrendelkező kifejezett végakaratának
érvényre jutásaA végrendelkező végrendelete alkotásánál rendszerint tekintettel van vagyoni állapotára és számít arra, hogy végrendeleti
intézkedései minden irányban és a maguk teljességében hajtandók végre, lehetséges azonban olyan eset is, hogy az örökhagyó
végrendelete alkotásakor abban reménykedett, hogy még életésikerülnie fog vagyoni viszonyaiban olyan állapotokat teremtenie, melyek lehetségessé fogják tenni, hogy végrendelete a később bekövetkezendő elhalálozása idejében szintén a maga teljességében lesz érvényesíthető, úgyde az örökhagyó korán elhalt
vagy vagyoni viszonyait nem volt képes céljainak megfelelően
rendezni, sőt helyzete rosszabbodott, s így a végrendelkezéskor
előtte lebegett célzatok nem érvényesültek, meghiúsultak.
Ilyen és hasonló esetekben a felek közt az képezi vita tár
gyát, hogy a végrendeleti intézkedések hatályosak-e és mily mérvben, avagy a végrendelet egészben félreteendő, mert intézkedései
a maguk teljes egészében, egész terjedelmükben nem hajthatók
végre ?
Ebben a vitás jogkérdésben a m. kir. Kúriának az a joggyakorlata, hogy abból az okból, mert a végrendelet nem teljes
tartalmában, hanem csak bizonyos részben végrehajtható: a végrendelet nem mondható ki sem érvénytelennek, sem nem tehető
félre mint teljesíthetetlen, hanem az örökhagyónak a végrendeletben kifejezett végakarata olyan mérvben hajtandó végre, amily
mérvben annak érvényre emelése lehetséges.
Az örökhagyó végrendeletileg kifejezett akarata a lehetőség
határai közt érvényre juttatandó, következéskép habár örökhagyó
akarata teljes egészében végre nem hajtható, végrehajtandó addig
a határig, ameddig azt a törvény, illetve az ezt pótló joggyakorlat megengedi. 6453/1901.
Hangsúlyoznom kell, hogy a felvetett jogkérdés semmi vonatkozásban sincs azzal a különálló kérdéssel, hogy miként magyarázandók a homályos, zavaros, kétes vagy hiányos s ez okból
vitássá vált végrendsieti intézkedések avégből, hogy a végrendelkező célzata és valódi akarata inegállapíttassék és érvényre juttattassék. Ezt a kérdést szemelvényeim sorozatába fel sem vettem, egyrészt mert a végrendelet magyarázati szabályai nem is
képezhetnek vitás jogkérdést, de másrészt a végrendeletbe olyasmit, ami benne nincs, belemagyarázni nem is lehet.
Í2. Az örökhagyó tévedése a végrendelet
alkotásánál.
A jogügyletkötés körül felmerült lényeges tévedés — a j o g
* Előző közleményeket 1. a Jogt. Közi.
valamint az 1910. évf. 1. számában.

1915. évf. 46., 47. 50.,

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

általános elvei szerint — a jogügylet érvénytelenségét eredményezi; áll ez a jogszabály a végrendeletekre és halálesetre szóló
rendelkezésekre, mint, egyoldalú jogügyletekre is: ha az örök
hagyó úgy nyilatkozott végrendeletében, hogy X. Y. keresztfiarnat — unokámat —.általános örökösömmé teszem, vagyis az
örökhagyó azért végrendelkezett X Y. javára, mert abban a
hiszemben volt, hogy az az ő keresztfia, unokája, holott nem az.
nyilvánvaló, hogy X. Y. nem részesülhet a végrendeleti előnyben,
mert a végrendelet alkotásakor az örökhagyó lényeges tévedésben volt az általános örökös személyére nézve.
Joggyakorlatunkban az ilyen lényeges tévedéssel főleg abban
az irányban találkozunk, hogy a végrendelkező családi viszonyaira nézve a végrendelkezés alapjára vagy indokára valamely
téves, létező vagy nem létező feltevésből indult ki; például abban
a pozitív feltevésben volt, hogy íia tüdőbeteg, életképtelen; vagy
abból a negatív feltevésből indult ki. hogy neki már koránál
fogva nem születhetik gyermeke, s ilyen feltevésekben olyan
személyt nevezett ki örökössé, akit nem nevezett volna ki, hogy
ha tudja vala tévedését.
Az európai törvényhozások általában úgy rendelkeznek, hogy
ha örökhagyónak a végrendelet alkotása után gyermeke születik;
s ilyen esetre a végrendeletben semmi intézkedés sincs: a végrendelet hatályát veszti.
Joggyakorlatunk is ezen az elvi alapon fejlődött ki, de következményeiben nem olyan merev és feltétlen, mint a külföldi
jog; mert az örökhagyóról csak vélelmezni lehet, hogy ha ő végrendelete alkotásakor tudta volna azt, hogy fia életképes, hogy
utóbb gyermeke fog születni, akkor másképen rendelkezik vala;
joggyakorlatunk tehát a fenforgó körülményeket is mérlegelés
tárgyává teszi annyiban, amennyiben olyan esetben, amidőn az
örökhagyó a végrendelet alkotása után még elég hosszú ideig
élt; látta és láthatta a későbbi fejleményeket, meggyőződhetett
arról is, hogy végrendelkezésének alapja és indoka körül téve
désben volt és mindezek ellenére végrendeletét meg nem másította: akkor a végrendelkező fenforgotl tévedését továbbra is
már nem lehet fentartani; ellenben, ha a körülményekből nyilvánvaló, hogy az örökhagyó betegnek hitt gyermekét már egészségesnek tartotta, hogy újszülött gyermekét a legnagyobb szeretettel vette köt ül, hogy ismételten ki is jelentette, hogy végrendelete alkotásánál tévedésben volt és azt megváltoztatni célozta is, avagy* ha az újabb ténykörülmények beállta után az
örökhagyó rövid időre elhalt, vagy olyan állapotban volt, hogy
újólag nem végrendelkezhetett: akkor a végrendeletet joggyakorlatunk is hatálytalannak tekinti. Önként értetődik, hogy a
végrendelkezés után született, de a végrendeletben mellőzött leszármazó még a végrendelet hatályának fentartása esetében is
feltétlenül igényelheti kötelesrészét.
Lényeges az örökhagyónak azon a feltevésen alapuló tévedése is, hogy gyermeke, személyi állapotánál fogva, öröklésre
képtelen. Ilyen tevedés következtében az örökhagyó valódi akarata nem érvényesült a végrendeletben, ez tehát érvénytelen.
2831/1903.
A bírói állandó gyakorlat által megállapított jogszabályt képez az, hogy a végrendelkezésnek alapját és indokát az örökhagyónak valamely feltevése képezi, annak következtében, hogy
a feltevés téves volt, vagy a feltevésnek az ellenkezője állott be,
a végrendelet hatályát veszti. Ezen az alapon hatálytalan a végrendelet akkor is, ha a gyermektelen örökhagyónak utóbb gyer-
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meke születik. A gyermek utóbbsziiletéséből a végrendelkező
akaratának megváltoztatása azonban csak vélelem alapján állapítható meg, s ez a vélelem, az utóbb bekövetkezett tényekre
tekintettel, lerontottnak is tekinthető, mely esetben a végrendelet hatálya újból feléled, s az utószülöttnek csak kötelesrészre
van igénye. 1300/1896.
Jogszabály ugyan, hogy ha a férj és feleség által alkotott
közös végrendeletet a feleség halála után a túlélő férj elfogadta,
a végrendelet közös intézkedései jogérvényesek; mindazonáltal,
ha a túlélő férj újból megnősül és második házasságából gyermeke született: a férj vagyonára a közös végrendelet intézkedései
hatályukat vesztik. 5641/1911.
Ha örökhagyónak a végrendelete alkotásakor nem volt tudomása arról, hogy neje teherben van és az utószülött az örökhagyó halála után a 273. napon született, s így az örökhagyó
gyermekének tekintendő: örökhagyó végrendelete egészben hatályát vesztette. 8144/1907.
Örökhagyó végrendelete a végrendelkezés indokában való
tévedés miatt érvénytelen, mert örökhagyó a végrendelet tétele
alkalmával tévedésben volt arra nézve, hogy neki a testileg és
szellemileg fejletlen Evelin leányán kívül más leszármazó örököse (felperes) nem lesz. Az a körülmény, hogy az örökhagyó a
méhmagzat (felperes) létezéséről később tudomást szerzett, majd
a gyermek (felperes) megszületett s jannak dacára, hogy a gyermek születése után örökhagyó majdnem három hónapig élt, végrendeletét sem vissza nem vonta, sem pedig meg nem változtatta:
a végrendeletre vonatkozó vitás kérdés megoldásánál közömbös;
mert a végrendelet a megalkotásánál fenforgott tévedés miatt
már kezdetben hatálytalan lévén, sem visszavonásra, sem megváltoztatásra nem szorult, s a visszavonás vagy megváltoztatás
elmulasztása miatt hatályossá nem válik. 3157 1909.
13. Végrendeleti meghagyás és feltétel.
Ha az örökhagyó végrendeletében az örökösnek valaminek
a teljesítését vagy nem teljesítését meghagyta s ettől tette függővé az örökös örökösödési jogosultságát: a meghagyás bontó
feltételnek tekintendő; az örökösnek tehát a meghagyást teljesítenie kell, illetve a megjelölt cselekmény teljesítésétől tartózkodni
köteles, mert különben az örökséget meg nem szerzi, illetve, ha
megszerezte, elveszti.
Ugy a meghagyás, mint a feltétel hatályos, kivéve ha erkölcstelen, törvényileg tilos vagy lehetetlen.
Az olyan végrendeleti meghagyás, mely a végrendeleti kedvezmény elvesztésének terhe alatt megtiltja az örökösnek, hogy
a végrendelet érvényességét megtámadja, nem zárja ki azt, hogy
az örökös a végrendelet valódiságát vagy értelmét keresetileg
megtámadhassa. A bírói joggyakorlatnak ezen elvi állásfoglalása
úgy a jogosság, mint a méltányosság követelményeivel teljes
összhangban van és lehetségessé teszi azt, hogy az örökös ne
legyen kénytelen egy nem valódi, hamis vagy kétes értelmű végrendeletet megkötött kézzel hatályosnak elismerni, holott ellenkező esetben ő nagyobb előnyben részesülne.
Az erkölcstelen, tilos és lehetetlen feltétel érvénytelen; nem
létezőnek tekintendő; hasonlóan nem létezőnek tekintendő az a
feltétel is, mely az örökösnek megtiltja a házasságra lépést; ellenben hatályosan kiköthető, hogy az örökös csak úgy örököljön,
ha egy megnevezett személlyel nem lép házasságra, vagy hogy
egy megnevezett személlyel házasságot köt; úgyszintén hatályosan meghagyhatja az örökhagyó, hogy íia csak akkor örököljön,
ha a fia gyermekei is megtartják az ősi vallást.
Egyébként a végrendeleti meghagyás és feltétel hatálya, erkölcstelen, tilos vagy lehetetlen volta minden egyes konkrét esetben a fen forgó körülmények figyelembevételével az anyagi jog
szabályai szerint bírálandó meg, mert az is lehetséges, hogy valamely örökösre lehetetlennek kell tartani olyan meghagyást
vagy feltételt, mely egy másik örökösre nem az.
Az örökhagyó örökösének vagy hagyományosának a részesítés elvesztésének terhe alatt azt is meghagyhatja, hogy végrendeletét vagy ennek egyes rendelkezéseit meg ne támadja (clausula cassatoria privatoria); ez a tilalom azonban a végrendelet
valódiságának vagy értelmének a megtámadását ki nem zárja.
11,070/1886.
Az örökhagyó végrendeletében foglalt az a rendelkezés, mely
az örökösnek vagy hagyományosnak valamely haszontól való
megfosztás fenyegetése alatt a végrendelet megtámadását meg-
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tiltja (clausula cassatoria) csak abban az esetben nem bír hatálylyal, ha csakis a végrendeletnek valódisága vagy értelme vétetik
kérdés alá; az ilyen végrendeleti rendelkezés tehát törvényileg
tiltott feltételnek tekinthető nem lévén, a rendelkezés semmis
ségét maga után nem vonja és nem eredményezheti ezt az sem,
hogy az örökhagyó által a megtámadás tilalmával kapcsolatba
hozott vagyoni hátrány nem a megtámadónak saját személyét
sújtaná, mert a rendelkezés ilyen esetben sem azonos a törvényileg tiltott feltétellel. 2153/1912.
Az örökhagyó végrendeletének az a rendelkezése, amely szerint fiát a kötelesrészre szorítja s az ezenfelül levő vagyonában
hitbizományi helyettesítést rendel arra az esetre, ha fia gyermekei más vallásra térnének át: nem erkölcstelen, s annak ellenére is érvényes, hogy a fiú teljes, megszorítás nélküli örökösödési joga az ő akaratától független. Az a rendelkezés, hogy az
örökös az egész örökséget egy bizonyos célra fordítani köteles,
nem egyéb, mint az öröklésnek meghagyás által történt korlátozása és mint az öröklésnek bármely megengedett feltételtől
függővé tétele, meg van engedve. 8545/1890.
Nem ütközik a közerkölcsiségbe, ha az örökhagyó attól teszi
függővé a végrendeleti öröklést, hogy a végrendeletben megnevezett személyek egymással házasságra lépjenek. Ennek a feltételnek be nem következése esetében a megnevezett személyek,
mint kirendelt örökösök, a végrendelet alapján nem örökösödhetnek. 4946/1903.
(Folyt, köv.)
Dr. Plopu György.

K é s e d e l m e s teljesítés.
A kereskedelmi törvény a vételi szerződés nem kellő teljesítésének csak kétféle létszakát szabályozza. A minőségileg hiányos
(346. és következő §§.) és a késedelmes teljesítést (351. és következő §§.). Ellenben sem a teljesítés megtagadásának időelőtt való
kijelentését, sem az esedékesség után való nem-teljesítést nem
tekinti külön szabályozást igénylő létszakoknak. A gyakorlat
ennélfogva a teljesítés előre való megtagadásának és a teljes
elmulasztásnak jogkövetkezményeit azonosította a késedelem
consequentiáival s ezek tényleg nem is okoztak nagyobb nehézségeket. Legfeljebb a tényálláshoz mért módosítás vált szükségessé bizonyos jogok gyakorlásának feltételei körül.
A késedelmi szabályok közül a teljesítési késedelem (353.
és következő §§..) rendelkezései okoznak a gyakorlatban nagyobb
nehézségeket.
Köztudomású, hogy a kereskedelmi késedelem jogkövetkezményei és a belőle eredő jogok gyakorolhatásának előfeltételei
nem azonosak a gyakorlatban megállapított köztörvényi késedelmi jogkövetkezményekkel. A magánjogi teljesítési késedelem
általános szabályai a szerződéshez hű fél részére elvileg csak a
szerződés teljesítéséi és a késedelemből eredő károsodás megtérítését, tehát a késedelmes fél felelősségének bizonyos mértéken
túl való megszigorítását, meg a veszélyátszállást hárítják át a ké
sfdelmes félre. Szóval szigorított teljesítés és veszélyátszállás,
ezek a késedelem általános magánjogi hátrányai. Csak érdekmúlás és fix ügylet esetén adja meg a köztörvényi jog a másik
félnek az elállás jogát,
A polgári törvénykönyv javaslata nagyobb mérvű közeledést
jelent a K. T. álláspontjához. Eszerint a hű félnek nemteljesítés
miatti kártérítéshez és elálláshoz is joga van (929. §.), de csak
úgy, ha a késedelmes adósnak előbb megfelelő határidőt tűzött
ki a teljesítésre azzal a figyelmeztetéssel, hogy azontúl a teljesítést nem fogadja el. Ezen esetben azután az adós csak e határidő leteltéig teljesíthet, illetőleg a hitelező a teljesítést csak ezen
időpontig követelheti (927. §. 3. bekezdés).
A különbség a K. T. és a Javaslat szabályozása közt meglehetősen elhalványul. Amennyibeii előbbi szerint a hű félnek
nincs ilyen kötelezettsége az említett jogok gyakorolhatásának
előfeltételeképen, hanem mindössze csak értesítési kötelezettsége
van, ha elállni akar, vagy kártérítést igényel. A vétkes, vagy
mondjuk, késlekedő félnek kell kérni az utólagos teljesítést.
Nyitva marad azután az a kérdés, vájjon mennyiben áll a
Kt. az objektív vagy szubjektív mora álláspontján, szemben a javaslat kifejezetten szubjektív álláspontjával, amely a késlekedő
félre rójja az^exkulpálást, ha a következményeket magától elhá-
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rítáni akarja. Ezzel a kérdéssel itt azonban nem kívánok foglalkozni.
Érdekes szembeállítani a kereskedelmi és magánjogi ismertetett jogkövetkezményeket a tőzsdeszokványok megfelelő rendelkezéseivel. Ezek a szerződéshez hű félnek szabad választására
bízzák, vájjon a teljesítést és késedelmi kárt, a nemteljesítés
miatt kártérítésnek a Kt. 356. §-ából is ismert formáját exekutív
lebonyolításból eredő kárt, vagy a puszta árkülönbözetet, avagy
végül az elállást kívánja-e választani (65. §.). Amint ebből kitűnik, nincs különbség a jogosítványok tekintetében a kommerciális és usance-szabályok közt. Ellenben lényegbe vágó különbség van a jogok gyakorlása és annak előfeltételei tekintetében.
A gyakorlati élet szempontjából a kereskedelmi törvénynek
épen az a rendelkezése állja ki legkevésbbé a próbát, amely felületes szemlélésre a legegyszerűbbnek és legtermészetesebbnek
látszik. Nevezetesen a szerződés teljesítéséhez való jog gyakorlása. Amíg a 353. §-ban megadott többi jogok gyakorlását a törvény bizonyos előfeltételhez köti, a teljesítéshez való jog gyakorlása semmiféle ilyen feltételhez nincsen kötve. Annak, aki nemteljesítés miatti kártérítést követel, vagy elallani kíván, a 354.
szerint értesíteni kell erről a másik felet, s ha ez halasztást kérne,
ezt meg kell neki adni. (Kivéve persze a fix ügyletet.) ~ A teljesítést kívánó félnek ellenben nem kell előzetesen semmiféle jognyilatkozatot tenni, hanem minden korlátozás nélkül követelheti
a teljesítést ós a késedelmi kár megtérítését. Más szóval: a kereskedelmi jog szerint ha a késedelem esetén a felek semmit nem
szólnak, az ügylet továbbra is érvényben marad és a szerződéshez
hü félnek joga van a teljesítést későbben is bármikor
követelhetni.
Hogy a késedelmes félnek is jogában áll-e ilyen esetben a teljesítést felajánlani s illetőleg, hogy a hű fél köteles-e azt elfogadni
- feltéve persze, hogy időközben még nem választott jogai közül — ezt a kérdést az általános magánjog szabályai szerint kell
megítélni, miután erre vonatkozólag a Kt. nem tartalmaz rendelkezést. Ily esetben pedig kiegészítést innen merít.
Éppen megfordítva áll a dolog a szokványok szerint. Ott a
késedelem bekövetkezte után ha a felek hallgatnak, úgy teljesítést nem követelhet többé a szerződéshez hű fél. Vagyis a késedelem tényének a szokványok szerint ipso facto teljesítést megszüntető hatálya van. Es csakis az esetben, ha a szerződéshez hű
fél a teljesítésre vonatkozó jogát a késedelmet követő köznapon
felvett óvással fentartotta és ragaszkodott a teljesítéshez, áll jogában a teljesítést és a késedelmi kárt továbbra is követelni
(66. §.). Ellenkező esetben pedig kizárólag csak elálláshoz vagy a
nemteljesítés miatti kárnak differenciális alakjához van jogá. És
ha a teljesítéshez való jogát kellő módon fentartotta, úgy az utólagos teljesítésre legfeljebb 15 napos határidőt tűzhet, melynek
eredménytelen letelte után újból választhat felsorolt jogai közül
(67. §.). Eszerint tehát külön jognyilatkozat szükséges ahhoz, hogy
az ügylet teljesítésre menő vonatkozásában továbbra is fenálljon.
A két rendszer közt tehát a különbség nyílván szembeötlő.
Köztörvényi és kereskedelmi késedelem esetén a teljesítésnek késedelem után való követelhetéséhez és az ügyletnek teljesítésre
irányuló érvénybentartásához nem kell semmiféle jogfentarlás,
mert a késedelem bekövetkeztének, vagy mondjuk a teljesítési
idő leteltének önmagában nincsen teljesítési igényt megszüntető
joghatálya. Ellenben elálláshoz és kártérítéshez a hű félnek a
köztörvényi jog szerint elvileg egyáltalában nincs joga, a kereskedelmi jog szerint pedig csak előzetes nyilatkozattétel után van
joga. Ilyen nyilatkozat nélkül az ügylet a maga egészében változatlanul tovább foly, s legfeljebb megdagad a teljesítési kötelezettség folyamata, ha a késedelemből a hű félnek kára van.
Tőzsdejog szerint pedig a dolog megfordítva áll. Ott a késedelem beállta után minden követelhető, csak a teljesítés nem,
hacsak a szerződéshez hű fél erre vonatkozó jogát nyomban kifejezetten fen nem tartotta. Ott tehát a késedelem ténye önmagában — hacsak a felek közbe nem vetik magukat — átfordítja
a teljesítési igényt nemteljesítés miatti kárigényre s illetőleg
megadja az elállási jognak minden további nélkül való gyakorol hatás át.
Melyik felel meg jobban az élet követelményeinek ? A jelenlegi abnormális viszonyok e tekintetben is bőséges (ha nem is
épen olcsó) tapasztalatokat nyújtottak. Nevezetesen bebizonyították azt, ami a gyakorlat emberei előtt egyébként már előbb sem
volt titok, hogy a kereskedelmi törvény rendelkezései e pontban
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sem felelnek meg a forgalom és a modern élet követelményeinek.
Az ismertetett szabályozás ugyanis olyan mértékben lehetségessé
teszi a másik fél hátán való tisztességtelen spekulációt, aminőre
a gyakorlati ember sokszor borzadva gondol. Az, hogy a háború
kirívóbbá tette a bajt, abban találja magyarázatát, hogy az
árhullámzás normális viszonyok közt soha nem öltött akkora
mérveket, mint napjainkban, amikor a legtöbb cikkben 100—500
százalékos árdrágulás napirenden van. A teljesítéshez fűződő érdek sem volt tehát ilyen mérvű.
A háború előtt létrejött ügyletekről nem is akarok itt megemlékezni, mert azok körül még több pontban homály borong,
noha a kir. bíróságok eddigi döntései a szigorú jog álláspontján
vannak. Tegyük azonban fel, hogy valaki a háború tartama alatt
annak első hónapjaiban vett akármilyen árút, legyen az élelmiszer, fűtő- vagy világító anyag, ruházati cikk stb. Az eladó nem
szállít a kikötött időben. A vevő előbb sürget, majd hallgat és
hosszú időn át mélyen hallgat. Szóval vár türelemmel hónapokon át. A kereskedelmi törvény rendelkezései szerint megteheti.
Mikor azután az árak véleménye szerint már elég magasak, egyszerre jelentkezik ésiiónapok múlva követeli a teljesítést az ügyletről időközben talán már meg is feledkezett vevőtől. Perel. Semmi
kétség, hogy a kereskedelmi törvény rideg álláspontjára helyezkedve az eladó köteles teljesíteni. A vevő puszta hallgatása a teljesítéshez való további ragaszkodását jelentette. A dolognak másik oldalát, hogy t. i. miért nem szállított az eladó kellő időben
stb., itt ki kell kapcsolnunk, mert ón csak azon visszásságok kimutatására igyekszem, amiket az az elég gyakori helyzet előidéz,
amikor a felek hallgatnak és nem tesznek elállási nyilatkozatot,
majd egyszerre azután meggondolja a vevő a dolgot és követeli
a teljesítést.
Ismertetett tételes jogszabályainkra támaszkodva tehát arra
az eredményre kell jutnunk, hogy a rendes elévülés kivételével
nincsen semmiféle időbeli korlátja a késedelem uLán való teljesítésre irányuló igény gyakorlásának. Ez pedig olyan anomália,
amelynek gyakorlati következményei nemcsak olyan rendkívüli
időkben, mint aminő a mai, hanem normális időkben is elviselhetetlenek lehetnek. Normális időkben is lehetővé teszi ez a joghelyzet a konjunktúráknak más rovására való kihasználását. Ilyen
rendkívüli időkben pedig ekzisztenciáknak tönkretételével járhat.
Pedig az egész baj vajmi egyszerűen orvosolható. Egyszerűen úgy, hogy időbeli korlátot szabunk eme jog gyakorlásának.
A kereskedelmi forgalomban ez minden meggondolás nélkül meg
teendő. De a magánjogi vételek körében sem fog a dolog nehézségekbe ütközni. A legis ratioja az intézkedésnek hasonló a szavatossági igények rövid elévülésben rejlő gondolatához. Ez utóbbiaknál a hibák konstatálásának bizonyos idő elteltével való nehézsége és az ezzel kapcsolatos bizonyítási kérdések indokolják
a rövid elévülést. Emitt pedig annak a bizonytalanságnak megszüntetése, amelynek a másik fél hosszú időn át ki van téve és
az a lehetőség, hogy a szerződéshez hű fél a konjunktúrák változásai szerint irányítsa abbeli akaratát, vájjon kíván e teljesítésre perelni vagy sem.
A tőzsdei forgalom, amely a kereskedelmi életviszonyok követelményeivel szemben nagy érzékkel bír, felismerte ennek a
szempontnak módfelett fontos voltát és épen azért kettős megszorítást tartalmaz az irányban, hogy visszaéléseket meggátoljon.
Az azonnali óvást, mint a jogérvényesítésnek nélkülözhetetlen
előfeltételét és másodszor a 30 napi elévülést, mely idő alatt a
szerződéshez hű fel jogvesztés terhével köteles a teljesítésre irányuló igényét érvényesíteni. A kereskedelmi jognak ezt az elvi
szabályozást magáéva kell tennie, ha nem is abban a szigorú
kivitelben, amint az az usanceokban le van fektetve, de mindenesetre egy a forgalomnak és a tisztességes kereskedelmi életnek
megfelelő módon. Ha a jogfentartámak ismertetett előfeltétele
nem is kívánatos, tekintettel kereskedelmi osztályunk intellektuália
sokféleségére és kereskedelmi törvényünk tág személyi határaira,
bizonyos formájú értesítési kötelesség és a jogérvényesítésnek
rövid elévülési időhöz (mondjuk pl. a kereskedők közt 60 naphoz) kötése olyan hiányát pótolná a jelenlegi szabályozásnak,
amelynek csak előnyei lehetnének a mai helyzettel szemben.
Sőt attól sem zárkóznám el, hogy a Polgári törvénykönyv
Javaslatába is felvegyünk valamely hasonló rendelkezést, legfeljebb nagyobb elévülési idő meghatározásával. A szavatossági keresetek az általános magánjog szerint is igen rövid (ingóknál 6
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hónap, ingatlanoknál egy év, J. 1165.) elévülésnek vannak alávetve. Ugyanoly módon szükséges és keresztülvihető az is, hogy
az ügylet teljesítésére menő igény is megfelelő rövid határidőhöz
köttessék. Minden ilyfajta rendelkezés csak hozzájárulna a fenforgó visszásságok és felmerülő visszaélések megszüntetéséhez.
Dr. Reitzer Béla.

A lakásbérlet és a háború.
I. Nincs a magánjogi életnek olyan jelensége, amelyet egy
vagy más szempontból a háború ne érintett volna; mégis a háború befolyása különös jelentőségre a szplgálati és a bérleti szerződésnél emelkedett. Annak a körülménynek ugyanis, hogy a
háborúnak van-e a konkrét esetben szerződési megszüntető vagy
korlátozó hatálya, a felek szempontjából túlnyomó részt tisztán
anyagi kérdés; arról van ilyenkor szó, hogy a háborúval kapcsolatos gazdasági csapást a felek közül melyikre hárítsuk vagy
köztük megosszuk-e. Ellenben a szolgálati és a lakásbérleti szerződés annyira összefügg egy-egy embernek, illetve egy-egy családnak egész jövőjével, megélhetésével, nyugodt otthonával, hogy
a háborúnak e szerződésekre való befolyása fontos társadalmi
problémává és a rendes állami élet elsőrangú kérdésévé alakult.
A többi szerződéseknél a jog legfeljebb támogathatja a gazdasági életet abban, hogy nagy betegségét: a háborúval kapcsolatos válságot minél kevesebb megrázkódással, de mégis saját
erőivel győzze le és azért a lehetetlenülésre vonatkozó, állandó
természetű szabályok mellé rendszerint csakis a halasztás (moratórium) enyhítő és gyógyító intézményét rendelte rendkívüli támogatásul; ellenben a szolgálati és a lakásbérleti szerződésnél
sem a magánjog rendes szabályai, sem a pénzfizetések teljesítésére adott halasztás nem biztosíthatták a társadalmi élet rendes
menetét és nem háríthatták el a háborúval kapcsolatos óriási
megrázkódásokat. Különösen a szolgálati és bérleti szerződéseknek a magánjog által biztosított megszüntetési joga mutatkozott
méltánytalannak a hadbavonulttal és családjával szemben, akik
így hibájukon kívül kenyér és hajlék nélkül maradnának, sőt
még a háború után való megélhetés biztosításának feltételeitől
is meg lennének fosztva; másrészt azonban a háború előtt hoszszabb időre kötött szerződések változatlan fentartása is oly
nagy gazdasági hátrányt jelenthet a hadbavonultra nézve, amelyet lehetőleg enyhíteni a háborús jognak vált feladatává.
Jelen tanulmányunkban a háborúnak a bérleti szerződésekre
vonatkozó befolyását kívánjuk összefoglalóan vizsgálni főleg
azért, mert ez a befolyás már a háború alatt éreztette hatását és
mert ezekben a kérdésekben már van — ha nyilvánosságra még
nem is jutott bíiói gyakorlat és jelentkeztek a vonatkozó moratóriumi rendelkezések hézagai is.
II. A háború a bérleti szerződés hatálya alatt a szerződő
felek jogaira és kötelezettségeire csakis annyiban gyakorol befolyást, hogy a moratóriumi rendeletek a hadbavonult bérlő bértartozását bizonyos eseteken kívül halasztás alá helyezték. A halasztás mindaddig tart, míg a bérlő katonai szolgálatot teljesít
vagy a katonai szolgálatot teljesítő egyénekkel egy tekintet alá
esik. A katonai szolgálat vagy az ezzel egy tekintet alá eső helyzet megszűnése után a halasztás alatt lejárt bér a megszűnéstől
számított három hó elteltével kezdődőleg és mindig három hónaponként ismétlődőleg négy részletben törlesztendő (moratóriumfeloldó rendelet 8. és 6. §.).
Nem esik halasztás alá és így egész összegében fizetendő a
bér, ha 1. a bérlő nem teljesít katonai szolgálatot; 2. ha a katonai szolgálatot teljesítő bérlő szolgálati vagy alkalmazási
viszonyból folyó rendes járandóságaiban részesül; 3. ha az üzlet
vagy az üzem a tulajdonos hadbavonulása ellenére is tovább
folyik. Ki van véve továbbá a hadbavonult bérlő bére a halasztás alól azon összeg erejéig, amely 1. a bármely címen élvezett
lakpénznek, 2. a lakbér céljára nyújtott közsegélynek, és 3. az
albérlőktől járó bérösszegnek megfelel (moratóriumfeloldó rendelet 8. §.). Azonban a bérnek halasztás alá nem eső része is a
háború alatt havi részletekben törleszthető (25. §. 1. pont).
A gyakorlatban vita merült fel, hogy a katonai szolgálati
viszony alapján élvezett nem lakpénzszerű illetmények a lakbért
kiveszik-e a halasztás alól. A budapesti törvényszék kimondta,
hogy ha a bérlő a háború előtt sem katonai, sem egyéb szolgálati viszonyban nem állott, a népfölkelői kötelezettség alapján

SZÁM.

teljesített katonai szolgálat ós az annak alapján élvezett nem
lakpénzszerű illetmények a bértartozást nem veszik ki a halasztás alól, mert különben minden katonai szolgálatot teljesítő bérlő
köteles lenne lakbérét fizetni, ami a rendelet intenciójával ellentétes (1915 ápr. 21-én 27. P. 2202/1915). Azonban a rendelet szó
szerint való szövege az ellentétes értelmezést nem zárja ki.
Nem szenvedhet kétséget, hogy a feloldó rendelet 8. §-a
szempontjából üzem vagy üzlet alatt nem lehet az iparos vagy
kereskedő tevékenységét a maga egészében érteni és így a tényleg zárva tartott üzleti helyiség bére akkor is halasztás alá esik,
ha ugyanazon hadbavonult bérlőnek egy másik helyiségében az
üzem folyik. Az esetleg azonban már legalább is méltányossági
szempontból vita tárgyává tehető, hogy az üzlet vagy üzem folytatásának tekintendő e, ha a hadbavonult neje a további üzlethelyiségben igen korlátozott mértékben, saját fentartása és az
üzleti vevőkör megőrzése végett némi tevékenységet, fejt ki. Fölmerült olyan eset, amikor a nagyszámú segéddel dolgozó válla
lat az iparos hadbavonulásával egész félbeszakadt s az asszony
csak a már kész árúk kiárúsitásával igyekezett némi bevételhez
jutni; olyan is, amikor egy több helyiségből álló vendéglősüzlet
az egyik helyiségben folytatott borkiméréssé csökkent le. És
tényleg nagy méltányosság van még a bérheadó szempontjából
is abban, hogy a bérlő nejét pusztán a bér halasztás alá esése
végett ne kényszerítsük az üzem teljes abbanhagyására és ezzel
a vállalat erkölcsi javainak teljes kockáztatására.
A bérnek a halasztás alól kivett része tekintetében meg kell
jegyeznünk, hogy e szempontból a lakpénz, a közsegély, illetve
az albérleti összegnek a bérlőhöz való tényleges befolyása közömbös; csak az a lényeg, hogy részesül-e a bérlő a lakbérben,
illetve közsegélyben és hogy jár-e az albérleti összeg. Nehézséget
a gyakorlatban főleg az albérleti összeg okoz, minthogy az sokszor takarítási, világítási, fűtési járulékot is tartalmaz vagy teljes ellátásért (penzióért) járó díjnak képezi számszeriileg meg
nem határozott részét. Még nagyobbak a nehézségek a bizonyítás szempontjából, minthogy az albérlők az albérleti Összeg eltitkolására a főbérlővel szívesen játszanak össze és még soha
annyi Vendégségben tartott rokon, szánalomból ingyen vagy igen
csekély összegért elszállásolt ismerős nem volt, mint ma (V. ö.
1916 jan. 6-án 27. P. 7464/1915. sz,).
Igen gyakori az a kérdés, hogy a moratóriumról le tehet-e
mondani. A háztulajdonosok a hadbavonultal és családját csak
úgy hajlandók házukba befogadni, ha azok mindennemű halasztásról lemondanak és a teljes bérösszeg pontos fizetését igérik;
sőt nem egy esetben sikerült már meglevő bérlőiktől, illetve azok
nejétől olyan írást szerezniük, amely szerint ezek az asszonyok
magukat ismerik el bérlökül s bérfizetést Ígérnek. Az is előfordult, hogy az új bérlő katonai szolgálatát a kibérléskor eltagadta és a bérbeadó erre a megtévesztésre alapítja a halasztásra
vonatkozó szabályok mellőzését. Az kétségtelen, hogy a hadbavonult családjának a háború alatt szinte lehetetlen szállást kapnia
és a feloldó rendelet 25. §-ának 3. pontján kívül társadalmi vagy
állami intézkedések lennének* célszerűek; annyira azonban mégis
bajos lenne menni, hogy a feleknek a moratóriumi rendeletek
hatályba lépése után és azokra való tekintettel tett eltérő szerződésüktől minden hatályt megtagadhatnánk. Egyszerű fizetési
ígérgetések azonban a moratóriumról való lemondást nem jelentenek (Bpesti tvszék, 1915 aug. 21-én 27. P. 5116/1915.).
Igen fontos kérdés, hogy a hadbavonulás ténye csak a
hadbavonult bértartozását helyezi-e halasztás alá vagy ez a halasztás a bérlő hadbavonulása esetén házastársára, mint a székesfővárosi lakbérszabályok szerint vele egyetemlegesen kötelezett
bérlőtársra is kiterjed-e. A moratóriumfeloldó rendelet 8. §-a
több mondatában is úgy van szövegezve, mintha a halasztás
csak a hadbavonultra, mint kötelezett félre vonatkozna; de a
bíróság az ily értelmezést a moratórium intenciójával ellentétesnek ismerte fel annak folytán, hogy a 25. §. I. 3. pontja a
rendkívüli felmondás elkerülése szempontjából megelégszik azzal,
ha a közsegélyt vagy albérleti összeget a bérlő családtagja beszolgáltatja. «Mikor a székesfővárosi lakbérszabályok 5. §-a a
lakásra nézve a feleséget a férjjel egyetemleges bérlőtárssá teszi,
csakis azt akarja biztosítani, hogy a feleség is kötelezve legyen
a bérbeadóval szemben oly összeg erejéig és oly módon, mint a
férj; ellenben semmi esetre sem akarta a feleség kötelezettségét
a férjénél súlyosabbá tenni. Az egyetemlegesség tehát nemcsak
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a bérleti viszonyból folyó terheket viszi át a házastársra, hanem
azt is jelenti, hogy a nem szerződő házastárs kötelezettsége a
szerződő házastárs kötelezettségénél súlyosabb nem lehet. Akkor
tehát, mikor a moratóriumi rendeletek a szerződő bérlőtársnak
halasztást adnak bérfizetési kötelezettségének teljesítésére, ez a
halasztás a nem szerződő bérlőtárs kötelezettségére is kiterjed
annálfogva, hogy ez utóbbi az előbbit csak megerősíteni van
hivatva (1915 szept. 3-án 27. P. 5276/1915,).»
Ahol az egyetemlegesség nem a lakbérszabályokból, hanem
a felek akaratából folyik annálfogva, hogy többen lépnek fel
mint szerződő társak, akik a lakást közösen használják vagy
üzlettársak: ott az egyik szerződő félnek a moratóriumból folyó
kedvezménye a másik, hadba nem vonult szerződő társra nem
terjed ki. A törvényszék a halasztást mégis a szerződést aláíró
feleségre is kiterjesztette oly esetben, mikor a bérlet tárgyát
képező vendéglősüzlet folytatására csak a férjnek volt jogosítványa és az asszony az üzletet nem is folytatta; tehát-ti szerződést nem mint üzlettárs öncélból írta alá, hanem csakis férje
kötelezettségeinek megerősítéseül (1915 szept. 3-án 27. P.
5276/1915.).
Igen tipikus jelenségét képezi az életnek, amikor a keresetképtelen szülőket vagy özvegy anyát a velük együtt lakó felnőtt
fiaik tartják el, de szerződő félként már tisztelet okából is a
szülő szerepel, aki a lakók névjegyzékében és a házbérívben
bérlőként van megjelölve; mái' most ezek a fiúk hadbavonulnak
és a szülők kizárólag a hadisegélyre maradnak utalva. Bérük
mégsem eshetik a moratóriumi rendelet szerint halasztás alá,
minthogy az a körülmény, hogy a bérlő a bérösszeget mástól
szokta kapni, jogi jelentőséggel nem bír (1916 jan. 10-én 27. P.
7666/1915. sz.).
Végre felvetjük a kérdést, hogy nem lenne-e móltányos a
nagy lakások bérét legalább részben a halasztás alól mindenesetre kivenni. A nagy lakás fen tartását vagy bizonyos vagyoni
alap teszi lehetővé, ez esetben a halasztás indokolatlan; vagy
ilyen vagyon nincs és akkor mindkét fél érdekében áll, ha a
lakót még a hosszabb időre kivett lakás elhagyására és kisebb
elfoglalására vagy legalább részben albérletbeadás által való
hasznosítására utaljuk. Mert ismerünk olyan méltánytalan eseteket, amikor a gazdag lakó évi 3—4000 K-s lakásért havi 10—12 K
lakbérsegélyt fizet; amikor a nőtlen bérlő nagy lakása egészen
üresen áll vagy épen barátnőjót tartja benne, de helyi katonai
szolgálatra hivatkozva egy fillért sem fizet és a hosszabb bérleti
szerződés mégsem bontható fel (1915 dec. 29-én 27. P. 7366/1915.).
(Bef. köv.)
Dr. Egyed István.

Végrendelet tétele a Ptkj. szerint.
— Vita a Magyar Jogászegylet magánjogi bizottságában. —
A Magyar Jogászegylet a folyó évi február hó 26. napján
dr. Szászy-Schwarz (iusztáv egyetemi tanár elnöklete alalt folytatta a Ptkj, örö'kbírósági részének megvitatását.
Dr. Baditz Lajos, a szombathelyi közjegyzői, kamara elnöke
azt fejtegette, hogy a régi magyar jog álláspontja szerint az
öröklés alapját a vérségi kapcsolaton kívül a végrendelkezés
alakjában nyilvánuló örökhagyói akarat képezte. A törvényes
öröklés a végrendelkezés hiányának pótlója és így a végrendelkezés szabályainak a polgári törvénykönyv rendszerében meg
kell előznie a törvényes öröklési rend megállapítását. Sokalja a
javaslatban a végrendelet képességéin z megkívánt 16-ik életévet
és a mai 12-ik életévet kívánja í'entartani. Általános szabályként
kell felvenni, hogy aki akár kiskorúság, akár testi vagy szellemi
fogyatkozás miatt cselekvőképességében korlátozva van, csak
közvégrendeletet tehet. A lolmácsi végrendeletet elejtendőnek
tartja, mert ilyenkor lulajdonképen sem a végrendelkező, sem a
tanúk, sem a közjegyző által ellen nem őrizhető tolmács vég
rendelkezik. A helyes keltezés, mint érvényességi kellék fentart indó. A közjegyzői okiratban foglalt közvégrendelet visszavétellel hatályát kell hogy veszítse, mert az okirat kiadása után
való változtatásokért a közjegyző nem felelhet, időpontjuknak
megállapítása pedig sok nehézséggel jár. Ellenkezik a közjegyzői
intézmény alapját tevő közhitelesség elvével, hogy a közjegyző,
mint ilyen szóbeli végrendeletnél tanúként szerepelhessen. Végül
azt az óhajt fejezte ki, hogy a javaslat szövege abból a szempontból is revideáltassék, hogy a megértés-nehezítő és a ren-
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delkezéseket elhomályosító más szakaszokon utalások kiküszöböltessenek.
Dr. Kőrösy Bertalan pozsonyi kir. közjegyző rámutat arra,
hogy a Ptkv. mai jogunkkal szemben szigorú alakszerűségeket
szab a közvégrendeletekre. A közvégrendeletek alaki érvényességi
kellékeit — nézete szerint — inkább apasztani,
mint
növelni
kell épen a jogbiztonság érdekében, mert a túlzott alakszerűség
a közvégrendeletek számát csökkenteni és a kevesebb alakszerűséghez kötött, de megbízhatatlanabb magán vég rendeletek számát
növelni fogja. Több közvégrendelet kevesebb pert, kevesebb közvégrendelet több magánvégrendeletet s egyszersmind több pert
eredményez Köztudomású, hogy az okiratos végrendelet-érvénytelenítési perek majdnem kizárólag az alakilag, tartalmilag fogyatékos jogtudatlanoktól
szerkesztett írásbeli magáivégrendeletekbőt származnak. Módot kell tehát találni, hogy ezek kiküszöböl lessenek vagy legalább is korlátoztassanak. Ezek után áttér a bizottsági szöveg 1579. §-ára. Kifogásolja, hogy a tanúknak
az alatt is állandóan együtt, jelen kell lenniök, ami alatt a végrendelkező végakaratát
élőszóval előadja. Ezt a követelményt nem
mindig tartja megvalósíthatónak. Sok ember (különösen a beteges, idős, elfogult, kisebb intelligenciájú) képtelen lesz hosszabb,
bonyolultabb
végakaratát egyfolytában
és egész terjedelmében
élőszóval előadni. Ha akadozni fog, ha segítségre szorul, akkor
végrendelete szuggeráltnak vélelmezhető és így aggályossá, esetleg érvénytelenné is válhat. A tanúkra is terhes lenne órákat elvesztegetni terjedelmesebb végrendelet tételénél. A gyakorlati
élet és a jogbiztonság követelményeinek is teljesen megfelel a
mai jog és joggyakorlat (a Kúria 80. számú teljes-ülési határozata).
A korlátolt végrendelkezőképességüeknél
azonban
megkövetelhető a tanúk állandó együttes jelenléte a végakarat
élőszóbeli
előadásánál is. Kifogásolja, hogy úgy a javaslat, mint a bizottsági szöveg is eltérőleg mai jogunktól (1886 : VII. tc. 26. §.) a
közvégrendeletek nyelvéül mindig a végrendelkezőről értett nyelvet szabja elő, vagyis még azon esetben is, ha a közjegyzőnek
nyelvjogosítványa van a végrendelkező nyelvén okiratot felvenni — magyar nyelven — tolmácsolással sem vehető fel a
végrendelet ; eszerint a közjegyzőt
megfosztja a tolmácsolási
jogtól.
A tanúknak
pedig mai jogunkkal ellentétben nemcsak a
végrendelkező nyelvét, hanem a közvégrendelet
(jegyzőkönyv)
nyelvét is érteniök kell, sőt annak írásmódja szerint olvasni tudniok is képeseknek kell lenniök. Bírálja a javaslat idevonatkozó
indokait. Nézete szerint a közvégrendelet valódiságát nem teszi
illnzóriussá az a körülmény, hogy ily esetben csupán a közjegyző személye garantálja a végrendelet valódiságát, mert a
közjegyző hiteles személy és hiteles tolmács is, mert ha senki
sem érti a végrendelkező nyelvét, a hiteles tolmács személyét is
egymagában
elfogadja a javaslat a végrendelet
valódiságának
biztosítékául;
mert az írni-olvasni
nem tudók
közvégrendeletet
tehetnek, holott rájuk nézve is idegen, ismeretlen a közvégrendelet nyelve és ez ok miatt végrendelkezésük valódisága kifogás
alá nem esik. A közvégrendelet tanúitól azonban meg lehetne
kívánni, hogy a végrendelkező nyelvén kívül egyikük a közvégrendelet nyelvét is értse s annak írásmódja szerint tudjon ós
képes is legyen olvasni. így a közvégrendeletek valódisága teljesen biztosítva lesz . . . Kifejti, hogy a javaslatnak a közvégrendeletek nyelvére vonatkozó követelménye a gyakorlati életben kivihetetlen lesz, mert sem a közjegyző, sem a tolmács nem képes
a magyar nyelven kívül még 2—3 nyelvet (pedig hazánk sok
részében ennyire lenne szükség) úgy elsajátítani, hogy azok mindegyikén a nagyobb terjedelmű és bonyolult végrendeletet gyorsan,
pontosan
megírja. Van nemzetiségi nyelv, mely jogirodalmilag
még nincs is teljesen kifejlődve, legalább is hazánkban nincs alkalom sem annak tökéletes elsajátítására. Hites tolmács nincs is
mindenütt, nem is található mindig. Drágább is lenne így a végrendelkezés. Végül felhívja a figyelmet arra is, hogy a magyar
nyelv az állam nyelve. Eddigi jogunk első helyet biztosított a
magyar nyelvnek a közvégrendeletek felvételénél. Ez ellen soha
kifogás nem merült fel, sőt a nemzetiségi vidékeken megszokták
azt a magyarul nem értők is. Teljes bizalommal voltak e tekintetben is a közjegyzői intézmény iránt. Súlyos ós alig helyrehozható visszaesés lenne tehát a magyar nyelvre és a magyar
állami eszmére is, ha most ideális elméleti jogbiztonsági tekin-
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tetőktől háttérbe szorítanánk e téren a magyar nyelvet. Más országok példái után mi nem indulhatunk; ott mások a viszonyok.
Törvénykönyvünk rendelkezései csak akkor lesznek hasznosak,
ha azokat hazánk sajátos viszonyaihoz
alkalmazzuk. Ami eddig
jónak bizonyult, azt tartsuk fen jövőre is. A biztost a bizonytalannal ne cseréljük fel. Javasolja e tekintetben is az eddigi jog
fentartását.
Dr. Hoiitscher Szigfrid budapesti kir. közjegyző hibáztatja a
holograf végrendeletnek újbóli elejtését, amelynél a perfectio
körüli kételyeket elháríthatóknak véli egy a rendelkezés jogügyleti jellegét kifejező belső forma, nevezetesen annak megkövetelésével, hogy a fél a végrendelet feliratában vagy szövegében
jelentse ki, hogy az az ő végakaratát foglalja magában. Az érvényességnek közjegyzői letéteményezéstől való függővé tétele
azonban nem egyéb, mint felesleges ismételt szabályozása a kész
irattal való közjegyzői végrendelettételnek. A tanúk jelenlétének
megkívánását a végakaratnak nemcsak az okirat felolvasásánál
és aláírásánál, hanem a közjegyző előtt élőszóval való kijelentésénél is helyesli, mert különben a gyakorlat, mint mai jogunkban is látjuk, magának a közjegyző előtti szóbeli kijelentésnek
is elejtéséhez vezet, amellyel pedig az ezen végrendeleti formában keresett fokozottabb garancia is elesik. Veszélyesnek tartja
a közvégrendeletnek a fél kezéhez olyképen való kiszolgáltathatását, hogy az ezáltal érvényét nem veszti, de utóbb egyszerű
megsemmisítés által visszavonható. Eltekintve ugyanis a változtatások, visszaélések stb. lehetőségétől, magábanvéve egy közvégrendeletnek magánúton való megsemmisítésére, tehát esetleg
legális, de mindenesetre nyomtalan eltűnése a legtöbb esetben
perre fog vezetni, miután a kieső örökös abban, tekintve az
ilyen végrendeletnek a magánvégrendeleténél nagyobb nyilvánosságát, hitelességét és tekintélyét és tartalmának egy közjegyző
vallomásával való helyreállíthatását, alig lesz hajlandó megnyugodni. A tolmács közvetítésével való végrendelkezést a kész irat
átadásának esetére tartja szorítandónak. Hibáztatja végül, hogy
a javaslat a szóbeli végrendeletnél külön szabályozás tárgyává
teszi a közjegyző hivatalos közbenjárásából eredő magántanú
szerepét, ami nyílván csak azon, egyáltalán nem favarizálandó
esetekre szól, amikor a végrendelkező agonizálása akadályozta
meg az egyébként felvehető rendes közjegyzői végrendelet befejezését.

BELFÖLD.

Szemle.

— Amnesztia és elévülés. Ő Felsége még az 1914. évi
szeptember hó 30. napján kelt ós annak idején köztudomásra
hozott legfelsőbb elhatározásával megengedte, hogy mindazon
egyének ellen, akik a háborúban katonai kötelességeiket híven
teljesítették, az 1914. évi szeptember hó 20. napja előtt elkövetett bűncselekmények miatt indított vagy indítható bűnvádi eljárás mellőztessék, kivéve, ha olyan bűncselekményekről van
szó, amelyeknél a kiszabandó büntetés egy évi fogházat vagy egy
évi államfogházat meghalad. Az igazságügyminiszter 58,342/1914.
1. M. III. sz. a. kiadott rendeletében intézkedett aziránt, hogy az
említett legfelsőbb elhatározás alá eső bűncselekmények miatt
indított vagy indítható bűnvádi eljárásokat egyelőre nem kell
tovább szorgalmazni és ha az eljárás már megindíttatott, annak
folytatása egyelőre nyugvóban tartandó, kijelentette egyúttal azt
is, hogy a bűnvádi eljárásnak a Bp. 101., 105., 128., 264. és 323.
§-a alapján való megszüntetését ez a rendelkezés nem gátolja.
A budapesti kir. büntetőtörvényszék most tömegesen szünteti
meg sajtóügyekben a bűnvádi eljárást a Btk. 105.
3. pontjára
hivatkozva, azzal az indokolással, hogy a St. 48. §-a értelmében
a bűnvádi eljárás megindítása időszaki lapban elkövetett vétség
miatt elévül a terjesztés megkezdésétől számított hat hónap alatt
és hogy a bűnvádi eljárásnak az említett legfelsőbb elhatározáson alapuló felfüggesztése nem oly intézkedés, amely az elévülést a Btk. 108. §. 1. bekezdése értelmében félbeszakasztaná.
A budapesti kir. ítélőtábla a kir. törvényszék végzését megsemmisítette. A kir. ítélőtábla végzésének indokolásából kiemeljük
a következőket : A Btk. 109. §-ából kell kiindulni, amely szerint, ha a bűnvádi eljárásnak megindítása vagy folytatása, egy
előzetes kérdésnek hatósági elintézésétől függ, az elévülés az
előzetes kérdésnek jogerős elintézéséig nyugszik. Ez a jogsza-

bály mind a közjogi, mind pedig a magánjogi előzetes kérdésekre
vonatkozik. A Bp. 265. §-a nem meríti ki a felfüggesztés alapjául szolgáló eseteket. .De nem is merítheti ki, mert az előzetes kérdések az élet változataiban oly sokfélék, hogy a felfüggesztés szükségét csak a bíróság döntheti el. A jelen esetben a
kegyelmezési jog gyakorlásáról van szó. Az, hogy van vagy
lesz-e helye felségjog gyakorlásátlak vagy sem, oly előzetes kér
dés, amelynek eldöntése királyi jogkörbe tartozik. Mikor a kir.
törvényszék félbeszakította a bűnvádi eljárást a legfelsőbb elhatározásra való utalással, ezzel kimondotta azt is, hogy a kegyelmezés kérdésének eldöntéséig a bűnvádi eljárás nyugszik.
Ezzel a kir. törvényszék egyúttal mind magát, mind pedig a
feleket elzárta attól, hogy bármily oly cselekményt végezzenek,
amely a terhelt személye ellen irányulna és amely alkalmas
lenne arra, hogy az esetleges elévülést félbeszakassza. Ily körül
mények között tehát a St. 48. §-ában meghatározott elévülés a
felfüggesztés tartama, vagyis a háborús állapot alatt nem állhatott be. (1915. B. II. 15,100/8.).

— Wlassics Gyula dr., b. t.. t., a közigazgatási bíróság
elnökének «Die Kriegsgefangenen und das internacionale Becht»
cím alatt a Zeitschrift für Völkerrecht (Bd. IX. H. 3.) című
folyóiratban közzétett nagyértékű tanulmánya most különlenyomatban is megjelent. A kitűnő jogászi elmeéllel megírt értekezés olvasásakor valóban közvetlen hatását érezzük annak a liatalos hévnek, amellyel szerző ama felfogás mellett harcol, hogy
a nemzetközi jog a háború után kiszélesített területen és fokozott mértékben fog érvényesülésre találni. Kétségtelen, a háború tanúlságai között nem kevéssé jelentékenyek azok, amelyek
megmutatták, mily kevéssé lehet az egyes államok becsületében,
humánus felfogásában és kultúrérzékében bízni. Módot kell találni, hogy a jog is eszköz lehessen annak biztosítására, «dass
die Kriege nicht in Kámpfe entfesselter Bestien ausarten®, biztosítékokat kell keresni, hogy a jelenkor rettenelességei meg ne
ismétlődhessenek, amely munkában a nemzetközi jogászok feltétlenül ki fogják venni részüket.
A.

— A határidőügyletekből eredő tőzsdeperek. A budapesti árú- és értéktőzsde tanácsa, úgyis mint a tőzsde választott
bíróságának teljes ülése február 19-én kimondotta, hogy a tőzsdebíróság az Árúüzleti szakaszok Általános határozatai IX. fejezetének intézkedései alá eső, ezentúl megkötendő határidő-ügyletekből eredő perekben a következő elveket fogja alkalmazni :
1. Határidőügyletekből származó követeléseket a tőzsdebíróság
csak az esetben fog megítélni, ha a szerződő felek aj közhatóságoknak vagy közalapoknak az ügylet megkötésére felhatalmazott képviselői, vagy b) valamely tőzsdének tagjai, vagy
cj kereskedők, akiknek cége a kereskedelmi cégjegyzékbe be van
jegyezve, vagy d) oly mezőgazdák, akik már mint tulajdonosok,
akár mint bérlők, legalább 600 kataszteri holdnyi területen gazdálkodnak, vagy végül e) oly személyek, akik az ügylet tárgyát
képező árú forgalomba hozatalával, feldolgozásával vagy fogyasztásával iparszerűleg foglalkoznak. Ezen előfeltétel fenforgása
mellett sem fogja azonban megítélni a tőzsdebíróság a dj és ej
pont alatt megjelölt, de egyúttal a tőzsdetagok vagy a bejegyzett kereskedők sorába nem tartozó személyek által kötött határidőíigvletek alapján ellenük támasztott követeléseket, ha a szerződéses árúmennyiség mezőgazdasági vagy ipari üzemükkel aránytalanságban áll és a másik szerződő félnek az ügylet megkötésekor ezen aránytalanságról tudomása volt vagy közönséges
gondosság mellett tudomása lehetett. 2. Ha az egyik fél határidőügylel abból az okból bonyolított le, mert a másik fél a szerződéses kikötés ellenére az ügylet tartama alatt pótfedezetet
(Zuschuss) nem adott, a tőzsdebíróság a lebonyolítást — amenynyiben a másik fél azt utólagosan kifejezetten tudomásul nem
vette — csak az esetben fogja érvényesnek elismerni ha azon
tőzsdei napon, amelyen a lebonyolító fél a pótfedezetet követelte,
illetőleg pótfedezet adására irányuló felhívását a másik félnek
elküldötte, az utóbbi terhére hivatalosan jegyzett tőzsdei árakhoz
képest mutatkozó fedezetlen árkülönbözet métermázsánként hatvan fillért elért vagy meghaladt. Ha az említett felhívás ünnepen
történt, illetőleg küldetett el, úgy a fedezetlen árkülönbözet megállapítása szempontjából az ünnepet megelőző tőzsdei napon hivatalosan jegyzett tőzsdei árak az irányadók. Ellenkező előzetes
megállapodásokat a tőzsdebíróság nem fog figyelembe venni, kivéve, ha az a fél, aki magát a pótfedezet adására kötelezte, e

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.
kötelezettség elvállalásakor valamely tőzsdének tagja volt, vagy
akkor, amikor pótfedezet adására felhívatott, belföldön sem lakóhellyel, sem üzletteleppel nem bírt. 3. Az 1. és 2. pontban foglalt elveket megfelelően alkalmazni fogja a tőzsdebíróság határidőiigyletek kötésére adott vagy elfogadott megbízásból, valamint az ilyen ügyletek kötése céljából történt egyesülésből származó követelések tekintetében is. A tőzsdetanács egyúttal figyelmezteti a tőzsde tagjait, hogy határidőügyleteknek az 1. pontban
a)—e) alatt fel nem sorolt személyekkel való megkötését, azok
megkötésére ilyen személyeknek adott vagy tőlük elfogadott
megbízást, valamint a velük határidőügyletek kötése céljából történt egyesülést fegyelmi vétségnek fogja tekinteni. (570/1916.
T. szám.)

— Az ügygondnok! kirendelések kérdésében a buda
pesti kir. törvényszék elnöke a budapesti ügyvédi kamarának
lapunkban ismertetett javaslatára a következő választ adta :
«A budapesti kir. törvényszék bírói kara a kamarai javaslatnak
helyes intencióit mindenben átértve és mindenben méltányolva,
a bírói hatáskörében rendelkezésre álló minden törvényes eszköz
felhasználásával kíván ezután is odahatni, hogy ügygondnoki
megbízásokban az ügyvédi karnak erre érdemes tagjai lehetőleg
arányosan és a méltányosság követelményeinek kellő szem előtt
tartásával részesüljenek. Ennek lehető megvalósítására irányuló
törekvésében a bíróság feladatát jelentékenyen meg fogja könynyíteni a kamara által összeállítandó tájékoztató jegyzék, amelyben vezetéknevük kezdőbetűje szerinti sorrendben felsoroltatnának a budapesti ügyvédi kamara területén működő mindazok az
ügyvéd urak, akiket az ügyvédi kamara ügygondnoki tisztségre
ajánlna. Ezenkívül célszerű volna a bírósággal külön közölni
azoknak az ügyvédeknek névsorát is, akik az ügygondnoki tiszt
betöltésében akadályozva vannak vagy odanyilatkoztak, hogy
ügygondnoki tisztségre nem tartanak igényt. Az időközönként
kijavítható és kiigazítható ilyen tartalmú jegyzék megküldését a
kir. törvényszék szívesen fogadja és azt az ügygondnok kirendelése alkalmából a legnagyobb figyelemben kívánja részesíteni.
A kir. törvényszék bírói kara azonban a bírói szabad mérlegelési jog érintése nélkül saját kebelében megoldandó feladatának
tekinti olyan bizalmas jellegű részletesebb megállapodás létesítését és olyan eljárás egyöntetűvé tételét, mely a legalkalmasabb
lesz annak előmozdítására, hogy az ügygondnoki megbízások
adása a kamara jegyzékének figyelemre méltatásával és az ugyanezen bíróságnál történt ügygondnokkirendelésekre is tekintettel,
lehetőleg arányosan és az ügyvédi érdekeknek is lehető teljes
érvényre emelésével történjék.)) Hasonló választ kapott a budapesti ügyvédi kamara a központi kir. járásbíróság vezetőjétől is,
aki válaszában kiemelte, hogy a központi kir. járásbíróság bírái
a háború befejezése után mérlegelés tárgyává fogják tenni, hogy
a hadban volt ügyvédek mennyi ideig lesznek kizárólag részesítendők ügygondnoki kinevezésekben.

— Végrehajtás foganatosítása az 50 koronán alnli
fizetési meghagyásos ügyekben. A fizetési meghagyásról
szóló 1893: XIX. tc. 15. §-a a fizetési meghagyás alapján 40 koronán aluli összegre kért végrehajtás foganatosítását a községi
bíróságra bízta. Ugyanez a szabály állott az ilyen ügyekben a
kir. járásbíróság által hozott ítélet végrehajtásának foganatosítására is. Vagyis, a végrehajtás-elrendelés esetén a bíróság nem
rendelt kiküldöttet, hanem a végrehajtás foganatosításával a
községi bíróságot kereste meg. A polgári perrendtartást éleibe
léptető törvény az 1893: XIX. tc. et egész terjedelmében kifejezetten hatályon kívül helyezte. Ámde a Pp.-nek a fizetési meghagyásos eljárást szabályozó rendelkezései között, (588—605. §-ok)'
sem pedig a községi bíráskodásról szóló (755—766. §-ig) intézkedései között nem találunk olyan rendelkezést, amely szerint az
50 koronán aluli fizetési meghagyás, ill. az ellentmondás folytán
ily ügyekben keletkezett perekben a kir. járásbíróság által hozott
ítélet végrehajtásának foganatosítása a községi bíróságra volna
bízandó. De nem tartalmaz ily értelmű rendelkezést a községi
bírósági eljárásról szóló 197,100 1914. I. M., ill. B. M. rendelet
sem. A Pp. 762. §-a csak a községi bíróságtól felterjesztett ügyekben intézkedik. Ilyen körülmények között igénytelen nézetem
szerint az ilyen ügyekben kiküldött rendelendő. Ezen felfogásomat indokolom azzal, hogy szabály az. hogy a kir. járásbíróság
az ítéletének végrehajtására mindig kiküldöttet köteles rendelni,
amennyiben valamely törvény mást nem rendéi. (Végrh. törvény
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11. §.) Az eljárási szabályok mindig szorosan magyarázandók és
azokon a bíróság magát túl nem helyezheti, a hatályban nem
lévő rendelkezéseket pedig figyelembe nem veheti. De nem is
kötelessége szerintem a községi bíróságnak az ilyen bírói meghagyásnak eleget tenni. A községi bíróság, mint közigazgatási
hatóság csak olyan teendőket köteles elvégezni, amelyeket a törvény vagy hasonerejü rendelet hatáskörébe utal. Mert hiszen, ha
a kir. bíróságoknak jogukban állana a törvény kifejezett rendelkezése nélkül bizonyos teendők elvégzését a községi bíróságnak meghagyni, úgy ez esetleg ki volna téve bírói teendők önkényes szaporításának. Ha a hatáskörök szoros értelmezését be
nem tartanok, a jogbizonytalanság teljes volna és a hatásköri
súrlódások napirenden volnának. Amíg tehát a törvényhozás idevonatkozólag kifejezetten nem rendelkezik, az 5.0 koronán aluli
fizetési meghagyás, ill. az ellentmondás folytán keletkezett ezen
perekben hozott ítélet végrehajtására kiküldött rendelendő.
Dr. Weiler Béla.

Az újított per tárgyalásának keretei (Pp. 572. §.)
kérdésében a kir. Kúria e napokban hozott ítéletében következő
álláspontra helyezkedett: A Pp. 572.
2. bekezdése szerint hoz
ható közbenszóló ítéletnek a feladata annak a megállapítására
szorítkozik, hogy a perújítási kereset törvényes feltételei fenforognak-e; az ügy érdeme azonban a Pp. 572. §-ának 1. bekez
dése értelmében, amennyiben a perújítás oka következtében szükséges, újból tárgyalandó. Ebből a rendelkezésből következik,
hogy az újabb tárgyaláson, az ügy érdemében mindazt fel lehet
hozni, amit azon a fokon, ahol a perújítást tárgyalják, általában
fel lehet hozni, épen úgy, mint ha az ügyben a bíróság még
végítéletet egyáltalában nem hozott volna, aminek további folyománya az, hogy a bíróság abban a közbenszóló ítéletben, amelyben a perújításnak helyt ad és a per újbóli tárgyalását rendeli
el, ennek az újbóli tárgyalásnak a kereteit abból a szempontból,
hogy a felek ennek rendjén minő támadó vagy védekező eszközöket használhatnak, nem szoríthatja meg, mert annak elbírálása, hogy a fél által előadott körülmények a maguk összességében az alapperben elfogadott tényállást mennyiben módosítják, az ügy érdemére tartozik. A^fellebbezési bíróság tehát jogszabályt- sértett akkor, midőn az ítélet indokolásában a per
újbóli tárgyalását egyelőre meghatározott tényállítás valódiságának, vagy valótlanságának a megállapítására szorította. (Kúria
P. II. 340/1916.)

— «A háború és a nemi betegségek® című, dr. Nékám Lajos egyetemi tanár által az orvosi továbbképzés központi
bizottságának tartott előadás legutóbb külön lenyomatban is
megjelent. Időszerűbb tárgyat a szerző aligha választhatott volna
vizsgálódásai tárgyául. A statisztika eddigi adatai is már nagy
mértékben elszomorítóak a nemi betegségek terjedését illetően;
a jövő kilátások és következtetések pedig egyenesen félelmetesek. Itt a legnagyobb eréllyel kell és pedig hamarosan közbelépni. Helyes n>omon jár Nékám professzor, midőn a társadalmi
védekezés mellett törvényhozási és közigazgatási intézkedések
megtételét is sürgeti. A kérdés jogászi megoldásával — természetszerűen — nem foglalkozva, csupán utal a szerző a jelen
állapotok tarthatatlanságára. A fertőzés meggátlását, a gyógyítás
lehetővé tételét minden eszközzel elő kell mozdítani, a jelen és
a jövő nemzedék egészsége érdekében kicsinyes aggályoskodások ne tartsanak vissza a kérdés haladéktalan és kimerítő szabályozásától.
A.
SÜIIFÖLID.

— A fiatalkorúak kriminalitása a háború alatt.
(Saját tudósítónktól.) A berlini aJuristische GesellschafU mult
heti ülésén V. Liszt tartott előadást, amelynek során rámutatott
a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeknek a háború
tartama alatt tapasztalható állandó és jelentékeny emelkedésére.
A kedvezőtlen jelenség okai után kutatva, szembeötlő, hogy a
háborús viszonyok lényegesen előmozdítják a csavargáshoz való
hajlam kifejlődését. Az állandó szülői ós rendszeres iskolai
felügyelet hiánya, mozgalmas utcai élet, szinte ellenállhatatlanul
visz sok fiatalkorút a csatangoló életmódba. Regényes hajlandóságok támadnak; 12—14 éves gyermekek a harctérre szöknek, miután hazulról minden elvihetőt összeszedtek, azonban a
hazafias felbuzdulás hamarább eloszlik, mint á dologtalan élet-
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mód utáni vágy. A katonaságtól is csakhamar elszöknek, akik
még néhány hét előtt a hősi életpályáért rajongtak ós miután
az őket pártfogásba vevő katonákat is meglopták, ismét a városi
életben keresnek szórakozást. Másrészt ismét a munkabérek
emelkedése ad alkalmat ahhoz, hogy a fiatalkorú oly élvezeteket
is megszerezhessen magának, amelyekhez idáig nem juthatott.
Dohány, nyalánkság, éjjeli mulatóhelyek a jól fizetett, bár csak
kezdő munkás számára is hozzáférhetőkké lesznek. Hogy nem
puszta ideges aggályoskodás — mondja Liszt — a fiatalkorúak
kriminalitásának emelkedésével foglalkozni, azt eléggé bizonyítja,
hogy a katonai hatóságok figyelmét sem kerülte el ez a jelenség
és 11 hadtestparancsnok adott ki máris — a reá ruházott kivételes hatalom alapján — rendeletet, amelyben fiatalkorúak züllését igyekeznek meggátolni. A rendeletek lényegesebb intézkedései, hogy a fiatalkorú munkabérét törvényes képviselője kezéhez kell kifizetni.
Szeszes italokat kimérő helyiségben fiatalkorút megtűrni,
dohányt fiatalkorúnak eladni nem szabad. Esteli órákban fiatalkorúnak foglalkozás nélkül az utcán tartózkodni tilos. Ezeknek
a rendeleteknek alapulvételével Lisztnek az a véleménye, hogy
sürgős szükség volna a fiatalkorúak érdekében törvényhozási
intézkedésre, a csavargásnak, a bűnözésre vezető életmódnak
meggátlása céljából. Kétségtelen, hogy a fentemlített intézkedéseknek kijátszása, a tilalmak
figyelembevételének
ellenőrzése
körül felmerülő nehézségek a rendelkezések hatását csökkentenék, ez azonban még nem lenne elegendő ok ahhoz, hogy a
rendszabályozást lehetetlennek tekintsük. A büntetőtörvény generalpreventiv hatása itt sem maradna el ; büntetés kilátásba
helyezése már egymagában is számos esetben elegendő lenne
ahhoz, hogy a tiltott cselekmény elkövetésétől visszatartson. Ha
a törvényhozó csak tökéletesen megoldható feladatokkal foglalkoznék, ugyancsak szűk területre volna korlátozva működése.
A.

10. SZÁM.

— A fizetési meghagyásos eljárás és az ügyvédség.
Mint ismeretes, Németország a háborús állapotokra tekintettel,
több nevezetes perjogi újítást léptet életbe, amelyek közül gya
korlatilag legfontosabbak egyike a fizetési meghagyásos eljárás
széleskörű alkalmazása, a felesleges peres eljárás lehető kiküszöbölése érdekében. Az újítások körüli háborús tapasztalatok sok
vonatkozásban helyesnek igazolták a háborús kezdeményezéseket
és máris sok h a n g emelkedik amellett, hogy azokat az újításokat, amelyek célszerűsége a gyakorlatban bevált, a háború utánra
is fentartassanak. A német Reichstag egyik legnagyobb súlyú
jogpolitikusa, Schifíer, akinek neve a perjogi reformmozgalommal kapcsolatosan közismert, egy cikkében amellett tör lándzsát,
hogy a meghagyásos eljárás a háborún túl "is élő jogintézmény
maradjon. Schiffer számításba veszi azt a károsodást, ami ennek
a tervnek a keresztülvitelével az ügyvédséget maradandóan éri.
Mégis úgy találja, hogy az ügyvédség egyoldalú érdeke nem
állhatja ú t j á t egy közszempontból és közérdekből helyes és bevált intézmény életbentartásának. Sőt ügyes politikus létére, hogy
az eszme ellenségeit az eszme barátaiul nyerje meg, az ügyvédséget ((érdekelteti)) (állítólag Tisza Kálmán kifejezése) a meghagyásos eljárás fentartásában, amennyiben azt a propoziciót terjészti elő, hogy a meghagyásos eljárás, amely nem igényel feltétlenül bírói elintézést, törvényileg az ügyvédség kezébe tétessék le, akiket az eljárásból szedhető mérsékelt, de tömeges esetben visszatérő díjazással kártalanít. Schiffer hadakozik az ellen
a felfogás ellen, hogy az eljárás csupán közhatóságra bízható és
viszont utal az ügyvédség köréből állandóan hangoztatott érvre,
hogy egy anyagilag független és erkölcsileg megbízható ügyvédi
kar nem csupán az egészséges igazságszolgáltatás, hanem a polgári alkotmányos szabadságnak is nélkülözhetetlen előfeltétele.
Nálunk Schiffer ideájának az ügyvédség szempontjából még nagyobb jelentősége van, mert első lépés volna az ügyvéd-közjegyző intézmény kiépítése leié.
B.

Megjeleni a COfíPUS JURIS HUNGARICI (Alapította Márkus Dezső dr.) legújabb kötete:
/

1915. ÉVI TÖRVÉNYCIKKEK
Jegyzetekkel ellátta

Kiadja a

T É R F I G Y U L A dr.
m. kir. igazságügyi

•

FRANKLIN-TÁRSULAT

m i n i s z t e r i tanácsos.

m a g y a r i r o d . i n t é z e t és

könyvnyomda.

A több mini 300 lapra terjedő kötet ára a pótlások füzetével együtt fűzve 7 K, fekete vagy
barna félbőrkötésben 10 K.

Kiegészítő kötete úgy a milleniumi

nagy

Corpus

Juris

(Magyar

Törvénytár), mint a H a t á l y o s Magyar T ö r v é n y e k gyűjteményeinek,
valamint bármely törvénygyűjteménynek.
Tartalmazza az 1915-ben érvénybe lépett összes törvényeket, általános nagy becsben
álló jegyzetekkel, utalásokkal s a miniszteri indokolásokkal. Függelékében beragasztásra való pótlások, a Corpus Jnris előbbi köteteinek kiegészítésére. A jegyzetekben gondosan
fel van dolgozva a képviselőházi és főrendiházi tárgyalások anyaga.
A legpontosabb szöveg, a legteljesebb tudományos és gyakorlati apparátussal.

A teljes gyűjtemények ára:
Corpus Juris

Hungarici 1000—1914-ig,
40 kötet, fekete félbőrkötésben „ K 418*70

A hatályos magyar törvények gyűjtem é n y e 1000—1910-ig 6 kötet és
mutató, barna félbőrkötésben
K

kettős
100*—

1911. évi t.-cikkek. Barna félbőrkötésben K 17*
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cc
<c
«
« 21*
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cc
cc
cc
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cc
cc
cc
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T A R T A L O M . Középeurópai jogászok együttműködése. — D r . Szende
Pál, az Országos magyar kereskedelmi egyesülés főtitkára: Házassági vagyonjog és gazdasági élet. — Dr. Meszlény Artur,
az
igazságügyminisztériumban alkalmazott kir. törvényszéki b í r ó :
Liquidációs kényszeregyesség. — Dr. Egyed István budapesti kir.
törvényszéki bíró : A lakásbérlet és a háború." — Szemle.
Melléklet: Hiteljogi és Perjogi Döntvénytár. — Kivonat a ((Budapesti Közlöny»-ből.

Középeurópai jogászok együttműködése.
Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy az e lárgyban lapunk
részéről megindított mozgalom örvendetesen halad előre.
Néhány nap előtt alkalmunk nyilt e kérdésben Klein Ferenc
volt osztrák igazságügyminiszterrel, Sperl és gróf Gleispach bécsi
egyetemi tanárokkal, továbbá dr. Benedict Ödön bécsi ügyvéddel értekezni s részükről is ugyanazt a meleg rokonszenvet
tapasztaltuk az ügy iránt, amelyet a német birodalom jogászai
nyilvánítottak.
Különös figyelmet érdemel az osztrák nyilatkozatban, hogy
súlyt helyeznek a magyar jogfejlődés és jogi kultúra önállóságának megóvására, amely é n á l l ó s £ r \ * m d ó szervezetben is kifejezésre kell jutnia. E körülmény is hozzájárulhat
annak az aggodalomnak az eloszlatásához, hogy a közeledés jogéletünk nemzeti jellegét veszélyezteti.
Éppen ellenkezőleg : az ú j nemzetközi kapcsolat lesz hivatva
hogy a magyar jog- és jogtudomány függetlenségét kiemelje.
Mert valljuk be őszintén, hogy ezt a függetlenséget legalább
tartalmilag az utolsó félszázadban jobban veszélyeztették azok a
be nem vallott kölcsönök, amelyeket a német törvényhozásnál és
tudománynál felvettünk. Kétségtelen, hogy német és osztrák
részről nemcsak a fegyverbajtársi érzelmek, hanem a jól felfogott gazdasági érdek is forrása a jogászság közeledésére vonatkozó készségnek.
De nem hiányzik ez az érdek részünkről sem. Elismerjük
ugyan, hogy látszólag csupán eszményi az az érdek, amely a
fokozott német ipari behozatallal a magyar szellemi művelődés
kivitelének lehetőségét helyezi szembe, de kétségtelen, hogy a
magyarság szellemi erejének megismerésétől és elismerésétől
f ü g g a nemzeti önállóság tisztelete is. Senki sem tagadhatja,
hogy a százados német hatás ellenére is vannak jogi kultúránknak sajátos, egyéni értékei és ezek megismertetése Németországban és Ausztriában bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországot a béke küzdelmeiben is ugyanoly értékes fegyvertársnak tekintsék, mint a minőknek az ú j vérszerződéssel megpecsételt kárpáti harcokban bizonyult.
Hogy a közeledésre az első lépés magyar oldalról történt,
az csupán következménye volt a nemzetközi érintkezésben szokásos udvariasságnak, amely a kezdeményezést a számbelileg
kisebb nemzettől várja. De a visszhang, amelyet lapunk negotiorum gestio-ja kiváltott, utólag teljesen igazolta fellépésünk
helyességét.
A berlini Juristische Gesellschaft felszólítást intézett a Magyar Jogászegylethez, hogy az április 8-án tartandó ünnepi ülésén, amelyen a német jogászgyülésnek ugyanakkor tanácskozó
állandó választmánya testületileg vesz részt, magyar előadó tartson a közeledés kérdéséről felolvasást.
Jogászegyletünk elnökének Nagy Ferenc v. b. t. t.-nak személye, akit erre az előadásra megnyerni sikerült teljes biztosítékot nyújt, hogy a magyar érdekek kellő képviseletben részesülnek.

A kéziratokat b é r m e n t v e a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Az érdeklődésnek és rokonszenvnek gyors terjedéséről tesznek kétségtelen bizonyságot azok a levelek, amelyek csaknem
nap-nap után érkeznek hozzánk Németország jogászságának legkiválóbb tagjaitól. így legutóbb is Enneccerus, a m a r b u r g i egyetem nagyhírű magánjogász a, Hamm
főtörvényszóki elnök és
Harburger egyetemi tanár és bajor fő-kormánytanácsos tudósítanak bennünket arról, hogy a kezdeményezett mozgalomhoz
örömmel csatlakoznak. Mint a J. K. szerkesztősége — írja
Enneccerus — úgy magam is megvagyok győződve arról, hogy
a Német- és Magyarország között kifejlődésben levő benső
összetartás a német és a magyar jogtudomány tetterős együttműködését is szükségessé fogja tenni és hogy ennek ismét a
jogalkotás terén való közeledés lesz egyik előfeltétele. Ez az
együttműködés azonban a két államnak a nemzetközi jog és a
közgazdaság terén felmerülő közös feladataik megoldását is
lényegesen megfogja könnyíteni. Mint -előkészítő lépés, talán
ajánlatos volna a «Deutscher Juristentag»-gal keresni összeköttetést, amely egyesület a német és az osztrák jogászságot már
felöleli. Ez, valamint a Magyar Jogászegylet van hivatva közös
tanácskozásai során a közeledés előmunkálatait végezni.)) Ugyanaz
a szívélyes h a n g köszönt bennünket Hamm levelében is, aki
szívből üdvözli az eszmét, amely annak tudatára hozta a jogászságot, hogy a német birodalom, Ausztria és Magyarország törhetetlen fegyverbarátságán alapuló szoros összeköttetést, a jogélet terén is hasonló bensőséges együttműködésnek kell követnie.
Mint Enneccerus, úgy Hamm is a ((Deutscher Juristentag»-gal
folytatandó közös munkát t a r t j a a legkívánatosabbnak. Ürömmel
emlékszik vissza Ilamm a magyar jogászoknak az 1902. évben,
Kölnben tett és a német telekkönyvi szervezet megismerését
célzó látogatására, amikor is ő volt az, aki ennek a küldöttségnek a szükséges felvilágosításokkal szolgált.
A magyar jogászokkal folytatott közvetlen érintkezések során
szerzett kellemes benyomásokról számol be Harburger. Az 1910
esztendőben — amint írja — egy, a középeurópai gazdaságiegyesület által Bécsbe összehívóit értekezleten, amelynek célja
egy német, osztrák és magyar végrehajtási jogsegély szerződés
előkészítése volt, alkalma nyilt a magyar jogba is betekintést
szerezni és annak a német joggal való szellemi rokonságáról is
meggyőződni. Örömmel emlékszik vissza Harburger arra is, hogy
ez alkalommal több kiváló magyar jogászszal léphetett személyes .érintkezésbe. Ekkor gondolt ő már az együttműködésnek
jelentékeny tudományos értékére. Igen üdvös volna, H a r b u r g e r
véleménye szerint, tekintettel arra a nehézségekre, amelyek a
magyar nyelvnek megtanulásával járnak, ha gondoskodás történnék arról, hogy minden jelentékenyebb törvénytervezet és
javaslat német nyelvre lefordíttatnék és a német jogtudomány
elméleti és gyakorlati művelői számára könnyen hozzáférhetővé
tétetnék. Kívánatos volna a jogi folyóiratokat is magyar és német nyelven kiadni. Nemcsak a kereskedelmi és váltójog terén
lenne, meg ily tevékenységnek a haszna, hanem az általános
magánjogban, a büntetőjog és perrendtartás terén is. De különösen is érdemes lenne a nemzetközi magán- és büntetőjog
terén kezdeményezni ily mozgalmat, amennyiben ott a jognak
nemzeti sajátosságai érvényesülésre találhatnak. Nem maradna
el a várt kedvező hatás az egyetemeken tartandó kölcsönös előadások (Austauschprofessoren) valamint a tudományos folyóiratokban való kölcsönös közreműködés esetére sem?
A szívből jövő, baráti szerencsekívánatok,

amelyekkel ezek
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a kitűnő jogászok a meginduló mozgalmat kivétel nélkül köszöntik, igen becses, biztatásul szolgálnak számunkra. A leküzdendő nehézségek helyes felismerése, azoknak tekintetbevétele a
sikernek épen annyira előfeltétele, mint az akadályok leküzdésére szolgáló módok és eszközök kikutatása. A feladat első részével már csaknem el is készültünk, a másik felének elvégzése
tárgyában is, megindulóban vannak a munkálatok. Hogy leküzdhetetlen nehézségek útunkat állni nem fogják, azt azonban
talán már most is — hivatkozva épen a rokonszenv és baráti közeledés oly bíztató megnyilvánulásaira — meg szabad állapítanunk.

Házassági vagyonjog és gazdasági élet.
I. A birtokmegoszlás

konzerválása.

1848 előtt a magyar politikai és gazdasági szervezet a földbirtokon nyugodott. A földbirtok volt minden közjogi jogosítvány forrása, a földjáradék élvezésének alapja, a katonai erő kifejtésének előfeltétele; a földbirtok elvesztésével veszendőbe ment
a politikai hatalom és a munkanélküli jövedelem. A földbirtoknak központi szerepénél fogva minden törekvés arra irányult,
hogy a föld a hatalomban részes család kezén minél tovább megmaradjon.
A nők fegyveres szolgálatot nem teljesítettek, házasságuk
folytán pedig rendszerint idegen családba jutottak. Ezért úgy a
házassági vagyonjog, mint az örökjog körében az ingatlan vagyon
megszerzéséből vagy teljesen kizárattak, vagy szerzőképességük
erős korlátozás alá esett. Már a törzsszervezet korában is a földbirtok csak a nemzetség férfitagjait illette, a nőnek a családi
vagyonban öröklési igénye egyáltalán nem volt, 1 ami megfelelt
a nemzetségi kötelék katonai jellegének. A hűbéri jogrend körében pedig a fiági öröklés a szabály. Ez volt az ősiségen felépült
magyar jog alapelve is. A nők az ősi vagyonban nem örökölhettek,
őket csak a hajadoni jog (ius capillare) illette meg, melynél fogva az
ősi vagyonból tartást és kiházasítást követelhettek. Az aranybulla 4.
cikke szerint a nemes ember fiutódok nemlétében a leánynegyed
(quarta puellse) levonásával vagyonáról szabadon végrendelkezhetett. A negyedjog, mint azt a Hármaskönyv világosan kijelenti, nem
természetben illette a leányokat, hanem készpénzben és ingóságokban s a tulajdon ((minden időre a fiúknak és örökösöknek
marad meg». 2 Adománybirtoknál az ingatlanok csak akkor szállhatnak át a női maradékokra, ha az adoraánylevél a nőági örökösödést kifejezetten megengedte, máskülönben a nőnek ((gyökeres igazsága® nem volt. A szerzett — tehát az apai vagy anyai
saját pénzen vásárolt — jószág körében a leánymaradékok öröklési joga elvileg elismertetett, csakhogy az átruházás nem járhatott a fiútestvérek vagy más törvényes utódok sérelmével, ami
azt jelentette, hogy a nők örökjoga pénzen megváltható volt.
Werbőczi még ezt a szűkkörű örökjogot is soknak találta,
({minthogy az asszonyok vagy hajadonok
egymagukban
sem a
háború terhét nem viselik, sem a hazát nem védhetik, azért nem
is érdemelnek a vásárolt jószágokból
és birtokjogokból
örökrészfo. A feleség az adománybirtokban csak akkor örökösödhetett, ha az adományozás a férj és feleség részére együttesen történt, ilyenkor is csak úgy, ha a férj örökösök hátrahagyása nélkül halt el. 3
A nők örökösödési joga a fiág kihaltával vált gyakorlativá.
Ilyenkor a hagyatékban bennmaradhattak, a feleség hitbért és
tartást, a leányok kiházasítást és a negyed pénzben való megváltását követelhették. De az örökösök nem lehettek, ha csak az
adománylevélben a leányág nem volt említve. A negyedet csak
akkor adták ki természetben, ha a leány az atyafiak beleegyezésével nem nemeshez ment férjhez, akire ilyképen átörökítette a
nemességet. Az Anjouk alatt szokásba jött a fiúsítás, t. i. hogy
a fiági leszármazók hiányában a leánygyermek fiúnak tekintessék, amikor az ingatlan vagyon a leányra, illetőleg annak fér1

Timon Ákos : Magyar alkotmány és jogtörténet. III. kiad. Budapest 1906. 327—331. 11.
2
W e r b ő c z i : Hármaskönyv.
Fordították Kolozsvári és Óvári.
Budapest, 1894. I. r. 88. és 89. címek. F r a n k I g n á c : A közigazság

törvénye Magyarhonban. Budán, 1845. I. 493—494. 11.
3

W e r b ő c z i : Hármaskönyv.

I. r. 17., 19., 21., 28., 48.

Frank : Közigazság törvénye. 468—471. 11.

címek.
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jére szállt. Az ősiségi törvény az intézmény nagyobbmérvű elterjedésének útját állta.
Ez a különben csekélyszámú kivétel még élesebben mutatja
az alapelv érvényesülését. Minden katonai és gazdasági hatalom
alapja a földbirtok. Meg kell tehát mindenáron
akadályozni,
hogy azok az öröklés és házasság útján más családba
menjenek át. Ha megszakadás történt s a család férfiága kihalt, akkor
a helyzet kényszere folytán a földbirtokkal kapcsolatos funkciókat a nők vették át, ilyenkor az ő kezükre is jutott ingatlan vagyon. Szerepük azonban átmeneti volt, a nő csak a vérátvitelt
közvetítette és a férj vált az ingatlan vagyon igazi urává.
Oly társadalmi rétegek körében, ahol a földbirtoknak ily
központi szerep nem jutott vagy amelyek a politikai hatalomból
kizárattak, az örökjog más irányban fejlődött. A városokban a
nők és férfiak egyenlően örökösödtek, a parasztok körében is a
gyermekek egyenlő öröklése volt a vezető szabály. 4
Viszont azokban a társadalmi osztályokban, amelyek ma is
a feudálizmus világnézetét képviselik — mert érdekeik a földbirtok megtartásával kapcsolatosak —, a nők örökjogi jogtalansága még mindig igen nagy. Az arisztokrácia körében a hitbizomány — vagy amint Frank nevezi — «a nemzeti díszörökség» szolgálja ezt a célt és ebből a leánymaradék rendszerint ki
van zárva. 5 A nemességre érvényes örökjog a jogegyenlősítési
folyamat hatása elől nem zárkózhatott el, s a leszármazók nemre
való tekintet nélkül egyenlően örökösödnek. Mégis a fiági leszármazóknak végrendelet útján való előnyben részesítése a nagyés középbirtokos családokban szokásos, valamint az is, hogy a
női leszármazók inkább az ingó vagyonból nyernek kielégítést.
Az öröklött vagyonra s főleg az öröklött földbirtokra a feleség
öröklése nem terjed ki, mert az ági öröklés alá esik. A Bsz.°
1554. §-a szerint az ági hagyományos természetben való kielégítést követelhet. Az ági vagyon állagában a feleséget köteles rész
nem illeti meg, csak haszonélvezet, illetőleg tartás. (Bsz. 1791. §.)
Szándékosan foglalkoztunk
bővebben a nők örökjogi helyzetével, mert a házassági vagyonjog és nők örökjoga között igen
szoros kapcsolat van. A
közötti viszonyban a közlekedő
csövek törvénye érvényesül. Ott, ahol a női örökjog hátrányos
ott rossz a házassági vagyonjog és megfordítva is. A nő, aki a
múltban kereseti tevékenységet nem folytatott, csupán öröklés
útján juthatott olyan vagyontárgyakhoz, amelyek később a házassági vagyonjog szabályai alá eshettek. A nemes asszony nem
hozott a házhoz vagyont, amelyre a vagyonközösség kiterjedhetett volna, a szerzésben pedig nem vett részt. Ennek megfelelő
módon bánt el vele a házassági vagyonjog és a házastársi öröklési jog is. A férj házasságelőtti vagyonára jussa nem volt, a
szerzeményből csak akkor részesült, közkeresőnek csak akkor
tekintetett, ha a férj kegye folytán neve a szerzőlevélbe belekerült, de ilyenkor is a férj mint főszerző az ingatlanról szabadon rendelkezhetett. 7 Ha leszármazók maradtak, az özvegyi öröklés a férj szerzett ingóvagyonából csak egy gyermekrészre és
némely berendezési- és dísztárgyra terjedt ki. Leszármazók hiányában a feleség csak az ingókat örökölhette, az ősi ingatlanok
a családra szálltak vissza. Ezzel szemben a városi polgár és a
jobbágy felesége, akiknek örökjoga saját szüleikkel szemben tágabb körű volt és férjük munkájában résztvettek, közszerzeményi
joggal bírtak, sőt — lehet mondani — vagyonközösségben éltek,
leszármazók és végrendelet hiányában pedig a feleség a férj egész
vagyonát örökölte.
1848 előtt a kiváltságos rétegekre érvényes házassági vagyonjog alapvető intézménye tehát nem annyira a vagyonelkülönzés,
hanem inkább a férji vagyonelkülönzés,
a nő vagyoni
jogtalansága, a férj személyében összpontosuló vagyonegység volt. A feleség vagyoni jogtalansága volt a szabály már a legrégibb magyar
jogban is. Az Árpádok korában a nő másra, mint kiházasításra
családjával szemben igényt nem tarthatott, amit a házasságba
bevitt, az a férj vagyonának alkatrészévé vált, férje halála után
4

Werbőczi: Hármaskönyv. 111. r. 29. cím. Timon id. m. 372. 1.
Szende Pál : Magyar városok a középkor végén. Budapest, 1913. 53. 1.
5
1862 okt. 9-én kelt 15,742. sz. udvari rendelet 9. §-a.
G
A polgári törvénykönyv javaslatának a külön bizottságban
megállapított szövege — Bsz.
7
Frank: Közigazság. I. 526. 1. Werbőczi: Hármaskönyv I. r.
102. cím.
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a nemzetség tagjaira szállott, ő maga arról nem rendelkezhetett, 8 Mintegy kárpótlásul jogfosztott helyzetükért és nincsetlenségükért később az a jogállapot fejlődött ki, hogy azzal a
kevéssel, amit kaptak, szabadon rendelkezhettek. Ha a házasságba
nagyobb értékeket és főleg ingatlant vittek volna be, akkor feltétlenül kialakult volna a vagyonközösségnek valamely rendszere. így nem volt reá szükség, Ugyanez a folyamat játszódott
le itt is, mint a római jogban, ahol a manus melletti házasságban a feleség mindent a férjnek szerzett, de kárpótlásképen a
vagyoni önállótlanságért a feleséget a férj halálakor teljes gyermekrész illette. A férjhez ment leány kikerülve atyja családjából, örökösödési joggal nem bírt s ehelyett kárpótlásul hozományt (dos) nyert, mellyel szabadon rendelkezhetett. 9
A fenti állítás helyességét Baross János, az agrárérdekek
egyik legszélsőbb képviselője is megerősíti. Ő is rámutat arra,
hogy 1848 előtt az ingatlan vagyon túlnyomóan férfikézen volt.
A nőket megillető szabad rendelkezési jog, a szabad vagyon
rendszere, mely «méltányos rekompenzációja volt az ingatlan
vagyonból majdnem teljesen kiszorított női nemnek)), jelentőséggel nem bírt, veszélyt nem okozhatott. 1 0 De ez az állapot
gyökeresen megváltozott. A modern jogfejlődés a női leszármazókat a fitestvérekkel az örökjog körében legalább papíron
egyenlősítette. Most már gyakorivá vált, hogy a nők földbirtokot
is örökölnek. A vagyonelkülönzés rendszere ma, araikor a feleségnek is lehet földbirtoka, nem tudja többé azt a feladatot elvégezni, amelyet az 1848 előtti házassági vagyonjog az örökjoggal párosulva oly kitűnően oldott meg. hogy t. i. kizárta a nőket az ingatlan vagyon birtoklásából. Ezért hangzik fel agrár
körökből a kívánság, hogy a férjnek «ma nagyobb jogot szükséges adni neje vagyonának kezelése tekintetében, mint régente
volt, mert az utolsó ötven év alatt nagyot fordult a világ, a földbirtok nagyrésze átment a férfi nem kezéből a. női nemébe)). 11
A férji kezelési jog kitágítása a mezőgazdasági üzem produktivitása szempontjából igen nagy előnyökkel járhat, — ezekre még
később kitérünk, -— de a birtokmegoszlásra semmi befolyást nem
gyakorol s főleg a feleségnek a férj ingatlan vagyonára jogot
nem biztosít.
De ha a vagyonelkülönzés nem is tökéletes eszköz, konzervatív szempontból a vagyonegyesítő jogokkal szemben most is a
legkívánatosabb
rendszer, mert még ma azon fordul meg minden, hogy a földbirtok a politikai uralomban részes családok
kezén maradjon és házasság útján idegen és más társadalmi
rétegekhez tartozó családokba ne szivároghasson át. Az uralkodó
osztály körében a női vagyon a férfiakéhoz képest aránylag még
ma is igen csekély, a feleség a szerzési tevékenységben nem
vesz részt, tehát a vagyonelkülönzés csak a nőknek árt, a vagyonközösség elsősorban nekik használna. Ezért fedezi fel a Min.
Ind. (I. 30. 1.) hogy a társadalombölcselők is ezt a rendszert
állítják fel a jövő eszményeül. A fenti okokra vezethető vissza,
hogy a Tj. a házassági vagyonjogban a vagyonelkülönzésnek ma
érvényben álló rendszerét nemcsak fentartja, hanem megmerevíti és kiélezi. Sem vagyonközösséget, sem kezelési közösséget
szerződésileg kikötni nem lehet. Amit a Tj. 1 2 általános vagyonközösség alatt ért, az csak a szerzeményi közösség kitágítása.
Azt sem engedi meg, hogy a közszerzemény már a házasság
fennállása alatt a felek szerződése folytán dologi hatállyal érvényesüljön. így azután csakugyan könnyű a vagyonelkülönzés
tiszta rendszerét fentartani!
A földbirtokviszonyok megrögzítésére irányuló törekvés igen
erősen nyilvánul a közszerzemény szabályozásában, ami annak
következménye, hogy a szerzeményi közösség eddig csak a parasztság és a polgárság joga volt, ezután pedig egyformán kiterjed minden társadalmi osztályra.
A házasság ideje alatt öröklés útján nyert vagyontárgyak
8
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a házastárs külön vagyonához tartoznak. (Bsz. 49. §. 1. p.) Ily
esetben többnyire ingatlan vagyonról van szó. A törvény eltiltja,
hogy ingatlanra vonatkozólag a házasfelek vagyonközösségi szerződést kössenek, de azt megengedi, hogy házassági szerződéssel
ingatlanok és egyéb vagyontárgyak külön vagyonná nyilváníttassanak, tehát ezekre a közszerzeményi jog ne terjedjen ki.
(Bsz. 49. §; 2. p.) A Bsz. 52. §-a, ellentétben a Tj-vel, de összhangzásban mai bírói gyakorlatunkkal, 1 3 a külön vagyontárgyak
Kolosváry Bálint: A szerzeményi közösség stb. Budapest, 1900., 48G. 1.
értékemelkedésének és értékcsökkenésének esélyeit egészen a
külön vagyon javára és terhére írja. A külön vagyon rendszerint
ingatlanokból áll, s az ingatlanok értéke évtizedek óta állandóan
emelkedő irányzatot mutat. A Biz. Ind.l/í (32. 1.) úgy nyilatkozik,
hogy t(az értékemelkedésnek közszerzeménykép való megosztása
sok esetben sértené a házastárs vérszerinti családjának érdekeit))
és elismeri, hogy az ingatlanok áremelkedése ecalig vezethető
vissza a házastársak közös munkásságára®. De ép oly kevéssé
vezethető vissza a vérszerinti családtagok munkásságára! Ebből
az álláspontból nem a házastárs jogainak elkobzása, hanem az
következnék, hogy az ingatlanoknak értékemelkedését súlyos adó
segélyével az állam részére biztosítsuk.
A Tj. a házastárs közszerzeményi illetőségét pénzben rendeli kiadni és a természetben való megosztás csak másodsorban
jön tekintetbe. A Tj. örökjogi részében viszont az a törekvés
nyilvánul, hogy az örökjogi juttatások, különösen az ági vagyon
és köteles rész körében lehetőleg természetben történjenek. Ez
a két irányzat nincs egymással ellentétben. A felsőbb társadalmi
rétegekben, ahol a feleség rendszerint nem szerez, a közszerzeménynek pénzben való kiadása a férjre azért előnyösebb, mert
mellőzhetővé teszi az ingatlanok megosztását. Az örökjogban
viszont az ellenkező szabály — a természetbeni juttatás — óvja
meg a feleséggel szemben a vérszerinti család érdekeit. Grosschmied az I. T.-ben a Hármaskönyvre és az 1840 : VIII. tc.-re
való hivatkozással a természetben való megosztást vette alapul.
A régi jogban közszerzeménynek csak jobbágyok és városi polgárok között volt helye, akik az ingatlant maguk művelték meg,
tehát a természetbeni megosztás a közösség megszüntetésének
legcélszerűbb módja volt. A földesúri osztályban azonban épen
ellenkező szabályra van szükség. A régi jogszabályok mindenáron való feltámasztása, mint öncél, gyakran épen azon osztályok érdekeivel jut ellentétbe, melyeket a feltámasztó jogász is
elsősorban akar megvédeni.
A halál utánra halasztás intézménye szintén azt a célt szolgálja, hogy az ingatlan vagyon a férj kezén maradhasson s neki
módjában legyen időt nyerni arra, hogy a nőt vagy örököseit
máskép elégíthesse ki. Ezt a jogot csak az a házastárs gyakorolhatja, aki a másik házastárs irányában minden közszerzeményről lemond. A földbirtokosság körében rendszerint csakis
a feleségnek vannak közszerzeményi igényei, mert a ((nő nagy
ritkán szokott szerezni, a dolog az életben rendszerint úgy áll,
hogy a nő vagyonából való közszerzeményi igénye a férjnek
tárgytalan)). (Ind. I. 23G. 1.) A feleség tehát a kedvezménnyel
csak igen súlyos áldozatok árán élhet, míg a férj mitsem kockáztat. Eddigi jogunk ezt az intézményt nem ismeri. Erre a reformra szükség lett atovábbi temperálásul . . . mintegy ellensúlyául a közszerzeményi rendszer kiterjesztésének az ország
minden rendű lakosaira®. (Ind. I. 240. 1.)
Az I. T. idevonatkozó merev szabályait a későbbi javaslatok
enyhítették. A II. T. 72. §-a kimondta, hogy a közszerzeményi
tartozás után a házastárs negyedévenként utólag kamatot köteles fizetni, míg az I. T. szerint a kedvezmény teljesen ingyenesen illette őt. A Bsz. 68. §-a szerint halasztásnak helye nincs,
ha ez a méltányossággal ellenkezik, azonkívül a feleség megfelelő előfeltételek mellett nemcsak pénzben, hanem természetben való kielégítést is követelhet.
E módosítások a kirívóbb igazságtalanságokat eltüntették
ugyan, de az intézmény rendeltetése ezzel nem változott.
Szende Pál.
13
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Liquidáciős k é n y s z e r e g y e s s é g .
Nem személyes megtámadtatás címén kérek szót. A legjobb
társaságban vagyok ama személyiségek között, akiket dr. Köriig
Vilmos őméltósága e lapok folyó évi február hó 27-iki számában
megjelent nagyérdekű cikkében kritikája körébe vont, s nem
mondhatna róluk olyant, ami rám nézve nem lenne a legnagyobb
mértékben hizelgő. A háború a jogi cikkirodalom terén is meghozta a maga divatját. A háborús divat-cikk a szürke szín — la
grandé couleur de la saison — legkülönbözőbb változataiban
tobzódik, amelyet lankadatlan hévvel és több-kevesebb szerencsével applikál a törvény- és rendeletalkotásban résztvevő személyekre. Ám tegye: a divat szuverén.
Ami különösen a kényszeregyességről szóló rendeletet illeti,
nincs Magyarországon törvényhozói mű, amelynek előkészítésében és létrehozásában a gyakorlat embereinek még csak megközelítő mértékben is oly döntő szerep jutott volna, mint e rendeletnél. A teoretikusok szürke társasága óvakodott volna attól,
hogy erre a tényre hivatkozva hárítsa el magáról a felelősséget,
ha a rendelet véletlenül nem vált volna be; most, hogy a rendelet az eddigi jelek után ítélve várakozáson felül bevált, ennek
az érdeméi örömmel engedi át a praktikusok részvételének.
Érdekesebb e torzsalkodásoknál maga a kérdés, amely rájuk
alkalmat szolgáltatott. Szinte rejtvényszerű: mit akarhatott a
csődönkívüli kényszeregyességi eljárásról szóló rendelet? Léptennyomon kvótán alapuló egyességet tart szem előtt, és mégis megakarta engedni a kvótát nem tartalmazó, pusztán felszámolást
megállapító egyességet ? Vagy ha ki akarta azt zárni, miért nem
merte ez akaratát kifejezni ? Vájjon mitől kellett volna félnie, ha
csakugyan ez lett volna a szándéka ?
Ismeretes, hogy a budapesti kir. törvényszék 1 és elvileg a
budapesti kir. tábla is 2 egy konkrét esetben arra az álláspontra
helyezkedett, hogy «az egyességi ajánlatnak előre meghatározott
hányadnak ugyancsak előre meghatározott határidőben való fizetésére kell irányulnia.)) Teljesen egyetértek a határozathoz e lapok
hasábjain fűzött észrevételekkel abban a feltevésben, hogy a rendelet szerkezetéből merített érvek, amelyekkel a bíróság ezt az
álláspontját támogatja, inkább csak formális, másodrendű jelentőségűek, és hogy az állásfoglalás valódi oka az a tagadhatatlanul méltánylást érdemlő aggodalom, hogy mivel a bíróság az
egyesség jóváhagyásával leveszi kezét az eljárásról, fennálló jogunkban semmi biztosíték nincs arra, hogy a felszámolás az
összes hitelezők érdekeinek megfelelően, igazságosan és szabatosan fog lebonyolódni. Nincs különös súlya tehát nevezetesen a
rendelet ama §-aira való hivatkozásnak, amelyek «hányad»-ról,
c(összeg))-ről szólnak, mert ilyen en passant odavetett szóból
alapvétő kérdések eldöntésére nem szabad következtetni; nem
áll meg a rendelet 6. §-ára való hivatkozás, mert abból, hogy a
minisztérium fentartotta magának a lehetőséget arra, hogy minimális kvótát állapítson meg, a jelen jogra nézve semmi sem
következik; és nem áll meg az a szintén felmerült érv sem,
hogy a felszámolásos egyesség nem volna végrehajtható, mert a
kényszeregyességnek egyáltalán nem kelléke a végrehajthatóság,
amit bizonyít az, hogy az adósnak csak kifogást kell emelnie a
követelések ellen és a kvótán alapuló egyesség is elveszíti a
végrehajthatóság attribútumát.
A bíróságok fent jelzett idegenkedése a felszámolással kapcsolatos kényszeregyességtől több mint érthető. Az ilyen egyesség a kisebbségre követelése oly részének elvesztését kényszeríti
rá, amely veszteség nagyságát előre meg sem becsülheti ; és
minthogy a bíróság közreműködése az eljárás befejezetté nyilvánításával véget ér és így a lebonyolítás minden hatósági ellenőrzés nélkül folyik le, bizonyos mértékig magánemberek önkényétől függ, kapnak-e valamit a hitelezők, egyforma vagy különböző mértékben kapnak-e és mennyit kapnak. A vigasz, hogy a
felszámoló mint megbízott magánjogilag és büntetőjogilag felelős, a bíróságot közelfekvő okokból nem nyugtatja meg, mert
tudja, hogy ez a jogvédelem rendszerint eső után köpönyeg; és
azzal az érvvel szemben, hogy hiszen magánegyességeket nagy
számban kötnek ezen az alapon, erős súllyal esik latba az, hogy
volenti non fit injuria, de állami kényszerrel nem szolgáltathat* Ke. 30,715/916. 1. sz.
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juk ki a hitelezőt a felszámolók vagy a mögöttük álló érdekcsoport kénye-kedvének.
Mindez nem újság a kérdéssel foglalkozók előtt, és nem volt
újság akkor sem, amikor a rendelet készült és amikor talán az
összes felmerült problémák közül ez volt a tárgya a legtöbb
töprengésnek és vitatásnak. Mindenki előtt tisztán állott, hogy a
liquidáciős egyességek lehetővé tétele fontos gazdasági érdek.
Mindenki magáévá tette az éppen König részéről formulázott
azt az álláspontot, hogy különösen pénzintézetek részéről kötött
kényszeregyességeknél ez a módozat alig nélkülözhető. Viszont
a széles mederben és — ismétlem — túlnyomóan gyakorlati férfiak részéről folytatott megbeszélések során mindinkább gyökeret
vert az a nézet, amely különben teljesen fedi König álláspontját,
hogy nem volna helyes egyszerű elvi kijelentéssel, részletes szabályozás nélkül a rendeletben a liquidáciős egyesség megengedett
voltát megállapítani. És hogy ez az így leszűrt meggyőződés
jó nyomon járt, annak legjobb bizonyítéka a bíróságok állásfoglalása. Hiszen alig képzelhetni súlyosabb helyzetet, mint
aminőbe a bíróságok kerültek volna, ha a rendelet. imperaliv
szabálya őket a liquidáciős egyesség jóváhagyásába kényszerítené
bele a fent érintett súlyos aggályok dacára és anélkül, hogy
az ezek eloszlatására szükséges részletes szabályozást tartalmazta
volna !
Maradt tehát két alternatíva: nyitva hagyni a kérdést vagy
a felszámolás szabályainak egész komplexumát a rendelkezések
körébe belevonni. Az utóbbi megoldással szerkezeti és jogpolitikai okok állottak szemben. A rendelet fontos okokból nem óhajtott rést ütni azon az elven, hogy az eljárás befejezetté nyilvánításával a bíróság közreműködése véget ér. Amit a fent idézett
elsőbírósági végzés a kényszeregyesség tartalmára nézve mond,
hogy t. i. «a felszámolásnak, felosztásnak és ügymenetnek . . .
részletes szabályozása különösen részvénytársaságnál, annak egész
szervezetébe belenyúló jellege folytán nyílván átlépné azt a határt, amit a rendelet az egyesség tartalmául megszabhatott)) —
ez áll magára a kényszeregyességi eljárásra is. Mert — és itt
ismét a határozat szavait idézem — aa kényszeregyesség egyik
főcélja, hogy a csőd elkerülése által a gazdasági alanyokat a
megszűnéstől megvédje. Részvénytársaság feloszlása azonban
annak megszűnését eredményezi ; ezen szempontból tehát a
liquidáciős egyesség a most említett főcél szolgálatában nem is
állana®. A felszámolással kapcsolatos egyesség a fentiekből folyólag a rendelet e kiindulópontjával épen ellenkező értelmű
szabályozást kíván és pedig oly szabályozást, amelynek önmagában ismét több heterogén anyagot kell felölelnie. A kereskedelmi
jellegű felszámoláson kívül jelesül a hagyatékok felszámolása az,
amelyet szintén részletesen és önállóan kell szabályozni. A Schregerféle tervezetben e részben foglalt javaslatokat ki nem elégítőknek találták, épen abból az okból, mert a hagyatékok felszámolása nem kereskedelmi jellegű felszámolás. A rendelet tehát több,
a tipikus megjelenési formáktól merőben idegen anyaggal megterhelten kezdte volna meg rögös pályáját, ha a mellőzhetetlen
részletes szabályozásba bocsátkozott volna. Ehhez járult, hogy
már akkor a megvalósulás
stádiumába
lépett a Pénzintézeti
Központ felállítása
és ezzel kapcsolatban az a terv, hogy
pénzintézetek felszámolása a Pénzintézeti Központ közbenjöttével történjék.
Időközben a vonatkozó törvényjavaslat már törvényerőre is
emelkedett (1916 :XVI. tc.) és annak 7. §-a felhatalmazza a minisztériumot, hogy rendeleti úton szabályozza a Pénzintézeti Központ részéről intézett csődszerű felszámolásban követendő eljárást, és hogy annak rendelkezéseit a szükséges módosításokkal
kiterjessze a Pénzintézeti Központ közbenjöttévei foganatosított
Önkénies felszámolásra is. Ez a rendelet előkészítés alatt van és
remélhetőleg a Pénzintézeti Központ felállításakor életbe fog léphetni. Arról tehát, amit König gyakorlatilag a legfontosabbnak
tart, máris gondoskodás történt; s ha az itt szerzett tapasztalatok kedvezőek lesznek, könnyű lesz a már bevált felszámolási
rendet megfelelő változtatással más vállalatokra kiterjeszteni. De
a legnagyobb óvatosság ezekben a sokoldalú és fontos érdekeket érintő kérdésekben mellőzhetetlen; mert ismét König nyomdokain járok, amikor arra utalok, hogy a felszámolásos egyességeknek a külföldi törvényekben eddig megkísérelt szabályozása
hézagos és nem megnyugtató, úgy hogy ezen a téren is a kodifikátor úttörő munkát kénytelen végezni.

1 1 . SZÁM.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

A rendelet tehát — hallgat és feltehető volt, hogy hallgatását úgy fogják értelmezni: mivel az egyesség tartalmát egyáltalában nem korlátozza, nem zárja ki a liquidációs egyességet
som, ha az a konkrét esetben a rendelet keretein belül marad
és ha magában az egyességben gondoskodás történik oly biztosítékokról, amelyek a bírót megnyugtathatják arra nézve, hogy
a kisebbségnek az ő őrizetére bízott érdekei csorbát ne szenvedjenek. Ezt a reményt az eddig elhangzott bírói kijelentések
annyiban be is váltották, hogy a felsőbíróság nem engedte meg
a liquidációt is tartalmazó egyességi ajánlatnak hivatalból való
visszautasítását és hogy nem tartja kizártnak oly egyesség jóváhagyását sem, amely bármily minimális hányad mellett még felszámolást is állapít meg.
A táblai határozat szerint a névleges hányad felajánlásával
az adós «formailag)) megfelel a rendelet követelményének s ezért
az ily ajánlatot hivatalból nem lehet visszautasítani. Viszont
megállapítja a Tábla, hogy a rendelet «az előre meghatározott
hányad elvén épül fel s ettől az elvtől, t. i. a végkielégítésül
felajánlott szolgáltatás idő- és összegszerű bizonyosságától való
eltérést . . . sem enged)). De az utóbbi tételt maga a Tábla sem
értheti abban a korlátlanságban, amelyet képviselni látszik; mert
ha ettől a bizonyosságtól eltérésnek semmi szín alatt sem volna
helye, akkor az attól eltérő fix hányadra és felszámolásra alapított egyességet semmi szín alatt sem lehetne jóváhagyni, tehát
az ily ajánlatot hivatalból kellene visszautasítani; és mert ha
mindig könyörtelenül megkívánnék ezt a mathematikai bizonyosságot, akkor vissza kellene utasítani oly nyilvánvalóan a
hitelezők érdekének megfelelő ajánlatot is, aminő pl. az, hogy
«fizetek egy év alatt 80%-ot, de ha üzletem jól jövedelmez, még
további 10%-ot)), vagy az, hogy ((fizetek 50% ot és a még három
évre fennálló ezerholdas birtokbérletem után szerzendő tiszta
nyereséget)) stb. Szóval: az, hogy a Tábla a hányaddal kapcsolatos felszámolást az egyesség bázisaként elvben elfogadja, eléggé
bizonyítja azt, hogy szerinte is egyessége válogatja és ha az
adós fix hányad mellett a felszámolás kellő lobonyolítására elfogadható biztosítékot tud nyújtani, nem látja elvi akadályát az
egyesség jóváhagyásának.
Ami tehát ebben az állásfoglalásban a ki nem elégítő, az
nem annak érdeme, hanem az ahhoz fűződő bizonytalanság : az
adós igen sokat kockáztat, ha bár csak névleges kvóta mellett
felszámolást is ajánl, mert ha a bíró a felajánlott garanciákat
nem tartja kielégítőknek és ez alapon az egyesség jóváhagyását
megtagadva az eljárást megszünteti, az adós legjobb akarata és
legbecsületesebb eljárása dacára is csődbe juthat.
Annak bizonyítékául, hogy nem volt alaptalan az a feltevés,
hogy a bíróságok a rendelet hallgatását a fent jelzett módon fogják
értelmezni, csupán a kérdésnek Ausztriában történt fejlődésére
kívánok rámutatni. Tudvalevő, hogy az osztrák kényszeregyességi rendelet 3. §-a az eljárás megindításának megtagadását
szabja meg arra az esetre, ha az adós legalább a követelések
negyedrészének legfeljebb két éven belül való megfizetését fel
nem ajánlja és hogy e rendelkezés hatálybaléptét csak az életbeléptető rendelet függesztette fel a háború tartamára. Az osztrák
rendelet tehát még egy árnyalattal szigorúbban hangsúlyozza a
minimális kvótát, mint a miénk; az egyesség tartalmára nézve
egyébként — a mienkhez hasonlóan — korlátozást nem állít fel.
S mindezek dacára az osztrák bírósági gyakorlat kétségtelen
kifejezést adott annak, hogy helye van oly egyességnek is, amely
a budapesti tábla követelte bizonyosság kellékének egyáltalán
nem felel meg. így a legfelsőbb bíróság 1915 július hó 6-án
R. I. 360/15/1. sz. a. kelt határozatában a másodbíróság végzésével ellentétben kimondotta, hogy nem lehet megtagadni a
jóváhagyást az oly egyességtől, amelynek értelmében a hitelezők
választásukhoz képest vagy követelésük meghatározott hányadát,
vagy pedig az adós részvénytársaság részvényeiben 100%-át kapják meg; és kifejti, hogy a bizonyosság kelléke ellen nem vét az,
hogy a megállapított fix hányadon felül nyerendő kielégítés értéke most még meg nem határozható, továbbá, hogy az, miszerint
a fix hányadon felül még egyéb, bár határozatlan és bizonytalan
értékű szolgáltatást is ajánl fel az adós, nem lehet befolyással
az egyesség érvényességére. A wieni kereskedelmi törvényszék
Sa. 23/15. sz. a. kelt határozatában még tovább ment és a mienkkel teljesen azonos esetben, ahol az adós 45%-os hányad fizetése
mellett felszámolásra alapította az egyességet, nemcsak jóvá-
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hagyó határozatot hozott, hanem az eredetileg fix hányadra alapított, de ki nem elégítő ajánlatnak ily értelmű módosítását
maga provokálta. Az eljáró bíró, Rechfelden lovag, aki az osztrák
rendelet előkészítésében kiváló részt vett és a kérdésnek Ausztriában egyik legalaposabb ismerője, sőt a magyar rendeletről is
közölt az Österreichische Allgemeine Gerichtszeitung folyó évi
1. és 2. számaiban (és különlenyomatban Manz-nál, lásd e lap
c(Szemle» rovatát) egy érdekes és szakavatott ismertetést és aki —
mellesleg megjegyezve — a budapesti tábla álláspontját a magyar rendelet szempontjából helytelennek találja és a bizonyosság kellékét megóvottnak jelzi abban az esetben, ha az adós
egész vagyonát a hitelezőknek engedi át értékesítés és felosztás
végett, — szíves volt átengedni részemre a végleges egyességi ajánlatot, amelynek két utolsó pontját legyen szabad szószerinti fordításban közölnöm.
((V. A F. & Sch. cég összes aktíváit W. H. úr mint a hitelezők bizalmi féríia köteles az egyességi hányadok kifizetéséig
őrizni és kezelni. Ha 1915. év július 10-én a hitelezők kielégítésére a bizalmi férfiú véleménye szerint biztos kilátás nincs, úgy
köteles a vállalatot a hitelezők számlájára felszámolni.
VI. Ha a felszámolás 45%-nál magasabb hányadot eredményez, a többlet a hitelezőket illeti és azt közöttük aránylagosan
fel kell osztani. A hitelezők azonban kijelentik, hogy abban az
esetben is ki vannak elégítve és lemondanak követelésük fenmaradó részéről, ha a felszámolás során 45%-nál csekélyebb hányad jut reájuk.))
A jóváhagyó végzés ellen, noha más okból, felfolyamodással
éltek, a másodbíróság azonban a végzést helybenhagyta. Ha ily
tartalmú egyességet a másodbíróság meg nem engedhetőnek tekintett volna, köteles lett volna ezt a kérdést hivatalból is észlelni. Hallgatása tehát az elsőbíróság álláspontjához való csatlakozást jelenti. Ausztriában, íme, a merevebb szabályt könnyedebben értelmezték, mint nálunk az égy fokkal hajlékonyabbat.
Legalább is tehát nem volt légből kapott az a várakozás, hogy
a bíróságok a felszámolással kapcsolatos egyesség megengedése
elől nem fognak mereven elzárkózni.
Bármennyire nem ideális különben ez az átmeneti állapot,
amelyet a dolgok ily alakulása teremtett, mégis olyan, hogy cl
lehet viselni. Nem árt egy bizonyos fokú kényszer arra, hogy az
adós lehetőleg fix kvótát ajánljon. Annak kockázatát, hogy a
bíróság az egyességet nem hagyja jóvá, kétes esetekben az adósnak mindig vállalnia kell, tehát itt sincs különösen rossz helyzetben. Ha pedig a felszámolás útján való lebonyolítás nyilvánvalóan az összes érdekeltek előnyére van, fog akadni mód —
bizton reméljük — az ajánlat oly megkonstruálására, amely a
bíróban az aggályokat eloszlatja.
Összefoglalva: a rendelet kiépítette a csődönkívüli kényszeregyesség intézményét úgy, hogy a nézetem szerint helyes magyarázat mellett a kellő biztosítékokkal felruházott felszámolást
tartalmazó egyesség is jóváhagyható legyen; a legközelebbi jövő
várhatólag meghozza a pénzintézetek felszámolását és minden ok
megvan arra a feltevésre, hogy nem túlságosan hosszú idő alatt
megszületik az általános felszámolási szabályzat is, különös figyelemmel a hagyatékok felszámolására. Talán nem olyan nagy baj
ha ezek a reformok csak fokozatosan valósulnak meg és úgy,
hogy azok megalkotásánál a csődönkívüli kényszeregyesség körül
időközben szerzett gyakorlati tapasztalatok már értékesíthetők
legyenek.
Dr Meszlény Artúr.

A lakásbérlet é s a háború.*
III. A bérfizetés elhalasztásánál sokkal fontosabb az a hatás, amelyet a háború a lakbérleti szerződés létére gyakorol.
Ez a hatás ismét két irányú : vagy a szerződés lehető fentartása és a megszüntetési lehetőségek korlátozása tekintetében
mutatkozott vagy a szerződés idő előtt való, rendkívüli megszüntetését tette lehetővé.
Az első hatás abból az alapgondolatból indul ki, hogy a
hadbavonultat és családját védeni kell a lakbérleti szabályok
szerint rendelkezésre álló felmondási módokkal szemben. Ez a
védelem nem folyik a háború magánjogi jelentőségéből, hanem
csakis külön intézkedéseknek lehetett az eredménye. Ilyen külön
* Bel. közi. — Az előbbi közi. 1. a 10. számban.
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intézkedéseket a felmondási jog korlátozása tekintetében fokozatosan szélesbedő mederben a moratóriumi rendeletek vezettek be.
Az első moratóriumi rendeletek még nem tartalmazlak a
felmondást korlátozó szabályokat és így ekkor a bíróságok az
eljárás felfüggesztése által védték átmenetileg a hadbavonult
otthonát. A felfüggesztés kijátszását pedig megakadályozták
azáltal, hogy a székesfővárosi lakbér szabályok 5. §-ában megállapított egyetemlegességet a szerződés tartama alatt fenálló
kötelezettségek teljesítésére korlátozták és kimondták, hogy a
hivatkozott egyetemlegesség a házastársat szerződő-társsá még
nem teszi és hogy a szerződés megszüntetése kérdésében az
összes szerződő fél perben állása nélkül nem hozható határozat
(1915 ápr. 24-én. 27. P. 2103/1915.).
A későbbi eljárási rendeletek a felmondásos perek felfüggesztését kizárták és a felmondási jog korlátozásával anyagi
jogi védelmet adtak. Az átmeneti időben igen sok oly felmondás
került elbírálás alá, amely még a régi anyagi jog hatálya alatt
történt, de amelyre vonatkozó peres eljárás már nem volt felfüggeszthető. De a bíróság ez esetekben is megtalálta a módot
a rendeletekkel is szentesített cél elérésére és az anyagi és eljárási jogot nem mereven elkülönítve, hanem egymással való
összehatásukban alkalmazta.
A felmondási jog korlátozása a moratorium-feloldó rendeletben úgy a rendes, mint a bérnemfizelés okából való rendkívüli felmondásra kiterjed és csak a rögtöni hatályú felmondást
nem érinti.
A rendkívüli felmondás (lakbérszabályok 31. §-a) heti és
havi bérleteknél egész megszűnik, minthogy ezeknél a rendes
felmondási idő sem hosszú ; éves bérleteknél is csak akkor gyakorolható, ha a bérlő a halasztás alá nem eső bér havi részletét
nem fizeti meg. Itt azonban nem elég, hogy a lakpénz, közsegély vagy albérleti összeg járjon, hanem be is kell folynia a
bérlőhöz, különben felmondási jog nincsen. A gyakorlatban
különösen az albérleti összegek befolyása szokott sok vita tárgya
lenni. Az bíróság a moratórium alól kivett bérrel szemben nem
engedte meg a korábban halasztás alá esése dacára megfizetett
bér beszámítását, minthogy az utóbbi tartozatlan fizetést nem
képez (1915 okt. 16-án 27. P. 6113/1915. sz.). És kimondta azt
is, hogy bármely követelés beszámításának csak az egész lakbérköveteléssel és nem annak a halasztás alól kivett részével szemben van helye és hogy ha az ily módon a beszámítás után fenmaradt lakbértartozás a kapott lakbérsegélyt meghaladja, az
utóbbi teljes összegében átszolgáltatandó ; a lakbérsegélynek
ugyanis ép az az állam tervezett célzata, hogy tényleg a lakbér
csökkentésére fordíttassák (1915 aug. 27-én. 27. P. 5054/1915.).
Ugyanez okból nem engedte meg a bérlő által felhozott azon
kifogás figyelembevételét sem, hogy az albérleti összegek beszolgáltatását a bérlő hibáján kívül beállott fizetésképtelenség,
mint szubjektív lehetetlenség akadályozta meg (1916 jan. 6-án. 27.
P. 7464/1915.).
A moratóriumfeloldó rendelet 25. §-ának az az intézkedése,
hogy a bérleti időszak utolsó hónapjának tizedik napja után
többé felmondani nem lehet, a bíróság álláspontja szerint nem
veszi el a bérbeadó azon jogát, hogy a korábbi negyedről elmaradt segély vagy albérleti összeg be nem szolgáltatása miatt a
következő negyedben felmondhasson, mert különben az utolsó
hó 10-ik napja után befolyt albérleti összegek be nem szolgáltatása sohasem képezhetné a rendkívüli felmondás alapját és mert
a bérbeadónak az albérleti összegek befolyásáról rendszerint nem
lévén közvetlen tudomása, felmondási joga érvényesítésében
úgyis akadályozva van (1915 aug. 27-én. 27. P. 5064/1915). Egyáltalában a bíróság szigorúan ragaszkodott a moratórium alól
kivett részre nézve a rendeletben előírt «pontos» • beszolgáltatáshoz. (1915 aug. 27-én 27. P. 5054/1915.)
A rendes felmondást a maga korlátlanságában csak a hadba
nem vonult által bérelt lakásokra és a hadbavonultak által bérelt nagyobb lakásokra hagyja meg a rendelet. Egyébként a
rendes felmondás is csak halasztás alá nem eső bér nem fizetése
okából gyakorolható. Ép azért a gyakorlatban nagyon megszaporodtak a lakbérszabályok 15. §-ára alapított rögtöni felmondások és tényleg némi méltányosság van abban, hogy az olyan
lakó, aki bért alig íizet és a háború egész tartama alatt szinte
ingyen lakik, legalább magát megbecsülje.
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Itt is megfontolásra ajánljuk azt a már fent megemlített
kérdést, hogy az üzem korlátozása^ az üzlet rendkívüli felmondását a bér részben való megfizetése esetén nem tenné-e indokolttá
még akkor is, ha a bór a halasztás alól ezután is egészen kimarad
véve. Korlátozandó lenne a felmondás a hadba nem vonult bérlővel szemben, ha kimutatja, hogy keresetképtelen, csak a közsegélyre van utalva és eltartói hadbavonultak. Megengednék a
hosszabb időre kötött bérleti szerződéseknek nagyobb lakásokra
nézve bérnemfizetés okából rendes felmondással való felbontását még akkor is, ha a bér moratórium alá esik. (1916 dec. 29-én 27.
P. 7366/1915. sz.).
Minthogy az üzleti helyiségek rendes felmondása semmi korlátnak alávetve nincs, az üzletben rejlő erkölcsi tőke fentartása
végett hadbavonulás esetén ki kellene zárni a rendes felmondást,
ha az üzlet zárva van vagy az üzleti bért a bérlő fizeti. A gyakorlatban előfordult visszaélések kizárása végett a felmondásra
vonatkozó korlátozásokat kiterjesztenénk oly esetre, mikor a
felmondás még a hadbavonulás előtt, de már a besorozás vagy
legalább a behívás után történik.
A lakásból és üzlethelyiségből álló bérlemény jellegére nézve
a lakbérszabályok 27. §-át alkalmazta megfelelően a bíróság ós
így sokszor nem tudta megvédeni a hadbavonult családjának
otthonát, ami különösen lakással kapcsolatos, de zárva tartott
üzlethelyiség rendes felmondása esetén volt méltánytalan (1916
jan. 10-én 27. P. 7461/1915.).
Hiányzott a védelem a szolgálati (pl. házmesteri) szerződés
alapján használt lakás esetében is, ha a szolgálati szerződést a
hadbavonulás folytán megszüntették ; végre jogilag igen nehéz
a helyzet a város külső részein kis házakban szokásos annál az
állapotnál, mikor a házmester a házmesteri lakásért még bizonyos, mérsékeltebb bérösszeget is fizet. (1915 dec. 10-én. 27.
P. 6422/1915.).
IV. A lakbérleti szerződés rendkívüli megszüntetését a háború akkor idézi elő, ha az erőhatalom hatásával hat, tehát pl. a
bérlemény tárgya megsemmisül. De megállapítható az erőhatalom akkor is, ha a bérlemény fenmarad ugyan és így abszolúte
véve a bérlő rendelkezésére is áll, de a rendeltetésszerű használat ki van zárva, pl. a kivett nyári lakás haditerületbe kerül,
vagy az élelmezési és forgalmi viszonyok teljesen megromlanak.
A vis maior hatása abszolút jellegű, tehát utólag is felhozható
a bérlő részéről.
A háború azonban a legfőbb esetben nem hat az erőhatalom
abszolút hatályával. Azokra az esetekre gondolunk, mikor a
bérlemény tárgya a bérlő rendelkezésére áll és az rendeltetésszerűen lenne használható ; azonban közbejött a bérlő hadbavonulása és amellett fizetésképtelensége és így bizonyos méltányosság van abban, hogy ezek a bérlő hibáján kívül beállott,
előre nem látható körülmények különösen a hosszabb tartamú
szerződések rendes felmondását lehetővé tegyék. Ilyen szabályt
azonban — amilyet a polgári törvénykönyv javaslata az 1323. §-ban
a szolgálati szerződésekre kíván bevezetni —• sem eddigi magánjogunk, sem a javaslatnak a bérletre vonatkozó része nem
ismer.
Azonban már eddigi jogunkban is voltak egyes elszórt és az
említett elv egységes rendszerébe nem foglalt olyan szabályok,
amelyek az időközben fölmerült eseményeknek a bérleti szerződés létére bizonyos befolyást tulajdonítanak annak dacára, hogy
az erőhatalom tényállását ki nem merítik. így a csődtörvény
22. §-a szerint a csődbe jutott bérlő, illetve a tömeggondnok
jogosult a szerződést a törvényes határidő megtartása mellett
felmondani. A székesfővárosi lakbérszabályok 24. §-a pedig megengedi a hosszabb időre kötött bérleti szerződésnek a legközelebbi rendes felmondási időre való felmondását, ha a bérlő családfő meghal, vagy hivatásánál fogva a fővárosból elköltözni
kénytelen.
Ezekhez járul a moratóriumfeloldó rendelet 25. §. IV. pontjában megállapított az a szabály, hogy az üzem megszűnése
esetén a hadbavonult bérlő a határozott időre kivett üzlet bér
letét a határozatlan időre kötött bérleti szerződésekre megszabott felmondás útján megszüntetheti.
Mind e szabályok megegyeznek abban, hogy hosszabb időre
kötött bérleti szerződéseknek a rendes felmondási idő betartásával való megszüntetését engedik meg a szerződés megkötése
után fölmerült valamilyen méltányosságra igényt tartó esemény
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folytán. Akármilyen menthető szándékból eredt is tehát a budapesti kir. ítélőtábla 1915 aug. 9-iki 1915 P. IV. 9694. sz. határozata, feltétlenül hibáztatnunk kell azért, hogy a bérlő menthető
fizetésképtelenségét erőhatalomnak minősíti és hogy annak érvényesítésére még felmondást sem kíván.
A feloldó rendelet életbelépte előtt a bíróságok főleg a lakbérszabályok 24. §-át igyekeztek a bérlő javára értelmezni és
kimondták, hogy a hivatásból folyó elköltözés fogalma alá esik
az is, ha a háború folytán tényleges katonai szolgálatot teljesítő
bérlő az ezen hivatásból folyóan Budapestről elköltözni kénytelen (Budapesti törvényszék 1915 május 19-én 27. P. 3077/1915). És
ezt az álláspontot fentartották azután is, amikor a moratóriumi
rendelet hivatkozott kivételes jellegű szabálya a jogalkotó szándékáról jogos kétséget támasztott. Mindenesetre kívánatos lenne
ezt a kérdést a hadbavonult bérlők anyagi helyzetének kímélésével egységesen rendezni.
Még megemlítjük, hogy az üzem korlátozásának akkor sem
tulajdonított a törvényszék rendkívüli felmondásra jogosító hatályt, ha a korlátozás ép a konkrét fióküzlet teljes bezárásában
nyilvánult, minthogy üzlet vagy üzem alatt az iparosnak és kereskedőnek a javak feldolgozása és forgalombahozatala terén kifejtett tevékenységét a maga egészében kell érteni. Azt is kimondta, hogy ez a kivételes felmondás nem akarja a hadbavonultat még a határozatlan időre szerződő bérlőnél is kedvezőbb helyzetbe hozni, tehát február 1-ére ilyenkor sem mondhat
fel. (1915 nov. 22-én. 27. P. 6423/1915.)
Dr. Egyed István.

— A Magyar Jogászegylet igazgató-választmánya dr. Nagy
Ferenc v. b. t. t. elnöklete alatt ülést tartott. Az igazgatóválasztmány az egyesület perjogi bizottságának einökévé dr. Schuszter Rudolfot, a büntetőjogi-bizottság elnökévé pedig dr. Tarnai
János kúriai tanácselnököt választotta meg. Az igazgató-választmány elhatározta, hogy elfogadja a Berliner Juristische Gesellschaftnak előadás tartására szóló meghívását és felkérte
dr. Nagy Ferenc elnököt, hogy ez alkalommal a magyarországi
jogviszonyokról Berlinben tájékoztató előadást tartson. Az előadást már kitűzték a folyó évi április hó 8. napjára. Az igazgatóválasztmány örömmel vette tudomásul, hogy dr. Klein Ferenc
volt osztrák igazságügyminiszter elfogadta a Magyar Jogászegylet részéről hozzá intézett meghívást és a folyó évi április
hó 15. napján Budapesten előadást fog tartani arról a rendkívül időszerű kérdésről, mik volnának a kibontakozásnak
módjai abból a helyzetből, amelyet az ellenséges államokban
keletkezett háborús rendelkezések idéztek elő.

— A Magyar J o g á s z e g y l e t f. évi március hó 4. napján
teljes-ülést lártott, amelyen dr. Borsodi Miklós budapesti kir.
járásbíró tartott előadást a végrehajtási jog reformjáról. Az előadó rámutatott a végrehajtási jog nagy gazdasági és szociális
jelentőségére s a perrendtartással való összefüggésére, ami indokolttá teszi, hogy egy, a modern perrendtai tásnak megfelelő
modern végrehajtási jogot minél gyorsabban megalkossunk.
A legfőbb irányelv legyen a reform megalkotásánál, hogy a hitelező jogai érvényesítésének hatásosabb eszközeiről kell gondoskodni s e célból új útakat, új lehetőségeket kell megnyitni,
hogy elérhető legyen az az elv, hogy a vagyon minden alkatrésze, amely elidegeníthető — a létminimum korlátain belül —
lefoglalható legyen. Az általános részben megvalósítandó főbb
reformok : a végrehajtási kérvény eltörlése, a .költségviselés részletes szabályozása, a bizonyítás megengedése a végrehajtási eljárásban s az eljárás hivatalból folytatásának keresztülvitele
(officialsystem). Teljesen ki kell építeni a lefoglalható jogok
"(különösen a haszonhajtó jogok) rendszerét s meg kell valósítani s részletesen szabályozni a vállalati végrehajtást s ennél a
speciális végrehajtást (egyes tárgyakra) szabályképpen kizárni.
A követelésekre vonatkozólag meg kell szüntetni azoknak kiküldött útján való lefoglalását s be kell hozni azoknak bírói tilalommal való lefoglalását. Az ingóárverésnél meg kell állapítani
a vételárminimumot. A nagyobb értékű igénypereknél meg kell
engedni a felülvizsgálatot két egybehangzó ítélet esetén is s meg
kell engedni az igazolást is bizonyos korlátok között. Az ingósorrendi tárgyalást részletesen kell szabályozni. Az ingatlan ha-
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szonélvezetének zárgondnoki kezelésére, különösen a zárgondnok
jogaira is részletesebb szabályok kellenek. Végül a biztosítási
intézkedéseket is hatályosabb intézkedésekkel kell kiegészíteni
(pl. nagyobb, fenyegető kár elhárítására más eszköz híján az
adós őrizetbe vétele). Az előadáshoz dr. Sömjén Géza ügyvéd
szólt hozzá.

— A Kúria (közpolgári) jogegységi tanácsa az 1916
ápr. 8. napjára kitűzött ülésében a következő vitás elvi kérdést
fogja eldönteni: «Az adósnak az 1908:XL1. tc. 6. §-a első, valamint 7. §-a három első bekezdésében, továbbá 11. §-a első, végül
13. §-a utolsóelőtti bekezdésében meghatározott mértékben végrehajtás alá vehető járandóságai a 9. és 14. §-ok első bekezdésében körülirt esetekben akként mentesek-e a foglalás alól, hogy
azokból kétharmadrész végrehajtás alá vonása mellett is 1000 K,
illetve a 7. és 13. §-okban felsorolt járandóságokból 600 K a foglaláson túl is érintetlen marad, vagy pedig akként, hogy a járandóságoknak a foglalás alól mentes része 1000 K-nál, illetve
a 7. és 13. §-okban említett járandóságokból 600 K-nál kevesebb
is lehet ?» (Vonatkozással egyfelől a budapesti kir- ítélőtábla
13. számú polgári döntvényére, másfelől a pestvidéki kir. törvényszék P. 4898/1915. számú végzésére.)

— Az igazságügyi kinevezések szünetelnek. Közhely, hogy a front mögött folyó gazdasági háború reánk szabta
nélkülözésekből a köztisztviselői kar veszi ki a legnagyobb részt.
Fizetése békében is csekély, most pedig ennek a csekély fizetésnek a vásárlóképessége is felényire csökkent. Fokozottan nehéz
a helyzetük a bíróságok tagjainak, akik minden mellékkeresettől eltiltva, kizárólag fizetésükre vannak utalva. Ilyen körülmények között kétszeresen fontos, hogy legalább abban az előmenetelben részesüljenek, amelyre normális viszonyok közölt is
jogosan számíthatnak. Az előlépéssel járó fizetési többlet lényegesebben, mert állandóan hatva, emeli a bíró életének standardját, mint azok a segélyek, amelyekben a kormány a közhivatalnokokat eddig részesítette. Ezenfelül pedig a benne megnyilvánuló erkölcsi elismerés a nyomasztó anyagi viszonyok közepette is emeli a bírák és jegyzők munkakedvét és munkaerejét. Csak sajnálnunk lehet, hogy a rendszeres előléptetések a
múlt év szeptember eleje óta ismét szünetelnek. Ismerjük az
állam pénzügyi terheinek nagyságát, ám ezekben a valóban nem
oly nagy pénzáldozatokkal járó kérdésekben a financiális szempontnak háttérbe kell szorulnia. Nagyon kívánatos, hogy az igazságügyi kormány jóakarata és megértése minél előbb módját
ejtse, hogy a bíróságok körében várva-várt előléptetések ismét
rendszercsen megkezdődjenek.

— A csődönkívüli kényszeregyességi eljárást szabályozó rendeletről nagy elismeréssel nyilatkozik v. Rechfelden
Oberlandesgerichtrat «Die neue ungarische Ausgleichsordnung»
című tanulmányában. (Wien 1916 Manz.) Az osztrák és magyar
rendeletek egymástól eltérő intézkedéseit állítja szembe és érdekes tanulmányát következő szavakkal fejezi be. «Ha a magyar
kényszeregyességi eljárásról véleményünket röviden össze akarjuk foglalni, ki kell jelentenünk, hogy igen jó és világos törvényalkotás, amely az osztrák kényszeregyességi eljárást sok
tekintetben megjavította és megfelelő szigorú kezelés mellett
bizonyára hasznosnak, adósokra és hitelezőkre nézve egyaránt
előnyösnek fog bizonyulni. Az a körülmény, hogy sok tekintetben enyhébb, mint az osztrák rendelet, hátrányos lehet, de ezt a
hátrányt a bíró megértő és szigorú munkája kiküszöbölheti.®

— Kereskedelmi telep-e a vasúti állomás? A Máv.
fuvarozási ügyleteiből származó perekben vitássá vált, hogy a
fuvarozási szerződést megkötő feladási állomás kereskedelmi
telepe-e a vasútnak és ennek folytán a Pp. 28. §-a értelmében
az eme fuvarozási szerződésekből eredő perekben illetékes-e az
állomás helyének bírósága. Mint ismeretes, a debreczeni tábla
1915. P. II. 1441. sz. Ítéletében a vasúti állomás telepminőségének megállapításával illetékesnek mondotta ki az állomás helyének bíróságát az állomás által megkötött fuvarozási szerződésekből eredő perekben. Ellenkező álláspontra helyezkedett a budapesti tábla 1915. P. II. 9525. sz. végítéletében. E vitás kérdésben
ezen a héten döntött a kir. Kúria P. IV. 9948/915. sz. ítéletével,
kimondván, hogy «a vasúti állomás a Pp. 28. §-ában meghatározott kereskedelmi vagy ipari telepnek nem tekinthető, mert
ezalatt csak oly üzleti helyet lehet érteni, amely üzleteit saját
ügyleti elhatározása alapján önállóan intézi. A vasúti állomások
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azonban nem önálló üzleti elhatározásuk alapján kötnek fuvarozási szerződéseket, hanem a törvényerejű jogszabályok és közzétett díjszabási határozmányok értelmében, melyek szerint is az
ügyleteket megkötni kötelesek.))

— A Jogvédő-Egyesület

vagyontalanok

részére

március hó 5-én tartotta, ez évi rendes közgyűlését. Dr. Schreyer
Jakab udvari tanácsos, egyesületi alelnök kegyeletes szavakkal
emlékezett meg az egyesület elhunyt elnökéről, Vaurik
Antalról,
akinek emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvbe iktatta. A közgyűlés
ezután egyhangúlag nagy lelkesedéssel elnökké Juhász Andort a
kir. tábla elnökét választotta meg. Juhász Andor székfoglalójában
megköszönte a beléje helyezett bizalmat; reámutatott az egyesület nagy speciális fontosságára és kiemelte a háború alatt kifej* tett nagyfokú tevékenységét. Az ú j elnököt a főváros nevében
Bárczy István polgármester, az ügyvédi kamara nevében Pap József kamarai alelnök üdvözölte
— A b í r ó s á g i v é t í v e k . A bírósági vétívekkel megint sok
b a j van. Még pedig nem azokkal a vétívekkel, amelyek vannak,
hanem azokkal, amelyek — nincsenek, pontosabban: iratkezelés
közben elkallódnak. A laza íratborítékokból legkönnyebben természetesen a kicsiny, lenge vétívek hullanak ki egész kicsinységük miatt. A vétív pótlása ú j a b b kézbesítést igényel és sokszor hetekig tartó késedelmet okoz. Azt, hogy a vétívet mindenkor az illető határozathoz hozzáfűzzék vagy ragasszák, úgy látszik, nagyarányú személyzetszaporítás nélkül nem lehet megvalósítani. Azonban a magas körök, amelyek Justitia berkeinek
adminisztratív ügyeit intézik, fontolóra vehetnék, hogy nem
volna-e célszerű szakítani azzal az ósdi babonával, hogy a vétívnek okvetlen kisalakúnak kell lennie. Teljes félívnyi nagyságú,
feltűnő címfeliratú vétívek a célnak épúgy megfelelnének, azonban az iratcsomóból nem hullanának ki oly könnyen és a papirpazarlás árán sokkal értékesebb időt és munkát lehetne megtakarítani. (Ügyvédi
körökből.)

— A hatásköri bíróság 1915. évi ügyforgalmáról

11.
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rendtartások csupán az ügyvédi tisztesség és a kari becsülettel
össze nem férő közreműködést zárják ki az ügyvédi tevékenység
köréből. Ily érvnek azonban az uralkodó nemzetközi felfogás szerint, amelyet a központi hatalmak a lehetőség határain belül
mindig tiszteletben tartottak és amely a háborút egyedül az
államok egymás közötti viszályának tekinti, nem minősíthető.
Azokban az esetekben tehát, ahol a védelem kötelező, a bíróság
rendelne ki képviselőt illetve védőt az ellenséges állam polgára
számára még akkor is, ha — ami azonban teljesen valószínűtlen — az ügyvéd ily szerepre önkéntesen nem is vállalkoznék.
A.

— Az idegen nyelven írt perorvoslati beadványok
kérdése Németországban is napirenden van. Legutóbb a birodalmi katonai törvényszék hozott elvi határozatot ezen téren.
A bíróságok szervezetéről szóló törvény azon rendelkezésének,
hogy a törvénykezés nyelve : a német — mondja a fentemlített
bíróság •— a perben szereplők írásbeli érintkezésére is kihat.
Ennek az a következménye, hogy minden oly beadvány, amelyet
nem hivatalos nyelven szerkesztettek joghatálylyal nem bír és
midőn valamely beadvány előterjesztéséhez a törvény különös
jogkövetkezményt is íuz, az ily idegen nyelvű irat be nem
adottnak tekintendő. A törvény e rendelkezésének fogalmazásából
és nyilvánvaló célzatából arra kell következtetni, hogy e rendelkezés kötelező és bírói mérlegelés alá nem vonható. A német
nyelvben nem jártas perbeli személyeknek is módjukban áll
beadványaikat, a bíróságok vezetői által esetről-esetre kirendelendő hites tolmácsnak történő tollbamondás útján, a hivatalos
nyelven megszerkeszteni. A bíráskodás nyelvében való járatlanságot pedig a perrendtartások a bírói kitanítás előszabásával
ellensúlyozzák. Az idegen ajkú személyek érdekei egyéb módon
már nem vehetők figyelembe. (II. S. 297/915. sz. határozat.)
A.
T i z e n n é g y hónapi katonai szolgálat után végleg szabadságolt ügyvéd, nagyobb ügyvédi iroda vezetésére ajánlkozik.
Cím kiadóban.
15513

é s t e v é k e n y s é g é r ő l kiadott kimutatásból közöljük a következő adatokat: 1914. évről folyamatban maradt 21 ügy, ((il -gyei kevesebb mint 1913-ban, 1915. évben érkezett 107 (49-cel kevesebb,
mint 1914-ben) ügy, elintézést nyert 1915-ben összesen 98 (79-cel
kevesebb, mint 1914-ben). Folyamatban maradt 1915. év végén
30 ügy (11-gyei kevesebb, mint 1914-ben). Rendes bíróság és közigazgatási hatóság közölt felmerült ügyekben 28 esetben a rendes bíróság, 19 esetben a közigazgatási hatóság hatásköre, a
közigazgatási bíróság és közigazgatási hatóság között felmerült
7 esetben a közigazgatási bíróság hatásköre állapíttatott meg.
— L a p s z e m l e . A Káplány Géza nyug. kir. táblabíró szerkesztésében megjelenő '((Telekkönyv K című folyóirat március havi füzete
a következő tartalommal jelent meg : Rojcsek Sándor : A kisajátítási
jog telekkönyvi feljegyzéséről. Káplány Géza : ((Mutatványok a Telekkönyvi Iskolának a telekkönyvi rendtartások II. részére vonatkozó
részéből. Ney Pál : Mit lehet házbér fejében lefoglalni. Sági János :
Az átjegyzés .és lejegyzés. A háborús segélyeknek a végrehajtás
alóli mentessége tárgyában kibocsátott miniszteri rendelet. Mellékelve van e füzethez a melléklap 27. íve.
KÜLFÖLD.

— Ellenséges államok alattvalóinak jogvédelmét ő l tiltja cl a párisi ügyvédi kamara a kerületébe tartozó ügyvédeket. A ctTempsv-ben közölt rendelet indokolásul azt hozza
fel, hogy a tilalom egyenes következménye annak az intézkedésnek, amely megakadályozni kívánja, hogy ellenséges állambeliek részére fizetések történjenek, velük franciák összeköttetésbe lépjenek. Ez a magyarázat nem válik a párisi ügyvédi
kamara logikus gondolkodásmódjának dicsőségére. A jogi képviselet — mint azt minden ügyvéd jól tudja — nem vezet mindig
arra, hogy a képviselt félnek fizetnek az ügy végén. Annak
pedig, hogy az ügyvéd üzleti cselekményeket ne végezzen képviseltje nevében, más módon is elejét lehetne venni. Úgy a magyar, valamint az osztrák és német ügyvédi rendtartás szerint
sem tilthatná meg az ügyyédi kamara joghatályosan tagjainak
az ellenséges állampolgárok képviseletének elvállalását. Mindezen
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A Plkj. bizottsági szövetjének 1501. §-álioz.
(A végrendelet

alaki

kellékeiről.)

A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetének immár
harmadik szövege, az úgynevezett bizottsági szöveg (rövidítve
Bsz.) fekszik előttünk s ennek 1591. §-a az, mely nem mondja
ki ugyan, mert ezt expressis verbis nem teszi, de amelyből
következik, hogy az írni és olvasni nem tudó analfabéta is készíthet írásbeli magán végrendeletet, de.
úgy, 'ja e/t — szinte
contradictio in adjecto — sajátkezüleg aláírja, tehát nem kézjegyével, hanem neve aláírásával erősíti még.
A szakasz első bekezdése így szól : «Ha az írásbeli magánvégrendelet szövegét a végrendelkező nem sajátkezüleg írta vagy
így írta ugyan, de a szöveg nyelvén és írásmódja szerint nem
tud vagy nem képes olvasni, kell, hogy a végrendeleti iratot a
végrendelkező és három tanú jelenlétében az egyik tanú felolvassa, a végrendelkező pedig erre szóval kijelentse, hogy az az
ő végakaratát foglalja magában s végre, hogy a végrendelkező
az iratot sajátkezüleg aláírja vagy kijelentse, hogy sajátkezüleg
írta alá.»
A harmadik vagyis az utolsó bekezdés ehhez még hozzáfűzi :
cdla a végrendelkező kijelentette, hogy a végrendeletet sajátkezüleg írta alá, a végrendelet érvényességéhez az aláírás valódisága is szükséges.))
Tehát a súrlódási felület itt még kibővül azzal, hogy ha a
végrendelkező kijelentette is, hogy ő a végrendeletet sajátkezüleg írta alá, a végrendelet mogtámadói ezzel szemben bizonyíthatják, hogy az aláírás még sem az ő sajátkezű aláírása, s
nyitva levén erre a bizonyítás lehetősége, nyitva marad ezen az
alapon a perlekedés biztató reménye is. Pedig ha csak lehet, ne
emeljünk a mi talajunkon melegházakat annak a virágnak a nevelésére, melyet pernek neveznek.
I)e ezen a hátrányon lehetne azzal segíteni, ha a törvény a
végrendeletnek a tanúk jelenlétében való aláírását teszi kötelezővé.
Nagyobb baj az, hogy az egyik fődolog, t. i. az írni-olvasni
nem tudó félnek adott az a jog, mely szerint írásbeli magánvégrendeletel tehet, nem ugyan a bárminő kézjegyével, hanem ha a
nevét a végrendelet alá valahogy odapingálni tudja : oly körmönfontan van itt a szövegbe belepólálva, ho.gy az írni-olvasni
igazán tudó tanult emberek közül is nem mindegyik fogja ezt
első olvasásra észrevenni és megérteni, hacsak erről előre informálva nincsen.
Általában az az első bekezdés, melyet fentebb szószerint leírtam, olyan délibábos gondolatokra nyit kilátást, melyekből
Hombár Mihályéknak egész periratra telnék. Van itt szó emberekről, kik sajátkezüleg írnak végrendeletet oly nyelven, amelyen
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olvasni nem tudnak, hogy szinte halljuk felszisszenni a kérdést :
hát lehetséges ez? Ha az a végrendelkező olyan nyelven is tud
írni, amelyen olvasni nem tud, miért nem írta ezt inkább olyan
nyelven, amelyen tud olvasni is. A világtalanság esetét ez alá
nem foglalhatjuk, mert az is olt áll a szövegben : «nem tud
vagy nem képes olvasni)), a látásbeli fogyatkozásra tehát csak a
«nem képes)) vonatkozik.
Nem, ezen a nyelven a végrendelet alaki kellékeiről törvényt
írni nem lehet, még azok számára sem, kik ugyanazon a nyelven tudnak olvasni, amelyen ez írva van.
IgazJ hogy meg lehet találni az egésznek a helyes értelmét
is, csakhogy ez nem elég. Az ily általános érdekű alaki kellékeknél nem mélyenjáró, de többé-kevésbbé fogós rejtvényekre,
hanem a vezető gondolatok világos kimondására kell törekednünk. Itt nem a kommentároknak, hanem a törvénynek kell
mindent félreérthetetlen világossággal megmondani.
Bármely okirat kiállításánál az az első kérdés, tud-e a kiállító olvasni, írni, avagy nem tud, érti-e az okirat nyelvét vagy
nem s miképpen juttassa kifejezésre, hogy azt, amit az okirat
tartalmaz, érti és a k a r j a is. Ezeknek a világos kiemelésével, nem
pedig véka alá rejtésével, j u t h a t u n k csak ahhoz, hogy a törvény
életbelépte után évekig húzódó jogbizonytalanságot elkerüljük.
S ezek a vezető szempontok azok, melyek alatt a végrendelet
alaki kellékeinek megállapítását sorakoztatni kell.
Ismerjük az 1876 : XVI. tcikk pályafutását és az okokat,
melyek ezt előidézték. Midőn megfeledkezett arról a kérdésről,
ha érti-e vagy nem a végrendelkező az okirat nyelvét, a ((záradék)) értelmét homályban hagyta, az alaki kellékeket pedig,
ahelyett hogy sorszámok alatt egyenként szétválasztva elkülönítette volna, egy lélekzet alatt összezsúfolta, ezzel több mint egy
évtizedre nyúló káros ingadozásnak vetette meg alapját. De éppen mivel mindezt már annyira ismerjük, ma ez a törvény sokkal jobban betölti rendeltetését, mint negyven év előtt, amikor
életbe lépett. Ha pedig más törvényt, állítunk helyébe, ez csak
akkor éri meg a fáradságot, ha annyira világos és körültekintő
hogy a félreértések özönét és a semmis végrendeletek hekatombáit kizárja.
Helyesnek vélem a bizottsági szöveg 1591. §-ának azt a bár
nyiltan ki nem mondott álláspontját, hogy az írni-olvasni nem
tudó analfabétáknak is meg akarja engedni írásbeli magánvégrendelet alkotását. Az analfabétáknak ne is a jogait, hanem a
számukat igyekezzünk csökkenteni, hiszen nem az ő hibájuk,
hogy analfabéták, hanem inkább a Mienk (nagy M mel). De nem
tudom helyeselni az irrealitásnak azt a kis diadalát, hogy az írni
tudás helyett annak puszta látszatát jogalkotó tényezőül állítaná
föl. Aki nem tud írni-olvasni, annál súlyt kell helyeznünk arra'
hogy végrendeletét ebben a minőségében alkossa, mert éppen
ez a körülmény döntő jelentőségű bármely okirat kiállításánál s
ebben a tekintetben az 187(> : XVI. tc. álláspontja a természetes
és ezért helyesebb.
Csekélységnek látszik ez a dolog, pedig nagy jogi és ethikai
fontossága van. Kerüljük még a színét is annak, hogy jogi éle
lünkben a látszatnak döntő szerepet adhatunk. S ez az egyik
oka fölszólalásomnak, hogy az írni nem tudók számára reklamáljam a «kézjegy»-et, melynek sokkal megnyugtatóbb és hitelesebb realitása van, ha a kellő formák között mint ilyen lép
föl, mintha az aláírás álarca alatt valóságban mégis csak kézjegy marad.
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De még inkább szivemen fekszik a magyar államnyelv jelentőségének és rendeltetésének biztosítása az ellen a valóságos
deposszedálás ellen, melyre azt a javaslat egész álláspontja juttatná, midőn a végrendelet kiállítását általában csak a végrendelkező által használt nyelven engedi meg. Nem akarjuk mi
bántani senkinek azt a jogát, hogy anyanyelvén vagy általában
azon a nyelven tehessen végrendeletet, amelyen akar ; de fönntartani és biztosítani akarjuk minden magyar állampolgár részére is azt a jogot, hogy végrendeletét, ha magyarul nem tudna
vagy nem elég jól tudna is, az állam és a bíróság hivatalos
nyelvén vétethesse írásba, ahogy ez a jelen időig minden baj és
zavar nélkül megtörténhetett.
Az 1876 : XVI. t.-cikk ezt a kérdést nyitva hagyta, kifejezetten nem nyilatkozott ; és ime mi történt ? Azokon a vidékeken, ahol az idősebbek magyarul nem tudtak is, a magánvégrendeleteket legtöbbnyire magyarul foglalták írásba; ebben az
élet gyakorlati követelménye jutott kifejezésre. Mert a községi
jegyző, tanító s általában azok a hivatott vagy éppen hivatalos
személyek, kik a végrendeletet írásba foglalni képesek lehettek,
csak ezen a nyelven tudtak leghelyesebben írni és fogalmazni.
S éppen az volt a jogfejlesztő bírósági gyakorlatnak egyik a
legérdekesebb és üdvös nyilvánulása, mikor az 1876 : XVI. t.-c.
4. §-ának abból a rendelkezéséből, hogy a négy tanú közül
legalább kettőnek írni-olvasni tudónak kell lennie, egybevetve
ugyanannak 6. §-ával, azt a megállapítást vonta le, mely szerint,
ha a végrendelkező a magánvégrendelet nyelvét nem érti, az
okirat érvényes akkor, ha a végrendelkező beszédét mind a négy
tanú, de a tanúk közül legalább kettő a végrendeletben használt
nyelvet is érti s az utóbbi kettő közül egyik a végrendeletet
egész terjedelmében felolvassa és annak értelmét a végrendelkezőnek az összes tanúk jelenlétében megmagyarázza.
Ez nem olyan daza bírói gyakorlati), melyet komoly végrendeleti alaknak tekinteni nem lehet, hanem a mindennapi élet
komoly szükségletei által kézre adott, megérlelt bölcs törvénymagyarázat volt. A végrendeletek tömeges megtámadása rendszerint nem is azon az alapon történt, hogy a végrendelkező
nem azt mondta s nem azt akarta, ami a végrendeletben kifejezve van, hanem azon, hogy az alaki kellékek be nem tartattak.
Nem is olyan nehéz értelmű, nem olyan szövevényes dolgok
kerülnek az ilyen szerény gondolatkörben mozgó végrendeletbe,
melyeknek lefordítása és értelmezése valami különös nagy szóbőséget vagy erős értelmi munkát kívánna, hanem alig néhány
szóban bevégzett megkülönböztetést biztosító oly rendelkezések,
melyekben a végrendelkező csak annyit mond, hogy örökösévé
feleségét vagy gyermekeit, vagy egyik-másik kedveltjét teszi, vagy
haszonélvezetet ád, vagy pedig vagyonának némely darabját egy
vagy más kifejezetten megjelölt személyre hagyja. Ennek a megértéséhez pedig még nem kell egyetemi jogvégzettség, sőt csak
érettségi bizonyítvány sem.
A félreértés vagy a helytelen kifejezés veszélye, vagy inkább
csak távoli lehetősége, még előbb fölmerülhetne éppen akkor,
ha azt a néhány egyént, kik a községbeli szerény viszonyok
közt az ily végrendelet írásbafoglalására képesítve lehetnek,
arra akarnák kényszeríteni, hogy a végrendeletet ne magyarul,
hanem más nyelven vegyék fel. Ez annyit tenne, mint az ily
magán végrendeleteket a kulináris nyelvhasználatok prédájává tenni,
mert a fogalmazni tudó egyének már hivatásuknál fogva rendszerint az állam hivatalos nyelvén szereztek oly műveltséget,
mely őket a szabatos fogalmazásra képesíti, a községben dívó
egyéb nyelven pedig értenek s meg tudják magukat értetni, de
sem ők, sem az illiterátus községbeliek nem ismerik azokat a
fordulatokat és szólásmódokat, melyeket az okmány írásbafoglalása még az egyszerűbb esetekben is megkíván. Ezzel tehát a
helyes végrendelkezés nehézségei nemhogy csökkennének, hanem
még fokozódnak. S éppen ez a körülmény járult hozzá nagy
mértékben ahhoz, hogy az 1876 : XVI. tcikk életbelépte után is
a végrendeletek mindegyre növekedő számban magyar nyelven
készültek.
Mily nagy távolság esik néha az irodalmi nyelv és a népies
tájszólás közé, arra élesen rávilágít az a párbeszéd, mikor a
grossdeutsch nevelőnő kérdezte tavié viel es an der Zeit ist ?»
mire a móri sváb asszony meghökkenve azt felelte : cci pitt i
khann ned ungrisch)). Lehet, hogy ez a történet nem egészen így
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esett meg, de azért mégis igaz. Mert van az igazságnak oly
magva, mely mélyen a felszín alatt rejtőzik, de kis eseményekben vagy jó ötletekben sziporkánként jut fel a külső világba.
Ám éltből is látjuk, hogy az analfabéták mellé tolmácsra
van szükség sok esetben olyankor is, ha az okirat a maguk
nyelvén van föl véve.
A bizottsági szöveg álláspontja arra nézve akar minél erősebb biztosítékot szerezni, hogy a végrendelkező valódi akarata
változatlanul kerüljön az okiratba.
Ez a törekvés bizonyára igen fontos és tiszteletreméltó. De
a mondottak után azt hiszem, hogy ezt el lehet érni a nyelvkényszer nélkül is, másrészt a gondatlan vagy lelkiismeretlen
eljárás veszélyeit kizárni a nyelvkényszer mellett sem lehet.
S ne feledjük, hogy mindenesetre van valaki, akinek érdekében
áll a helyes értelem biztosítására legalább is úgy, sőt még
inkább ügyelni, mint amennyire a törvény felügyel, s ez a végrendelkező maga. 0 tudja mit akar s kikre bízza rá magát.
Jogában áll -—• s ettől sohasem akartuk elzárni -— gondoskodni
arról is, hogy végrendeletét oly nyelven vétesse föl, melyen maga
is jól ért, a szabad választás őt illeti.
Minden emberi intézménynek nélkülözhetetlen oszlopa a
megbízhatóság és a bizalom ; olyan törvényt, mely ezeket nélkülözhetővé leszi, alkotni nem is lehet. S midőn a Bsz. annyira
megy előzékenységében idegen, sőt exotikus nyelvek iránt, hogy
1578. §-ában az egész végrendelet hitelét a tolmácsra vagy
{1579. §.) tolmácsokra bízza, ezt a bizalmat a végrendelkezésnek
a mi sajátlagos viszonyaink által megkívánt alakzataira sokkal
inkább és sokkal biztosabb óvórendszabályok alkalmazásával
lehetne kiterjesztenie.
Igaz, hogy a német általános polgári törvénykönyv 2231 —
2246. §§-aiban hasonló szigort alkalmaz s különösen a magánvégrendelet területét nagyon szűkre szorítja, de nálunk más viszonyok vannak s ezekhez kell alkalmazkodnunk ; az 1911:1. tcikkbe
foglalt polgári perrendünk 317. §-a is megengedi, kellő óvatossággal, oly okirat kiállítását, melynek nyelvét a kiállító fél
nem érti.
Örömmel olvastam a Jogtudományi Közlöny f. é. 10. számában a Bsz. végrendeleti szakaszaihoz szóló értékes közjegyzői
vélemények közt dr. Kőrösy Bertalan pozsonyi kir. közjegyző
nagybecsű felszólalását, ki ugyanezt a kérdést a közvégrendelet
szempontjából találó megjegyzésekkel világítja meg s helyesen
mondja, hogy a Bsz. álláspontja a magyar nyelvre s állami eszmére visszaesést jelentene.
Ennek a javaslatnak a végrendelet alaki kellékeit tárgyaló
része a mi viszonyaink közt nem alkalmas, jobb volna ennél amai állapot fönntartása is. Egészben véve a ma érvényben levő
végrendeleti törvény és az ebből kifejlett joggyakorlat javított
kiadása volna az, ami a kérdés helyes megoldásának megfelel.
Ilogy a végrendeleti tanúk száma három-e vagy négy, az nem
olyan lényeges ; ennek a számnak háromra leszállítása mellett
meg lehetne azt is kívánni, hogy azok mindegyike értse úgy a
végrendeletben, mint a végrendelkező által használt nyelvet.
Vagy lehetne a német ált. polgári törvénykönyv 2249. §-ában
érintett községi végrendelet alakját is, de nem csupán mint kiváltságos, hanem mint rendes végrendeleti alakot ahhoz az esethez alkalmaztatni, ha a végrendelkező az okirat nyelvét nem
érti. Erre nézve dr. Szladits Károly a Jogtudományi Közlöny
f. é. 9. számában közölt előadói ismertetésében, a Dorftestamentről szólva, tett már hasznos észrevételeket.
Lehetne más kautelákat is találni, de azt az elvet, hogy a
végrendelkező csak azt írhassa alá, amit maga közvetlenül ért :
nem lehet sehol, még kevésbbé pedig a mi viszonyaink közt,
mereven íontartani.
Sehol, mert ahogy fentebb vázoltam, a tanulatlan ember a
maga nyelvén sem érti mindig, főként pedig nem teljesen, az
okiratok műnyelvét, az analfabéta meg mindig csak a hitel
alapján áll, mert ő még ha értené, sem tudja elolvasni, ami az
írásban áll.
Ily nem biztos biztosítékokért
más nem kevésbbé fontos
szempontokat föláldozni nem érdemes, de különösen arról
egyátalán nem szabad lemondanunk, hogy a magyar állampolgár az ország nyelvén tehessen végrendeletet, ha akar, még
akkor is> ha maga nem tud magyarul.
Dr. Sziits Miklós.
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A biztosítéki jelzálogjog és a Kúria II. joge g y s é g i tanácsának 8. sz. polgári döntvénye.
A biztosítéki jelzálogjogról 1914. évben írt tanulmányomban
azt mondottam volt, hogy «A telekkönyvi rendtartás 65.
2.
bekezdése értelmében bekebelezett zálogjogról csak azt állíthatjuk bizonyosan, hogy fedezi azokat a követeléseket, amelyek az
eredetileg fennállott hitelviszonyból vagyis abból a hitelből keletkeztek, amelyet a bekebelezés alapjául szolgáló okmány szerint
az A. hitelező a B. adósnak nyújtott; ha az A. helyébe X. vagy
a 1>. helyébe Y. lép, egy új hitelviszony keletkezik és legalább
is kétes, vájjon az eredeti bekebelezés fedi-e még azokat az újabb
követeléseket is, melyek a személy változás után — mintegy folytatólag — nyújtott, illetőleg igénybe vett hitelből keletkeztek)).
A kétségesnek jelölt jogi helyzet immár tisztázást nyert a
hivatkozott döntvénynek nem ugyan rendelkező részével, hanem
indokolásával. A döntvényként kimondott azon határozat ugyanis,
hogy ((Hitelbiztosítéki összeg erejéig bejegyzett jelzálogjogra
vonatkozólag oly telekkönyvi feljegyzés, mely szerint a biztosítéki jelzálogjog az eredeti adós személyében történt változás után
az utóbbinak helyébe lépő új adós eme hitelviszonyból keletkező
tartozásának biztosítására szolgál, nem engedhető meg» tulajdonképen nem érinti a kérdés lényegét; amennyiben azon kérdésnél, vájjon az eredeti hitelviszony biztosítására bejegyzett
jelzálogjog fedi-e az adós vagy a hitelező személyében beállott
változás következtében folytatott hitelviszonyból eredő követeléseket is, közömbös azon körülmény, vájjon ezen változásnál a
fedezési viszony további fentartása telek könyvileg feljegyezhető-e
vagy sem; vagyis abból, hogy az ilyen változás folytán a fedezési
viszony kiterjesztése fel nem jegyezhető, még nem következik
az, hogy a fedezési viszony a változás ntán előálló hitelviszonyra
ki nem terjed. Ez utóbbi kérdést tulajdonképen az idézett határozat indokolásának első, vagyis azon része dönti el, mely a kérdéssel mint a telekkönyvi feljegyzésnek premisszájával foglalkozik és amely rész oda konkludál. hogy «Mai telekkönyvi jogunk
szerint tehát kizártnak kell tekinteni azt, hogy a valamely adott
hitelezési viszony alapján' tehát egyedileg meghatározott viszonyból folyóan bekebelezett vagy előjegyzett hitelbiztosítéki jelzálogjog hatálya kiterjesztessék az eredeti adós helyébe lépett új
adóssal a telekkönyvi bejegyzés után létrejött és a bejegyzés
alapjául szolgált hitelezési viszonytól különböző új hitelezési viszonyból származható követelésekre, mert az előadottak szerint
a hitelbiztosítéki jelzálogjog csak annak a hitelviszonynak fedezetére szolgálhat, amelyre vonatkozólag a telekkönyvi bejegyzés,
illetve az annak alapjául szolgáló okirat szerint a telekkönyvbe
bejegyeztetett)).
De lege lata az indokolásnak ezen kijelentése bizonyára
helyes. Az optkv. 469. §-a ugyan az osztrák tartományokban
már honos telekkönyvintézményre való tekintettel szakított az
«in se solum pignus subsistere nequib) elvével; azonban még a
telekkönyvi rendtartás behozatala idejében is az osztrák jog
területén (eltérőleg a porosz és más német partikuláris telekkönyvi jogoktól) kivételt nem tűrő szabályként el volt ismerve
azon elv, hogy a jelzálogjog az eredeti causa-tól el nem választható vagyis, hogy a jelzálogjog csakis azon kötelmi jogviszonyt
fedi, amelynek okából eredetileg létesült. Telekkönyvi rendtartásunk alkotói tehát nem is gondolhatlak olyan jelzálogjogi alakulatra, amely lehetővé teszi azt, hogy a jelzálogjog az eredetileg biztosított kötelmi jogviszonytól elválasztva, más jogviszonynak a biztosítására használtassák fel; minélfogva a telekkönyvi
rendtartás 65-ik szakasza 2-ik bekezdésének a törvénymagyarázat
helyes szabályai szerint más értelmet tulajdonítani nem lehet.
Igaz, hogy a rangsorozatfcljegyzésről szóló 1859. évi augusztus hó 1-én kelt császári rendelet, amely megengedi, hogy — feltételesen — jelzálogjog létesíttessék egy még csak a jövőben
esetleg felveendő és még a hitelező tekintetében sem meghatározott kölcsön biztosítására, valamint a 947/1888. sz. rendelet,
amely megengedi azt, hogy konverzió esetén a konverzió folytán
kifizetett követelés biztosítására fenállott volt jelzálogjog az új
követelés biztosítására használtassák fel, az ((identitás® említett
elvével ellentétben állanak; de az idézett rendeletek tényleg kivételként is voltak gondolva és rendelkezéseik (az utóbbinál
külön törvényes felhatalmazás — az 1886: XXIX. tc. 76. §-a —
alapján) mint kivételes természetűek voltak meghozva s mint ki-
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vételek csak megerősítik a telekkönyvi rendtartás megalkotásánál szem előtt tartott szabályt.
A ((hitelviszony)), a ((paclum de eredendő)) bizalmi jellegénél
fogva szorosan fűződik az eredeti ügyletet létesítő személyekhez;
az ilyen viszony tehát tartalmának változása nélkül át nem ruházható és ha mégis átruháztatik, új viszony lép a régi helyébe,
vagyis a hitelező vagy az ádós személyében történő változás esetén az illető felek között új hitelviszony keletkezik! azért tehát
helyesnek mutatkozik az új jogegységi határozat indokolásában
kifejezett tétel, mely szerint az eredeti hitelviszony biztosítására
létesült jelzálogjog ezidőszerint érvényben levő tételes jogunk
szerint nem szolgálhat az új hitelviszony fedezetéül is.
Azon körülmény, hogy fontos közgazdasági érdekek megkövetelik azt, hogy az egyszer bekebelezett hitelbiztosítéki jelzálogjog fedező hatálya fenmaradjon az érdekelt személyekben
beálló változás esetén is, a döntvény alkotásánál figyelembe nem
vehető; mert ínég az is, aki különben nem elvi ellensége a döntvényjognak és akinek nézete szerint a döntvényalkotás* lehelőségének előnyei meghaladják annak veszélyeit, kénytelen megengedni azt, hogy sunt certi denique fines; vagyis hogy annyira
a döntvényalkotás semmi esetre sem mehet, hogy a létező jogszabályoknak magyarázatánál és elvi kérdéseknek eldöntésénél
a tételes törvényeken felülemelkedve, döntését arra alapítsa, hogy
igazságügyi vagy gazdaságügyi politikai szempontokból mi tekintendő célszerűnek. A politikai kérdéseknek eldöntése nem
lehet a bíróságnak, hanem csakis a törvényhozásnak a feladata.
De nem is lett volna célszerű, a hangoztatott közgazdasági
érdekek szempontjából sem, a fenforgó kérdést pozitív értelemben jogegységi határozatban eldönteni; mert ilyen nagyfontosságú
intézménynek a döntvény ingó alapjára való helyczést^nem adta
volna meg azt a megnyugvást, amelyre szükség van akkor, amidőn a hitelnyújtást könnyíteni és előmozdítani akarjuk; de nem
lett volna célszerű azért sem, mert döntvény keretében nem
lehetett volna megállapítani azon rendelkezéseket, amelyekre
szükség van oly esetben, ha a fedező hatálynak kiterjeszthetése
elvileg megengedtetik. így különösen megoldatlanul maradt
volna azon kérdés, hogy mennyiben és minő feltételek alatt követheti a hitel biztosítására szolgáló jelzálogjog a hitelviszonyból
eredő követeléseket, arnely kérdés pedig hitelforgalmunk szempontjából legalább is olyan fontosságú, mint a fedezetnek a személyváltozás után előálló viszonyra való kiterjesztésének kérdése.
A hivatkozott határozatnak minden esetre meg lesz az a jótékony hatása, hogy egyfelől a jogi helyzetet tisztázta, másfelől
pedig tájékoztatta az irányadó köröket a tekintetben, hogy ezen
kérdésnek a közgazdasági érdekeknek megfelelő megoldása a
joggyakorlattól nem várható. Nem marad tehát egyéb hátra,
mint visszatérni az igazságügyminíszter urnák a képviselőházban
1914 február 10-én tett azon nyilatkozatára, amelyben kilátásba
helyezte, hogy iparkodni fog ((lehetőleg rövid időn belül erről
egy rövid törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni)).
Dr. Sichermann
Bernát.

A hadikárok megtérítésének a jogi alapja.
Az egyénnek és az államnak egymáshoz való viszonya
nemcsak e viszony tartalmának az állandó bővülése folytán, hanem annak a következtében is változó megítélés alá esik, mert
a kötelékek sokasága minőség tekintetében sem független a fejlődés törvényétől. Eszerint azoknak az igényeknek az elbírálásánál, amelyeket az állam és az egyén egymás irányában támasztanak, nem elégedhetünk meg annak a megállapításával, hogy
az érvényben levő jogszabályok a kérdéses igény elismerésére
nem nyújtanak alapot, hanem a jogtudomány általános alapelveiből kell a döntéshez útmutatást meríteni.
Mindaddig, amíg a közérdek a magánérdekkel összeegyeztethető, ennek az összhangnak, mint legfőbb jogi elvnek érvényesülnie kell és nem lehet helye annak, hogy akár az állam az
egyénnek, akár az egyén az államnak hátat fordítson.
Az egyént az államhoz nem egyedül az ösztön és az érzelem kötelékei fűzik, hanem az összetartozandóság tekintetében
az értelem és a belátás is állandóan fokozódó befolyáshoz jut.
Az értelem és a belátás térhódítása csak elfajulás esetében és
akkor jelenthet veszedelmet az államra nézve, ha az állam az
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egyént aránytalanul kevesebb jótéteményben részesíti, mint
amennyi áldozatot tőle szed, továbbá ha az állam a lehetőségig
nem nyújt kellő biztosítékot arra nézve, hogy az egyént jogaiban bántódás ne érje és végül ha az állam nyilvánvalóan egyenlőtlen elbánásban részesíti tagjait.
A magánjognak az állam az egyedüli termőföldje és a magánjogoknak szélesebb területekre átnyúló ágai is az állam talajában gyökereznek. A magánjogok gyakorlásánál a társadalmi
életnek értékesebb eleme alig van és ennélfogva a magánjogok
sértetlenségének a biztosítását az állam egyik legfőbb rendeltetésének kell tekinteni. Az állam csak akkor közeledhetik eszményi céljához, ha elsősorban a jogok sértetlenségének a biztosítása tekintetében megközelíti a lehetőség határát. Természetes,
hogy ennek a célnak a megvalósítása érdekében az állam a legmesszebbmenő igényeket támaszthatja az egyesek irányában, de
viszont az egyeseket jogaik sértetlenségének a lehető biztosítása
nem kegyképpen, hanem jog gyanánt illeti.
Az kétségtelen, hogy a társadalmi élet csődje nem maradhatna el, ha az állam irányában támasztható igényeknek nem
szabnánk határt, de az állam önmagát tagadná meg abban az
esetben, ha olyan követelések elől is elzárkóznék, amelyeknek a
teljesítése nélkül a társadalmi élet létalapja válik ingataggá és
amely követelések csak az állam eszközeivel juthatnak kellő ki
elégítéshez.
A jogok sértetlenségének a lehető biztosítására vonatkozó
állami föladatból önként következik a biztosítás rendszerinti
lehetőségének a határain belül bekövetkezett jogsérelmekért való
felelősség.
Ami különösen az emberi erőszak útján elkövetőit jogsértéseket illeti, meg kell különböztetnünk a békeidőben történt jogsértéseket azoktól, amelyek a háború alatt ezzel kapcsolatban
fordulnak elő.
Békeidőben az erőszakos jogsértések alanyai lehelnek a
többi között magánosok, az állam, a község vagy ezek közegei
Az első kérdés az, hogy felelős lehet-e az állam vagy a köz-,
ség a magánosok erőszakoskodása útján elkövetett jogsértésekért ? Iia a jogsértés annak folytán következett be, mert az állam vagy a község a közrend és a közbiztonság föntartására
vonatkozó kötelezettségét hiányosan teljesítette, a felelősség
megállapítása nem okozhat nagy fejtörést. Annak az eldöntése
azonban, hogy az államnak vagy a községnek általánosságban
milyen intézkedéseket kell tennie avégből, hogy a közbiztonság
és a közrend a rendszerinti lehetőségig biztosítottnak legyen
tekinthető, irányadó zsinórmérték hiányában már nem könnyű
föladat, de a kérdés elbírálása mégsem tartozik a lehetetlensé
gek közé.
Az állam és a község vagy ezek közegei részéről vétkesen
vagy vétlenül történt károkozás egyéb esetéire vonatkozóan
az érvényben levő jogszabályok kielégítő megoldási módokat
nyújtanak ós ennélfogva ezeknek a kérdéseknek a megvitatására
ezidőszerint különös szükség nincs. Nem okoz nagyobb nehéz"
séget annak a kérdésnek a megoldása sem, hogy mi történjék
azokkal a károkkal, amelyeket háború idején vétkesen vagy vétlenül saját haderőnk okoz. A szükségszerű hadműveletekkel a
magánvagyonban előidézett kár megtérítése tekintetében a kisajátítási jog elvei is útmutatásul szolgálhatnak.
Mindezek a kérdések abból az okból sem vetnek föl nagyobb
hullámokat, mert aránylag szűkebb körro szorítkoznak és csak
csekélyebb érdekeket érintenek. Nagy horderejű és még sok
vitára fog alkalmat adni az a kérdés, hogy felel-e az állam
azokért a károkért, amelyeket a nemzetközi jog megsértésével
vagy a nélkül ellenséges haderő okoz a magánosok vagyonában.
A, magánvagyonra vonatkozó hadikárok, amelyeket ellenséges haderők idéztek elő, még sohasem öltöttek olyan óriásiméiveket, mint a jelenlegi világháború alatt ós ennélfogva, a viszonyok egyéb változásától eltekintve, már ebből az okból sem
lehet a hadikárok megtérítésére nézve az eddig alkalmazott
szabályokat egyedül mérvadóknak tekinteni.
A polgárok jogainak a megvédésére vonatkozó állami föladat tartalma hiányos volna, ha arra'szorítkoznék, hogy az állam
felelősség nélkül vállalja polgárai vagyonának ellenséges támadások ellen való megvédését. Az állam föladatának szükségszerűen arra is ki kell terjednie, hogy nemcsak akarja, hanem még-
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is t u d j a védeni polgárainak a vágyónál ellenséges támadások
ellen. Minél hathatósabban és határozottabban jut ez az elv kifejezésre, annál szilárdabbá válik az állam létalapja és annál
erősebb lesz az a kötelék, amely az egyént az államhoz fűzi.
Az állameszme jelentőségének a leszállításához vezet nz az álláspont, amelynek az értelmében az állam a hadikárokért való felelősség elől ridegen elzárkózik és a károk megtérítését kizárólag
tetszésétől teszi függővé.
A felelősség elvének, mint az államhoz leginkább méltó
álláspontnak általánosságban való elfogadása még nem jelenti
szertelen követeléseknek az államra való rázúdítását, mert a felelősség elvi alapja nem zárja ki a hadikárok megtérítésének
akként való szabályozását, hogy az állam és az egyén érdeke
összhangban érvényesülhessen.
Az állam felelőssége abból a jogi elvből is leszármaztatható,
amely szerint az érdekközösséget fenyegető veszélyből eredő kár
a védelem közös érdeke szempontjából is az összességre hárul.
Ennek a jogi elvnek a hadikárok tekintetében különös nyomatékot ad az a körülmény, amely szerint az egyén az ellenséges
állammal közvetlen jogviszonyba nem kerülhet és a hadikárok
megtérítésére vonatkozó követelések érvényesítése még abban az
esetben is kizárólag az államot illeti, ha magánvagyonban esett
kárról van szó.
A nemzetközi jognak ez az elve a hágai egyezményben is
kifejezésre jut. Az államok a hadikárokra vonatkozó követelések érvényesítésének a jogát maguknak tartják fönn és polgáraikat még abban az esetben is elzárják a kárkövetelés közvetlen érvényesítésétől, ha az ellenséges állam vagy ennek közegei
a nemzetközi jog megsértésével, tehát nyilván jogellenesen okozták a hadikárt. Az állam a magánvagyonra vonatkozó kárköveteléseket is nem fölhatalmazás alapján vagy képviselet címén,
hanem egészen függetlenül a saját nevében érvényesíti az ellenséges állam irányában és eszérint a magánvagyonban esett hadikárt a saját kárának tekinti.
Az állam felelősségének a kizárására vonatkozó álláspont
tarthatatlansága különösen akkor válik szembetűnővé, ha arra a
nem lehetetlen esetre gondolunk, hogy az egyik hadviselő fé! a
másiktól teljes, vagyis a magánvagyonra is kiterjedő hadikárpótlást kap. Vájjon ebben az esetben is az állam tetszésétől
függjön az, hogy polgárainak a hadikárát megtérítse?
Még abban az esetben is, ha a hadikárpótlás nem irányult
kifejezetten a magánosok vagyonában esett kár megtérítésére,
vagyha a hadikárpótlás megállapításánál a magánosok hadikára
nem vétetett számításba, a magánosok elsőbbségi igénye nem
tekinthető alaptalannak, mert az összességet érintő károsodásból is kiveszik a részüket és ennélfogva a külön károsodásokat
illeti elsősorban a megtérítés.
Hadikárpótlás hiánya esetében az államnak a hadikárokért
való felelőssége szűkebb alapra szorul. Ezen a szűkebb alapon
is további megkülönböztetéseknek van helyük. Mindenekelőtt
külön ki kell emelni azt az esetet, amidőn az ellenséges haderő
a nemzetközi jog megsértésével okoz magánosoknak kárt. Minthogy ily károk megtérítésére irányuló követelések érvényesítése
nem hatalmi, hanem jogi alapon nyugszik, ennélfogva még a
legyőzött állam sem tekinthető clzártnak attól, hogy a polgárainak a nemzetközi jog megsértésével okozott kár megtérítését
sikeresen követelhesse. Az egyénnek nem lévén beleszólása abba,
hogy az állam gyakorolja-e a kártérítésre való jogát, ennek a
jognak a gyakorlására való tekintet nélkül támaszthat igényt az
állani ellen a kár megtérítése iránt. Az állam azzal, hogy a
magánvagyonban esett hadikárok megtérítésének a követelhetésére vonatkozó jogot kisajátította, a kárveszély viselését az
egyén irányában magára vállalta.

Hadikárpótlás hiánya esetében azokra a hadikárokra vonatkozóan, amelyeket az ellenséges haderő a nemzetközi jog megsértése nélkül okozott egyeseknek, az állam felelőssége szükségszerűen teljesítőképességéhez igazodik és az egyesek hadikárának az összességre való hárítása csak- az arányosság szigorú
mértékével történhetik.
A további részletkérdések, valamint annak az elbírálása,
hogy a megtérítés kötelezettsége szempontjából mit kell hadikárnak tekinteni, nem tartozik ennek a cikknek a keretébe.
Alföldi] Ede.
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A v a g y o n elleni deliktumok rendszere a
büntetőtörvénykönyvben.*
Az okirathamisítás
elhelyezése körül nagy vita van az irodalomban. (L. részletesen és szabatosan Finkeynél : Tankönyv
196. §.) Előttem nyilvánvaló, hogy az okirathamisításban a törvényhozó általában az okiratot, mint perrendszerűleg privilégizált vagy mindenesetre igen fontos bizonyítóeszközt akarja védeni,
ép úgy, mint a hamis tanúzás büntetésében a tanúvallomást,
mint bizonyítóeszközt. Ez áll nemcsak a köz-, hanem a magánokirathamisítást illetőleg is. Ezt az utóbbit ép úgy nem lehet
egyszerűen vagyonelleni deliktumnak tekinteni, mint a polgári
(vagyoni) perben való hamis tanúzást.
Igaz, hogy a vagyoni haszonra irányzott (köz- vagy magán-)
okirathamisításnál a tettes főcélja a vagyoni haszon, a hamisítás
csak eszköz, ép úgy, mint a betörés — mely magában véve is
deliktum, t. i. vagyon rongálás, magánlaksértés —• csak eszköze
a lopásnak. Ha tehát csupán a tettesből indulnánk ki, akkor ezt
a cselekményt okvetlenül a vagyoni deliktumok közé kellene
sorolni. Tehát a fentebbiek szerint : a pénzfelvétel hamis okirat
alapján: lopás volna, ép úgy általában a megtévesztett sértettől
való elfogadás (legfeljebb a veszélyes eszköz igényelne felemelt
büntetést, ép úgy, mint a betörésnél). Maga az okirathamisítás
(az eredmény elérése nélkül): lopás kísérlete, ép úgy, mint ahogy
kísérletnek tekinti mai jogunk a betörést, ha a tolvaj a contrectatio-ig nem juthatott. Ha azonban egyszer egy törvényhozó,
mint a mienk is, a sértett érdek szempontjából osztályoz, akkor
az okirathamisításban okvetetlenül az igazságszolgáltatás, a közhitel sérelmét kell fontosabbnak látnia, mint a sertett anyagi
károsodását s az egész deliktumot ezen az alapon beosztania.
Az is lehet, hogy egy törvényhozó a közokirat védelménél —
tekintettel ennek különös privilégiumára — az igazságszolgáltatás sérelmét általában elébe helyezi a magános anyagi sérelménél, a magánokiratnál pedig ellenkezőleg a vagyoni kárt látja
súlyosabbnak. Ekkor a hamisítás deliktumának fogalmát a közokirathamisításra és a nem vagyoni magánokirat hamisítására
fogja szorítani, a vagyoni célzatú magánokirathamisítást pedig a
fent mondottak szerint a lopás keretén belül kell kezelnie. Hogy
melyik rendszert kövesse a törvényhozó, az praktikus latolgatások dolga. Mai Btk.-ünk beosztása, mely az okirathamísításban
a hamisításra helyezi a súlyt és mégis a vagyoni deliktumok
közé sorolja, semmikép sem logikus.
Az önbíráskodásban, ha ezt a deliktumot törvényünk felveszi (ami kívánatos), szintén az igazságszolgáltatás rendes lefolyása ellenére való cselekvés lesz az, ami rendszerbeli helyét
megadja.
Ad 2. Az eddig elmondottakon kívül van még egy egész
sereg különböző fajta cselekmény (nagyobbára kihágások), melyek mások vagyona ellen irányulnak.
Ezekkel részletesebben nem foglalkozunk. Nem pedig azért,
mert ezek a cselekmények már a büntetőjogi értékelés határszélein állanak s az ellenük való eljárás jórészben adminisztratív
vagy magánjogi jellegű. Fogalmuk szerint valamennyien beillenek a fent tárgyalt 5 deliktum valamelyikébe, de tényleges
súlyuk sokkal kisebb, minisem hogy a társadalom nagy érdekeinek védelmével foglalkozó kriminálista különösebb figyelmét
igényelhetnék.
Liszt Ferenc mondta egyik kriminálantropolőgiai kongresszuson, hogy a bűntetteistípus sohasem lesz konstruálható, ha a
bűntettesek közé keverünk biciklistákat, kik a közlekedési szabályrendeleteket áthágják. Ez áll a bűncselekményre is. Az, hogy
a más erdejében tilosán legeltető egy darab szarvasmarháért 50
kr.-t, egy juhért 15, egy szopós csikóért 5, egy lúdért 2, egy
csirkéért 1 kr.-t tartozik «pénzbüntetés»-ül fizetni (1879: XXXI.
tc. 100. §.), vagy hogy az élőfa kivágásáért a tettes «az ellopott
fa értékét s kártérítésül ezen érték egynegyed részét tartozik
megfizetni, ezenfelül pedig a két összeggel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő)) (u. o. 90. §.) — íme az őskori fix összegű s
az okozott kárhoz matemalice igazodó pénzbüntetés I — az, ha
büntetőjog is, de igazán nem bünletőjogtudomány. Felmentve
érzem tehát magam ezek tárgyalásától. A mai tarkabarkaság
* Bef. közi. — Az előbbi közi. 1. az 1915. évi 40., 42., 47. és
49. és ez évi 7. számban.
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helyett lehetne talán ez apró deliktumocskák között is bizonyos
egyszerűsítést, bizonyos logikus rendet teremleni. Ha megteszi
a törvényhozó, jó ; ha nem teszi, az sem nagy baj.
Még az ellen sincs észrevételem, ha az e csoportbeli deliktumok legfontosabbjai : szabadalom, védjegybitorlás, szerzői jog
bitorlása, orvvadászat, orvhalászat stb. megmaradnak mai kezelésük alatt. Fogalmuk szerint ezek mind a lopás körébe tartoznak (az első három = furtum usus), ha mindjárt a dogmatikus
büntetőjogász megakadna is azon, hogy az előbbieknél nincs
ingó dolog, mely kontrektáció tárgya lehet, az utóbbinál pedig
a dolog a lopás idején res nullius. Mindamellett egyik sem oly
veszélyes deliktum, hogy a társadalom rendjét felfordulással
fenyegetné és a mai — félig magánjogias — kezelés helyébe a
szigorú büntetőjogi üldözés bevezetését szükségessé tenné.
II. A revízió második feladatául jelöltem meg fent, hogy a
mai deliktumdefiniciókat megtisztítsa az oda nem való fogalmi
elemektől.
Oda nem valóként értem elsősorban az idegen jogterületről
vett speciális tartalmú terminusokat, melyekről már bőven szól •
tam fent. Ezeket csak ott kell használni, ahol épen a pontos
megjelölés végett speciális jelentésük szerint szükség van rájuk,
pl. 272.
: « valamely külföldi állam követe vagy ügyviselője
(charge d'affaires))), 403. §. kereskedelmi utalványok, közraktári
jegyek stb.
De ki kell terjesztenem kifogásomat az olyan meghatározásokra is, melyek idegen terminusok használata nélkül ugyan, de
az elkövetési cselekmény minuciózus körülírásával operálnak s
amelyek így, ahelyett, hogy megkönnyítenék a bíró dolgát, sokszor egyenesen útjában állanak. A károkozásnál pl. az, hogy
törvényünk a cselekményt a ((megrongál vagy megsemmisít))
szavakkal szigorúan körülírja, kizárja a skrupulózus bíró elől
azokat az eseteket, mikor a tettes sem nem rongál, sem nem
semmisít meg, hanem másként okoz kárt, pl. a madarat elereszti,
elektromos áramot a földbe vezet stb. A gyújtogatás §-ánál
hosszú elsorolást ad a törvény : 1. pont : ((aki olyan házat,
kunyhót, malmot vagy bármely más épületet, mely emberek
lakául szolgál vagy erre van rendelve, vagy pedig több ember
összejövetelére használtatik, . . . gyújt fel . . .» A gyakorlatban
felmerültek mégis a következő kétségek : házhoz közelálló
szalmakazal, ól, mezőn szabadon álló csőszkunyhó, pásztorkaliba
felgyújtása ide t a r t o z i k - e ? . . . 2. p o n t : ((raktárt, gazdasági épületet, szabad téren fekvő nagyobb mennyiségű árú- vagy terménykészletct, földtől el nem vált vagy garmadában, halomban
levő gabonát, erdőt, nagyobb mennyiségű építési vagy tüzelésre
szolgáló anyagkészletet, hidat, hajót vagy bányát szándékosan
felgyújt)). Semmiféle rőfös felsorolás nem merítheti ki az életet,
éppen ezért a felsorolás csak baj, mert hiányos. A második pont
alá tartozik-e pl. nyilt országúton haladó szónásszekér, úton álldogáló automobil, pelróleum-kút, földgázfúrat (bánya), léghajó
vagy repülőgép, vagy léghajócsarnok, hegytetőn álló kilátótorony stb. felgyújtása?
A törvényhozó e szakaszok szerkesztésénél magában így
gondolkozott : a gyújtogatás lényegileg nem más ugyan, mint
vagyon rongálás ; de mégis, mert e cselekmény életre, vagyonra
rendszerint nagyon veszélyes, kiemelem : kiveszem a rongálás
fejezetéből és önálló deliktumot csinálok belőle súlyosabb büntetéssel. Viszont azonban vannak esetek, melyekben a gyújtogatás-felidézte tűz nem ilyen veszedelmes : ezeket bennhagyom a
rongálás fejezetében. Ezt a helyes gondolatot a törvényhozó
sokkal racionálisabban kifejezésre hozhatta volna, ha nem kerülgeti a dolgot a tényállás körülirogatásával, hanem egyenesen
megmondja, mit akar. Pl. a rongálás §-ai után, a gyújtogatás
veszélyes eseteit akarván kiemelni, így folytatta volna egy új
§-ban : <(A vagyotirongálás, ha a "tettes azt gyujtogatással követi
el és előreláthatta, hogy a felidézendő tűzvész emberek életét
vagy testi épségét veszélyezteti, így és így, ha pedig azt láthatta,
hogy a tűzvész nagyobb mérvű anyagi kárt fog okozni, akkor
így és így büntetendő.))
Jellemző és e tényállás-körülcirkalmazó módszer számlájára
írandó az a zavar is, melybe az anarkista merényletek ejtették
Európa dogmatikus büntetőjogászait és kódexeit. Nyilvánvaló,
hogy a tűzvész-, vízáradásokozásban, vaspályák, hajók megrongálásában a felidézett elementáris veszély az, ami e cselekmények különösen szigorú elbírálását követeli. Tökéletesen ugyanaz
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a helyzet a bombarobbantásoknál is, mégis, mert a törvény felsoroló fogalmazásában ezekről nem emlékezett meg, a büntető
igazságszolgáltatás megállt a törvény hiányánál és külön ((dinamit-törvény)) után kiáltott.
Az efféle visszásságokat elkerüli a törvényhozó, ha szándékát egyenesen, cifrázás nélkül, nem pedig tényállás-körülírásokban hozza kifejezésre s a felesleges szakkifejezéseket kerülve közönséges értelmű szavakban beszél. Így talán kevésbbé ((szakszerű)), de érthetőbb, világosabb, félremagyarázhatatlanabb lesz.
Nem tartom feladatomnak a törvényszerkesztő munkáját e
részben elvégezni, csupán példakép próbálok néhány meghatározást adni az előző részben mondottakhoz alkalmazva :
Lopás : Aki más vagyonához tartozó vagy mást illető dolgot
vagy egyéb vagyoni értéket mástól csalárdul elvon vagy megtart azért, hogy az elvont értékkel jogtalanul gazdagodjék.
Hitelezők kijátszása: Aki hitelezőjét vagy hitelezőit az ezek
kielégítésére alkalmas vagyoni értékei eltüntetésével vagy bármi
más csalárd eljárással megkárosítja, hogy ezáltal magának jogtalan hasznot biztosítson.
Károkozás: Aki másnak szándékos rosszakaratból vagyoni
kárt okoz ; ha pedig ezt vétkes könnyelműségből vagy gondatlanságból teszi stb.
111. Harmadik követelményül jelöltem meg az egyes deliktumokon belül a tettes minősége, nem pedig a cselekmény
egyes külső körülményei szerint való osztályozás keresztülvitelét.
A bűntetteseket személyes tulajdonaik szerint is két fokozatban kell osztályozni : először általános jellegű, egész egyéniségükre kiható tulajdonságaik alapján, milyenek a fiatal kor,
elmebetegség, megcsökkent beszámíthatási képesség. Ez az általános részbe való. Másodszor az egyes delikturn elkövetésénél
tanúsított magatartásuk s ebből ki világló tulajdonaik szerint.
Ez viendő végbje az egyes deliktum keretein belül. Bennünket
most csak ez az utóbbi érdekel.
Bármennyire befejezetlen legyen is a tudományban a bűntellesek osztályozásának vitája, a két szélső csoport világos kiválasztása már megtörténtnek tekinthető : egyfelől az alkalmi
bűntetteseké, másfelől a szokásos, megrögzött, hivatásos bűntetteseké. A kettő között megmaradó tömegből, a se ide, se oda
nem minősíthető bűntettesek köréből még mindig kiválnak egyes
válfajok, melyek egy vagy más tulajdonaikkal (energikusság,
raffináltság, nagyobb elvetemültség) különösebb veszélyt mutatnak a társadalomra.
Ha mai Btk.-ünk tényálladékokban elrejtett osztályozását a
§-ok szavaiból kiolvasható belső ráció nyomán követjük, e válfajok mindegyikét feltalálhatjuk legalább is kezdetleges fokán a
felismerésnek. Az alkalmi bűnös egyhébb büntetése mutatkozik
a jogtalan elsajátítás szakaszaiban, a veszélyesebb bűntettes szigorúbb üldözése a lopás különféle minősített eseteiben (kegyeletlenség: templomi, temetői lopás; energikus büntettesi magatartás: betörés, bemászás, fegyverviselés, szövetkezés, valamint a
rablás külön deliktuma; elvetemültség: csata, tűzvész stb. idején
való lopás; raffinéria: álkulcs, a csalás némileg súlyosabban kezelt deliktuma), valamint a hivatásos bűntettes üldözése a visszaesés — meglehetős primitív — szabályozásában.
Nem annyira új tartalmat, cSak új, szabatosabb formulázást
követelünk tehát e tekintetben a revíziótól: nem a tényállás,
hanem egyenesen a tettes osztályozását, és pedig nem elrejtve,
hanem nyílt utalással az osztályozás alapszempontjaira.
Itt sem akarom a részleteket kimeríteni, csak épen a legfontosabb deliktumra, a lopásra szorítkozom.
A lopásnál a semmi irányban ki nem váló, közönséges bűntettesre vonatkozó alaprendezés után kiemelném a következő válfajokat:
Alkalmi tolvaj Például: «Aki a nem általa felidézett külső
körülmények különösen csábító hatása alatt sodródott a lopás
elkövetésébe (alkalmi tolvaj), az . . .» (így és így büntetendő).
«E §. rendelkezése alkalmazható azon bűntettesre is, aki lopásért
egy ízben volt ugyan már büilletve, de a bíróság az eset összes
körülményeinek mérlegelésével úgy találja, hogy a visszaesésre
vonatkozó szigorúbb rendelkezés alkalmazása mellőzhető.))
Energikus tolvaj. ((Ha tettes a lopás elkövetésénél különös
elvetemültséget, vakmerőségét, erőszakos fellépést, megfélemlítést, ravasz fondorlatot, kitartó bűnös szándékot tanúsított vagy
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a belé helyezett különös bizalmi helyzettel, vagy a sértett fél különös szorult helyzetével visszaélt vagy a lopást másokkal szövetkezve követte el, vagy végül, ha az ellopott érték X koronát
meghalad, (így és így büntetendő).))
«Ha a tett elkövetésekor alkalmazott erőszak vagy fenyegetés oly mérvű volt, mely a fenyegetett vagy bármely jelenlevő
életére, testi épségére vagy vagyonára súlyos, közvetlen veszélyt
rejtett magában (rablás), a tettes (így és így büntetendő).®
(Ha a tettes az ölést, testi sértést, vagyonrongálást el is
követte, akkor az illető fejezetek rendelkezései alá esnék, Olt
kell megfelelő §-t felvenni például a rablógyilkosságra, a rablás véghezvitele vagy elpalástolása végeit elkövetett gyujtogatásra stb.)
Szokásos, hivatásos tolvaj. Ez összefügg a visszaesés kérdésével. Visszaesés — magában véve még nem szokásszerűség, de a
szokásszerűség = sokszoros visszaesés.
A visszaesést a Btk. általános részéről készült mind a négy
tervezet az általános részben szabályozza. Elismerem, hogy emellett nyomós érveket lehet felhozni, de viszont nem hiányoznak
ilyenek a visszaesésnek, szokásosságnak a különös részben az
egyes deliktumokon vagy deliktumcsoportokon belül való szabályozására sem. Különösen áll ez a hivatásszerűségre, mely csak
némely deliktumnál szokott előfordulni, de nem mindnél. Hivatásos tolvaj van, de hivatásos gyilkos, károkozó, gyújtogató, erőszakoskodó nem igen. Ha ezeket a most említett deliktmnokat
egy ember sokszor elköveti, annak oka egészen más, mint a tolvaj hivatásossága. Az az ember rendszerint beteg. Az ilyen pedig
másként kezelendő, mint a lopást életfoglalkozásként űző, de fizikailag ép, egészséges tolvaj. A hivatásosság körülbelül kizárólag
a lopásnál vagy mondjuk tágabban, a vagyonclleni deliktumoknál fordul elő. Ha 'pedig a hivatásosságot a törvény itt szabályozza, a visszaesést, mely vele rokon, sem igen teheti az általános részbe. Egyébként is a büntető kezelés az utóbbi módon
jobban nyomon követheti az illető deliktumon belül mutatkozó
speciális alakulásait a visszaesésnek.
Azonban az elhelyezés végre is másodrangú kérdés, fő az,
hogy az egyszerű (egy vagy többízbeni) visszaesés mellett a hivatásosság nyomatékos kiemelésre jusson. Ennek fenforgását. nem
lehet úgy, mint az egyszerű visszaesés szigorúbb büntetését, az
ismétlődött lopási esetek bizonyos fix számához kölni, hanem
annak megállapítását a bíróra kell bízni, ki azt a tettes egész
egyéniségének vizsgálata alapján fogja eldönteni. (Helyesen Bernolák-terv 93. §.)
Dr. Marton Géza.

BELFÖLD.

Szemle.

— Ü g y é s z é s ü g y v é d csak látszólag ellenfelek. Valój á b a n m i n d k e t t e n ügyfelek, m i n d k e t t e n , de különösen az
ügyvéd, akit a Bp. n e m kötelez a vád bizonyítékainak g y ű j tésére, álláspontjuk e g y o l d a l ú s á g á v a l egyaránt az anyagi
igazságnak szolgái. Ez a perjogi telel mit sem változtat
azon, hogy az u t a s í t á s r a dolgozó ügyész állása bizalmi jellegal. Hogy az ügyészi megbízottól, akiben az ü g y é s z s é g
vezelője nem bízik, az igazságügyminiszter* m e g v o n h a t j a a
megbízást, az iránt s e m m i kétség. Csak épen azzal n e m
i n d o k o l h a t ó a megvonás, hogy a védői tevékenység, amelyet
az ügyészi m e g b í z o t t törvényszéki ü g y e k b e n elvégre is jog o s a n fejt ki, n e m rokonszenves. N e m kell a n n a k megállapításához a bűnvádi e l j á r á s m é l y s é g e s ismerete, hogy erkölcsileg minél elvetendőbb, tehát minél súlyosabb a b ű n cselekmény, annál i n k á b b szükséges a védelem. Hogy p e d i g
a p e r j o g i l a g s z ü k s é g e s f u n k c i ó ellátása n e m jár erkölcsi
makulával, az nem szorul bizonyításra. Voltakép a budapesti ü g y é s z s é g vezetője a nimium
probat
logikai hibájába esett. Azt is m o n d h a t t a volna, hogy egyes ügyészi
m e g b í z o t t a k orra nem tetszik s ehelyett a p a l á s t j u k o n ker e s e t t n e m lévő foltokat. És m i n t h o g y a hiba ritkán j á r
egyedül, a t á m a d á s t , amelyet ö n t u d a t l a n u l intézett a védői
hivatás ellen, t u d a t o s a n b e t e t ő z t e egy hírlapi nyilatkozattal. Csak az üldözöttnek kell a n y i l v á n o s s á g elé menekülni,
az a köztisztviselő, aki s z i g o r ú a n legális téren mozog, m e g -
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találja a m a g a igazát a felettes h a t ó s á g á h o z intézett jelentésben is. Azt u g y a n i s alig hihetjük, hogy épen e n n e k a hatós á g n a k u t a s í t á s á r a j á r t volna el.
— Juhász Andor a vagyontalanok jogvédelméről.
Juhász Andornak a jogvédő-egyesület elnökévé történt megválasztásakor tartott székfoglaló beszédéből kiemeljük a következő részt : A vagyontalanok jogait védő egyesület alapítói az
egyesületi cél kitűzésével annak az elavult, de a kisember szótárából nehezen kitörölhető keserű közmondásnak üzentek hadat,
hogy : a szegény embernek nincs igazgatása 1 Jogállamban, pártatlan és független bíróságok működése közepette ez a mondás
merő anakronizmus és mégis könnyen életre kelhet és megzavarhatja a társadalmi összeforradás áldásos folyamatát, ha nem
gondoskodunk arról, hogy a modern jogszabályok szövevényében
járatlan, a bürokrácia útvesztőjében könnyen eltévedő, ezer
gonddal és bajjal küzdő szegény ember találjon minden alkalommal önzetlen pártfogóra, aki a hóna alá nyul és elkalauzolja
oda, ahol azután jogvédelmet talál, igazságához jut. Ezt a célt
tűzte maga elé a Jogvédő-Egyesület, amely ennek a nemes feladatának a megvalósításával nemcsak a humanizmusnak, hanem
a jogegyenlőség eszméjének is mérhetetlen szolgálatokat tesz,
mert ott, abban a körben hirdeti és pedig nem tankönyvszerűen,
hanem a gyakorlati eredményesség meggyőző erejével ennek az
államfenntartó nagy eszmének a tényleges uralmát, ahol annak
általános elismerésére a legégetőbb szükség van. A szegény
ember számára a Jogvédő-Egyesület a jogegyenlőségnek — társadalmi uton létesített — intézményes biztosítéka. Néhány fenkölt gondolkozású, önzetlen férfiúnak kellően meg nem becsülhető fáradhatatlan munkássága teremtette meg és tartotta fenn
közel két évtizeden át ezt az'egyesületet, amely zajtalan és szerény, de annál áldásosabb működésével nem egy keserű könycseppet szárított fel. Nemcsak az illendőség, de egyenesen a
hazaiiui kötelesség parancsolja ezekben a nagy időkben, hogy a
magyar jogászvilág, mint egy ember álljon ama derék férliak
oldala mellé és támogassa őket az egyesület továbbfejlesztésének
nehéz munkájában. Remélem, hogy lelkesedésünk őszinteségével
és erejével sikerűim fog felkeltenünk az általános érdeklődést
egyesületünk ügye iránt s együttes erővel mihamarabb a fejlődés magasabb fokára fogjuk emelhetni ezt a nagyrahivatott
intézményt.
— U j s z a b a d a l m i t ö r v é n y t e r v e z e t . Illetékes helyről vett é r t e s ü l é s ü n k szerint dr. Schuóter
Rudolf, a m. kir.
szabadalmi tanács elnöke, e n a p o k b a n n y ú j t o t t a át a kereskedelemügyi m i n i s z t e r n e k a t a l á l m á n y i s z a b a d a l m a k r ó l szóló
új törvény tervezetét, amelyet a miniszter megbízásából készített. Minthogy ez a törvénytervezet m i h a m a r á b b nyomt a t á s b a n is megjelenik, alkalma nyílik az é r d e k e l t szakköröknek, h o g y e n a g y j e l e n t ő s é g ű m u n k á l a t t a l b e h a t ó a n
foglalkozhassanak.
— A k a t o n a i l í t k . s o k a t v i t a t o t t 3 2 7 . § - á r ó l értekezik
Löffler bécsi egyetemi tanár az Alig. Üst. G e r i c h t s z e i t u n g
m á r c i u s 4-iki s z á m á b a n . Nagy t u d o m á n y o s a p p a r á t u s s a l
m u t a t j a ki, hogy a célzat e s z a k a s z b a n valóban célzatot
jelent. Hivatkozik a Kbp. 14. §-ára, amely vonatkozással az
osztrák Btk. 67. §-ának 2. b e k e z d é s é r e és a Iíbtk. 327. §-ára
«a fegyveres e r ő n e k . . . h á t r á n y á t vagy az ellenségnek előnyét célzó)) c s e l e k m é n y e k r ő l beszél, továbbá az osztrák Btk.
j a v a s l a t á r a , amely 117., 120., 121. és 122. f a i b a n élesen
szembeállítja a t e l t e s n e k c s u p á n s a j á t érdekeit uraló szándékát a katonai érdekek k á r o s í t á s á r a törekvő célzattal. Eleselméjű okfejtése fokozza a n n a k az e l i s m e r é s n e k az értékél,
amelyben a kir. K ú r i á n a k 1915 febr. 13-án kelt i s m e r e t e s
jogegységi h a t á r o z a t á t részesíti. «A Kúria e határozatával
— m o n d j a Löffler — h ű m a r a d t a törvényhez, de egyszersmind r e á m u t a t o t t t ö r v é n y h o z á s u n k egy s a j n á l a t o s hézagára.)) Helyeslően utal rá, h o g y a m a g y a r törvényhozás szig o r ú rendelkezésekkel t ö l t ö t t e ki a hadiszállítások körüli
visszaélésekre vonatkozó e hézagot, de megállapítja egyszersmind, h o g y az a g g o d a l m a k , amelyeket a visszaható
erővel szemben Löffler is h a n g o z t a t o t t , a h a r a g o s törvény-

hozóknál («bei d e n e r z ü r n t e n G e s e t z g e b e r n » ) nem találtak
méltánylásra.
— H á b o r ú s k é r d é s e k az életbiztosítási jog köréb e n . A Magyar Jogászegylet dr. Nagy Ferenc elnöklete alatt
tartott teljes-ülésén dr. Hevesi Illés törvényszéki bíró a hadibiztosítás kérdéséről, annak gazdasági, dogmalikai és jogpolitikai
jelentőségéről tartott előadást. Az előadó statisztikai adatok alapján kifejtette, hogy a háború nemcsak a harcban résztvevő katonaság, hanem általában az egész polgári lakosság, sőt még a
semleges államok lakosságának halandóságára is befolyással van.
Ismertette a hadibiztosítás kérdésében a külföldi jogok, különösen a legújabb jogalkotások rendszereit, szemben a magyar kereskedelmi törvény rendelkezéseivel. Részletesen vázolta a magyar joggyakorlatban főimet ülő nehézségeket, melyek abból
állanak elő, hogy a K. T. nem tartalmaz a veszélyfokozódás
tekintetében oly általános rendelkezéseket, mint a külföldi törvények, viszont a háború kérdését, egyetlenegy szakaszban, illetve
annak egy pontjában szabályozza és ezért a számos nehéz eset megoldásánál a bíró olyan helyzetben van, mint a zenész, aki egy húron
játszik el egy nehéz zenei művet. Az előadó szerint a Ív. T.
504. §-a, mely a biztosítónak a fizetés alól mentességet biztosít az
esetre, ha a biztosított csatában vagy ott nyert sebek következtében hal meg, szorosan magyarázandó. E törvényhelytől a
biztosított fél hátrányára eltérő kikötések, melyek a háborúval
más okból, pl. fáradalmak vagy betegség címén Összefüggésbe
hozható halál esetén is mentesítik a biztosítót, érvénye tekintetében két nézet küzd még a joggyakorlatban. Az egyik azerint az
ily kikötések érvénytelenek, a másik szerint érvényesek. Kivétel
az oly kikötések kérdése, melyek szerint a biztosítás a háború
kitörésekor teljesen hatályát veszti. E tekintetben az eddigi gyakorlat alapján az általános nézet az, hogy az ily kikötések érvénytelenek. Kivétel továbbá a balesetbiztosítás kérdése, melynél
egyeznek a nézetek abban a tekintetben, hogy a kötvény a kockázatviselés terjedelmét szabadon határozhatja meg. A kikötések
értelmezése kapcsán fölmerülő nehézségeket és követett szabályokat érdekes cselek kapcsán ismertette. Kifejtette, hogy a hadibiztosítás legnehezebb kérdése a biztosító érdekét védő kikötések
érvényének elfogadása esetén a háború és az elhalálozás közti
okozati összefüggés megállapítása E tekintetben előadó a háborúval való szoros összefüggés igazolását kívánja meg és a bizonyítást a biztosítótársaságra rója. Részletesen ismertette ezután
az előadó a hadibiztosítást elvállaló és a külön" díjra vonatkozó
kikötéseknél fölmerülő vitás kérdéseket, továbbá a díjnemíizetés
hatását, valamint egyéb részletkérdéseket. A jövő esetleges háborúi
szempontjából a kérdés megoldását de lege ferenda abban jelölte
meg, hogy a szorosan vett életbiztosítás általában a hadiveszélyre
mindig kiterjedjen, ekként a biztosítók a béke évei alatt egy
csekély 1—2°/oo-es állandó díjtöbbletből a háború számára elegendő tőkét gyűjtsenek és a háború veszélyeinek káros hatása
a biztosítás alapelvével egyezően az összes biztosítottakra elosztassák, amit annál inkább helyesnek tart, mert éppen a
háború az egész lakósság halandóságát befolyásolja. Az előadáshoz hozzászóltak dr. Gold Simon, dr. Valér Leó és dr.
Dávid Miksa. Dr. Nagy Ferenc elnök zárszavában rámutatott arra, hogy a háború veszélyei a biztosítók összes számításait halomra döntik és hogy erre való tekintettel méltányos
volna az, hogy a biztosítók oly veszélyt, melyért díjat nem szelitek, ne viseljenek ; abban a véleményben van azonban, hogy az
504.
taxativ rendelkezései a bíró kezét megkötik.
P o l g á r i s z á l l í t á s k a t o n a i f u v a r l e v é l l e l . A háború
kitörésekor a katonai igazgatás oly mértékben vette igénybe a
vasutakat, hogy a polgári forgalom hosszú időre megakadt és a
hadseregszállítók azokat az árúkat sem tudták eladóiktól a saját
üzleti telepükre elszállíttatni, amelyeket a katonai igazgatásnak
leendő eladásra szántak. Egyes helyeken a kereskedők úgy segítettek magukon, hogy a katonai igazgatás közegeitől a katonai
igazgatás bélyegzőjével ellátott fuvarleveleket szerezlek és az ily
fuvarleveleket használták fel. Némely kereskedő a katonai igazgatás közegét jutalom adásával bírta reá a fuvarlevelek kiszolgáltatására. Ezek ellen a kir. ügyészség az 1915: XIX. tc. 8. §-a
alá eső bűntettben való felbujtási részesség címén vádat emelt.
A Kúria egy ily ügyben hozott marasztaló ítéletet a következő
indokolással semmisített meg: «A Kúria azt állapította .meg, hogy
a háború első napjaiban az ilyen fuvarlevelek megszerzése tiltott
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dolognak nem tekintetett; ilyenekhez a miniszteri rendeletnek
kiterjesztő magyarázata folytán minden szállító hozzájutott azért,
hogy a raktáron megfelelő mennyiségben nem lévő nyersanyag
annál biztosabban és annál gyorsabban összegyűjtessék s a katonaságnak átadassék. Megállapította a kir. Kúria számos előtte
megfordult más ügyből folyólag azt is, hogy az ily fuvarlevelek
megszerzése a szerződések állandó kikötése és hogy az ily fuvarlevelek nemcsak a már átvett árúkra nézve, hanem általában a
szállítandó árúkra vétettek igénybe minden utólagos kifogás vagy
nehézség nélkül. Más ügyből folyólag, de a jelen per anyagából
is megállapítja a kir. Kúria végül azt is, hogy az ily fuvarlevelekkel történt visszaélések következtében a fuvarlevelek kiadása
csak 191í>. évi július havában tiltatott meg. Ebből tehát a kir.
Kúria azt a következtetést vonja le, hogy az itt szóbanlevő cselekmény elkövetése idején, vagyis az 1914. év második felében
sem a katonai közegek, sem a vádlottak nem gondoltak kötelességszegésre, amikor a lebélyegzett fuvarleveleket kérték és
kapták. Sem a megvesztegetés, sem a rcábírás nem vonatkozott
tehát erre a ténykörülményre. Ha pedig nem állapítható meg a
hivatali kötelességszegés, elesik az arra alapított felbujtói bűnrészesség vádja is.)) Szükségesnek találta azonban a kir. Kúria
az itt szóbanforgó lettet kiemelni és minden más ezzel összefüggő
tettől elhatárolni. Ennek következtében 1^jelentette a kir. Kúria,
hogy ehelyütt és ebben a perben a katonailag lebélyegzett fuvarleveleknek csak a megszerzése, a megszerzés jogosultsága vagy
jogellenessége bíráltatolt el; de nem érintetett a bűnper során
említett az a további, ettől különböző és önálló tett, amely szerint az itt említett vádlottak vagy mások, az ezen ítélet álláspontja szerint jogellenesség nélkül megszerzett fuvarlevelekkel
állítólag visszaéltek. (1915. B. 111. 10, J19)

— A budapesti ügyvédi kamara jelentése. A buda-

gálhatna ! (Bsz. jelentés 111. 1.). Ahol újít, félénken, tapogatódzva
teszi. A Tj. a közöröklést még az ősszülői parentelával szemben
is kizárja ; a Bsz. még mindig föntartja a másodunokatestvérek
teljesen megokolatlan törvényi jussát, amire vonatkozólag a kir.
közigazgatási bíróság egyik ítélőbírája csak a napokban (Jogt.
Közlöny 1916. évf. 8. sz.) írja, hogy ennek csak az a magyarázata, hogy a munkálat ((még a háború előtt készült, amikor az
állami együvétartozás érzése és a hazaszeretetnek anyagi áldozatokban is megnyilvánuló szükségérzete nem volt annyira kifejlődve bennünk, mint ma». Ahol a Bsz. mégis szociálpolitikát
csinál, gyakran egyenesen reakciós irányban teszi, mint a 751.
és 1354. §-oknál, amikre rátérünk. Az így kifejezetten és nem
kifejezetten megnyilvánuló szellemmel szemben lelkesen üdvözöljük Nagyméltóságodnak az általános tárgyalás során tett azt a
kijelentését, hogy «a demokratikus haladás korában, különösen
most, a választói joghatár nem radikális, de mégis előrehaladó
reformja mellett cca magyar törvényhozásnak a polgári törvénykönyv kódexében is a szocialisztikus világnézet értékelését figyelembe kell vennie és törvényerőre emelnie. (Ált. tárgy. 90. l.)»
Félő azonban, hogy mint kimutattuk, a mai törvényhozásban
nincs meg a fogékonyság az iránt, hogy Nagyméltóságod ezen
figyelmeztetését megszívlelje s ezért nem t a r t j u k kívánatosnak,
hogy a jelenlegi országgyűlés a javaslatot törvény erejére emelje.
Nem általános politikai, hanem tisztán jogpolitikai okokból kívánatosnak tartjuk, hogy a magánjogi törvénykönyvet a szélesebb alapokon nyugvó választójog országgyűlése alkossa meg.

— A budapesti ügyvédi kamara jelentése a Pp.
e l s ő e s z t e n d e j é r ő l . «A Pp. életbeléptetésének küszöbén rámutattunk arra, hogy az életbeléptetés időpontjának ismételt elhalasztása megbocsáthatatlan hiba lett volna, hogy talán sohasem
kínálkozott kedvezőbb, alkalmasabb* időpont az életbeléptetésre,
mint az elmúlt esztendő. A jövő — most már a jelen — nekünk
adott igazat. Nem hiányoztak aggódok, kik a nagy mű életbeléptetését boldogabb időre kívánták halasztani, mert rázkódtatásoktól féltek, mégpedig annál nagyobb rázkódtatáslól, minél
súlyosabbak voltak a viszonyok, melyek között az életbeléptetésnek meg kellett t ö r t é n n i e : de az élet rájuk cáfolt. Ma már megállapíthatjuk, hogy ami egy évvel ezelőtt csak hit volt és kívánság : hogy a törvény — ez az elsőrangú szellemi alkotás — az
életben is jó törvénynek fog bizonyulni : ma már tény és valóság. És megállapíthatjuk azt is, amire talán igazán nem számítottunk : hogy az ú j polgári perrend jótékony hatásait úgyszólván az életbeléptetés első hónapjaiban, első heteiben is éreztük.
Kétségtelen, hogy ebben a főérdem a munkát magát, a törvény
kodifikátorát illeti meg ; hogy nagyrésze van ebben a céltudatos,
okos előrelátásnak és előkészítésnek, mely a fórumon élő és
tevékenykedő mai jogásznemzedéket az 1893 : XVII1. tc. emlőin
nevelte fel, mely nevelés eredményezte azt, hogy a Pp.-ben nem
láttak egyebet, mint a S. T. bővített, kiszélesített és a polgári
eljárás egész területére átültetett eljárási törvényt, mely szinte
észrevétlenül vezette át a bírákat és az ügyvédeket a partikuláris írásbeliség mezejéről a szóbeliség, nyilvánosság és közvetlen-"
ség minden attribútumával ellátott törvénykezés területére, de
az is bizonyos; hogy az érdem igen nagy része illeti meg a
tervszerű, az okosan átgondolt életbeléptetést és azokat a gyakorlati férfiakat, kik a törvényt élő valósággá tették.))

pesti ügyvédi kamara március hó 25 én t a r t j a évi rendes közgyűlését. A választmány elkészítette és közzétette az évi jelentés
tervezetét, melyet elfogadás végett a közgyűlés elé fog terjeszteni. Az ország első k a m a r á j á n a k évi jelentése normális viszonyok között is nagy figyelmet érdemel. Fokozott jelentősége van
a mai rendkívüli viszonyok között, mikor jogéletünknek minden
részecskéjére közvetlenül vagy közvetve kihat a háború. A jelentés tekintélyes részét foglalják le a háborúval kapcsolatos kérdések. A jelentés ezen részére legközelebb vissza fogunk térni.
Ma a terjedelmes kötetnek néhány adatát közöljük csak. 1915.
év végén a kamarának 2451 tagja közül 1091 jelentette be hadba •
vonulását, akik közül huszonötén estek el a harctéren. De ez a
szám a valóság mögött marad, mert sokan nem jelentették be
bevonulásukat. A jelentés szerint valószínű, hogy a 2451 kamarai
tagnak közel kétharmadrésze teljesít katonai szolgálatot. A hadbavonultak és családtagjaik részére az Országos hadsegélyző bi-.
zottság segélyösszegéből havonkint átlag mintegy 24,000 korona
segélyt folyósított a kamara. A segélyben részesülők száma havonkint változik, decemberben 299 ügyvéd és 87 jelölt volt a
segélyezettek száma. A háború a kamara pénzügyi helyzetét,
mely már azelőtt se volt rózsás, súlyosan megzavarta. A tagdíjhátralék, mely 1914 végén 408.000 K volt, 1915 végén 581,000
K-ra rúgott. Az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézettel
szemben fenálló tartozás a múlt évi 172,000 K-ról 320,000 K-ra
szaporodott. A kamara jelentése állami segítséget kér a fenyegető pénzügyi válság elkerülése végeit, oly formában, hogy a
— A J o g á l l a m március-áprilisi füzete a következő tartalomkormány fizesse meg annyi kamarai tag után az évi tagsági díj mal jelent m e g : Wlassics Gyula: Concha Győző. — Finkey Ferenc:
és nyugdíjjárulékot, ahány a háború tartama alatt katonai szol- Az árdrágító visszaélésekről szóló 1916 : IX. tc. — Lengyel Aurél:
gálatot teljesített és pedig azon évekre, amelyekben az illető A jövedéki b ü n t e t ő eljárás. — Wlassics Gyula: Évnyitó elmélkedékatona volt. Az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet pénz- sek. — Degré Miklós: Büntető igazságszolgáltatásunk az 1913/15. évügyi helyzetére is súlyos befolyást gyakorol a háború. Az 1915. ben. — Almási Antal: Az 1915. év magánjogi gyakorlata. — Kovács
évben esedékessé vált közel egy milliót tevő nyugdíjjáruléknak Marcel: Az 1915. év perjogi gyakorlata. —' Buumgarten Nándor: Kereskedelmi joggyakorlatunk. — Zsoldos Benő: A hadi fuvarozási
alig egy tizedrésze folyt be az ügyvédi kar több mint felének
ügyletek j udikaturájából.
hadbavonulása folytán.
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— A budapesti ügyvédi kamara jelentése a Ptk. javaslatának bizottsági szövegéről (Hsz.) a következőkép emléke-

L e h e t ő l e g vidéki praxissal bíró, a román nyelvet tökéletesen beszélő ügyvédjelöltet keres dr. Glück Ede dévai ügyvéd.

zik meg: A Bsz. előzőivel szemben nem egy tekintetben visszaesést
jelent, amit több példával lehet igazolni. A Bsz. törli az elismert törvénytelen gyermekek kategóriáját (Tj. 227—230. §§.), mert ez a ((házasság erkölcsi tisztaságához fűződő nagy érdekek sérelmére)) szol-

Ü g y v é d j e l ö l t , ki társasbíróság előtt tárgyalhat, azonnal
alkalmazást nyer nagyobb fővárosi irodában. Levélbeli ajánlatokat, fizetési igényekkel, eddigi alkalmaztatás ismertetésével Kollár Lajos ügyvédhez, II. Fő-utca 9.
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Az űj szabadalmi törvényjavaslat előadói
tervezete.*
I. Az új szabadalmi törvényjavaslat előadói tervezete nem tartalmaz alaprendszert felforgató újításokat, így megmarad nevezetesen a felszólalási alaprendszer mellett.
Főkép két alaprendszer mondható uralkodónak, t. i. az elővizsgálati és a felszólalási rendszer. Ez utóbbi nem azt jelenti,
hogy itt vizsgálat tárgyát hivatalból mi se képezné, mert nálunk
is hivatalból kell vizsgálni azt, vájjon az, amit bejelentenek, találmány-e és hogy az iparilag megvalósítható-e? De továbbá azt is
hivatalból vizsgáljuk, vájjon a találmány megvalósítása nem ütközik-e valamely törvénybe, rendeletbe, vagy jó erkölcsökbe,
nem-e élelmicikk stb. ? Csak azt nem vizsgáljuk hivatalból, hogy
a találmány új-e, míg az elővizsgálati rendszer szerint ezt is
hivatalból kell vizsgálni.
Az kétségtelen, hogy elméletileg az elővizsgálati rendszer a
helyes, mert elméletileg garanciát nyújt, hogy a szabadalom
újdonság hiánya címén nem lesz megtámadásnak kitéve. Gyakorlatilag azonban a dolog máskép néz ki. Még 20—25 évvel
ezelőtt az elővizsgálati rendszer még gyakorlatilag is keresztülvihető volt, ma már a kitűzött feladat megoldása nem valósítható meg, hanem csak megközelíthető és ez a megközelíthetés
is évről-évre csökken. Méltóztassanak csak arra gondolni, hogy
az elővizsgáló közeg a bejelentett találmányt mi mindennel köteles összehasonlítani avégett, hogy megállapíthassa, hogy új-e?
Európában megadott szabadalmak száma körülbelül 3V2 millió ;
a német szabadalmi leírások száma mintegy 200,000, a külföldieké
mintegy 2 millió, a műszaki folyóiratok és munkák száma mintegy 100,000. Már most habár ez az összehasonlítási anyag osztályok és alosztályokba való sorozás és rendszerbe való foglalás
által hozzáférhetővé van téve, a megoldandó feladat a gyakorlatban oly nehéz, hogy emberfeletti munkát kíván. Ehhez járul
mint ezt német szakírók kifejtik, hogy a szabadalmi leírások és
a műszaki munkák száma évről-évre oly óriási méretekben szaporodik, hogy az áttekintés már lehetetlen. Ezért léhát, mert ez
a rendszer a technika haladásával lehetetlenné kezd válni, nem
valószínű, hogy ez még sokáig fentartható legyen. Ezt kezdik
belátni ott is, hol az elővizsgálati rendszer dívik, pl. Németországban, úgy, hogy ha már nem is szabadalmi ügyekben, de
t é d j e g y és mintaoltalmi ügyekben épen a legyőzhetetlen nehézségek folytán áttérnek a felszólalási rendszerre, mert ez a két
új német törvényjavaslat már ez utóbbi rendszeren épül fel.
Hogy az elővizsgálati rendszer tényleg nem képes többé megfelelni céljának, bizonyítja az a statisztikai adat, hogy Németországban aránylag véve és abszolúte véve több felszólalás van
mint nálunk, holott nálunk sokan azért sürgették az elővizsgálati rendszer behozatalát, hogy ne legyen annyi felszólalás.
E felfogás helyességét a statisztika megcáfolja.
* Részlet a Magyar Jogászegyletben 1916. évi március hó 18-án
tartott előadásból.

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Ezért el is tekintve attól, hoey az elővizsgálati rendszer behozatala esetén a szabadalmi hivatal alkalmazottainak számát
annak tízszeresére kellene felemelnünk (Németországban a szab.
hivatalnál van körülbelül 1000 alkalmazott), megmaradunk a mi
megszokott, bevált eddigi rendszerünk mellett, ezt azonban jobban kell kiépíteni, hogy a felszólalás igazán pótolhassa az elővizsgálatot. Erre a tervezet nagy súlyt fektet.
II. A tervezet mellőzi a jelen törvénynek oly rendelkezését,
mely a magyar iparnak már sok kárt okozott.
A jelen törvény szerint ugyanis nem szabad szabadalmat
adni oly találmányra, mely a hadsereg hadképességének emelésére szükséges fegyverekre, robbanószerekre stb.-re vonatkozott,
ha a miniszter a törvényben megállapított határidő alatt a szabadalom megadása ellen
tiltakozott.
Hogy mikép lehetett egy iparfejlesztési törvénybe ily rendelkezést beiktatni, megfoghatatlan.
Ennek a rendelkezésnek következménye az lett, hogy százával hevernek ily találmányokra vonatkozó bejelentések elintézetlenül a szabadalmi hivatal irattárában. Eltekintek attól, hogy e
bejelentésekre fordított bélyegkiadások és befizetett szabadalmi
díjak sok-sok ezer koronát tesznek ki (30—40,000 korona)", melyekért az illető feltalálók semmiféle ellenértéket vagy kárpótlást
nem kapnak, arra kell utalnom, hogy ily rendelkezés mennyire
bír a feltalálókra elriasztó és az iparra fojtó hatással ! Hány
meg hány életrevaló eszme maradt megvalósítás nélkül, hány
meg hány ily találmány vándorolhatott külföldre ! A magyar
iparnak ezáltal törvény alapján okozott kára kiszámíthatatlan.
Természetes, hogy a tervezet ezt az ominosus rendelkezést
teljesen elejti, érthetetlen, hogy miért kellett épen csak a magyar szabadalmi törvénybe ily rendelkezést felvenni, mert sem
az osztrák, sem a német törvényben, sem Európának egyetlenegy törvényében sem találunk ily rendelkezést. Nincs is arra
semmi szükség még a hadügyi kormány érdekében sem, mert
ha van ily természetű találmány, a törvény gondoskodik arról,
hogy azt közérdekből mintegy ki lehessen sajátítani, persze
megfelelő kárpótlás mellett. Ezáltal mindkét félnek érdeke teljesen meg van óva anélkül, hogy az iparfejlesztés és az iparjogvédelem negatióját képező ominosus rendelkezésre szükség
lenne.
III. Egy másik, ugyancsak a hazai iparfejlesztést gátló rendelkezése a jelen törvénynek az, hogy a bárhol történt
nyilvános
gyakorlatbavétel
ujdonságrontó, vagyis : a szabadalmi jogban
egyike a legfontosabb kérdéseknek az újdonság kérdése, mely
egy egészen speciális szabadalomjogi fogalom. Amíg ugyanis a
közkeletű felfogás szerint az ú j n a k ellentéte a régi, a szabadalmi
j o g szerint lehet valami régi, de azért szabadalomjogilag mégis
ú j ; mert ennek az ellentéte szabadalomjogilag az, ami ismeretessé vált. Ismeretessé pedig válhatik valami a szabadalomjog
szerint akár nyomtatvány útján, akár pedig gyakorlatbavétel
útján ; ez utóbbira nézve a jelen törvény szerint közömbös, hogy
a gyakorlatbavétel hol történt, vagyis ha valamely találmányt
valamikor bárhol pl. a nagy óceánnak valamely félreeső szigetén
gyakorlatba vették volt, ez a körülmény már akadályt képez,
úgy, hogy arra a találmányra szabadalom nem adható, mert nem
új. Ezen a tarthatatlan állapoton a tervezet változtat, amennyiben csak a bélföldi gyakorlatbavételt minősíti ujdonságrontónak;
a tervezet ezáltal kiküszöböl a törvényből a magyar ipar hátrányára fenálló és különben csak a magyar szabadalmi törvényben
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Az ugyanis, kinek szabadalmat adtak, nemcsak kizárólagos
előforduló rendelkezést, úgy hogy a tervezet a többi európai
jogot nyert, hanem kötelezettséget is vállal az iránt, hogy a szatörvénnyel megegyezik.
Hogy miért kellett ezt a hátrányos rendelkezést mint spe- badalmat gyakorlatba is veszi, az illető tárgyat tényleg előciálitást csak a magyar törvénybe felvenni, ez is egyike azoknak állítja stb. mivel különben megvonják tőle a szabadalmat.
Ez az úgynevezett gyakorlási kényszer egy általánosan ela megfejthetlen rejtélyeknek, mint aminőt fent már láttunk.
Ezzel kapcsolatosan csak azt említem fel, hogy a tervezet a fogadott, egy helyes közgazdaság és iparfejlesztés érdekében
jelen törvénynek az ujdonságrontó körülmények időbeli korlátait felállított elv, mely különösen a Nemzetközi Unióhoz való csatlais elejti, vagyis a jelen törvény szerint pl. oly nyomtatvány, mely kozásunk folytán előtérbe lépett és legújabban külsőleg az
száz évnél régibb, már nem ujdonságrontó, habár a találmányt * 1913 : XII. tc. 1. §-ában kifejezést nyert, de nem egészen megismertté tette. Ezzel szemben figyelembe kell venni, hogy van- felelő módon.
nak műszaki folyóiratok, munkák stb., melyeknek kora már köA gyakorlási kényszernek sok ellensége volt és van még ma
zel áll a száz évhez. Még csak rövid ideig kell várni és valaki is ; dacára annak fenmaradt ; sőt itt látjuk egy eklatáns esetét
előveheti azt a munkát, vagyis folyóiratot és beállhat úgyszólva annak, hogy a nemzetközi kongresszusok határozatai némelykor
feltalálónak. Ezt akarja a tervezet kikerülni, midőn az időbeli hatálytalanok. Az 1900. évben Párisban tartott iparjogvédelmi
korlátot a legtöbb külföldi törvénnyel megegyezően, elejtette.
nemzetközi kongresszus ugyanis kimondta egyenesen a hasznáIV. Lényeges változást tesz továbbá a tervezet az ipari al- lati kényszer megszüntetését : ez azonban mégis fenmaradt, nem
kalmazottak
találmánya kérdésében. Ez oly probléma, mely he- szüntette meg egyetlenegy állam sem. Ezt a határozatot azután
lyesen talán meg sem oldható, még pedig azért, mivel két ellen- 1904-ben Berlinben és 1905-ban Mailandban tartott kongresszus
tétes világnézet áll szemben egymással t. i. a munkaadó- és a revízió alá vette és kimondta, hogy a használati kényszer fenmunkásosztály nézete. A tervezet a feladat nehézsége tudatával tartandó ugyan, de azzal a korlátolással, hogy a gyakorlatbabír és azt véli, hogy célját elérte akkor is, ha a két ellentétes vétel elmulasztásának következménye ne legyen a szabadalom
érdeket kielégíteni nem is sikerült, de legalább sikerült az megvonása, hanem a harmadiknak adandó kényszerengedély.
ellentéteket elsimítani és egy közgazdaságilag, szociológiailag és Ez a határozat úgylátszik eltalálta nagyjában a helyes irányt,
mert 1907-ik évben Anglia és 1911. évben Németország ily értejogilag elfogadhatónak mutatkozó propoziciót tenni.
A kérdés az, hogy valamely ipari vállalatnál alkalmazottnak lemben módosította a szabadalmi törvényt, mely állásponton áll
találmánya kit illessen ? A munkások azt mondják, hogy csak a az 1913-iki új német szabadalmi törvényjavaslat is, melyet a
munkást illeti, a munkaadók azt mondják, hogy az alkalmazottja németbirodalmi törvényhozás is tárgyalt, a tárgyalást azonban a
találmánya csak a munkaadóé lehet. Könyvtárszámba menő iro- kitört háború folytán be nem fejezhette.
dalma van e kérdésnek.
Ez az álláspont, melyet a jelen tervezet is elfogadott, abban
A tervezet ép úgy, mint a jelen törvény, az ú. n. szerzői áll, hogy a megvonása a szabadalomnak csak akkor álljon be,
jogi elven alapul, mely azt hirdeti, hogy a szabadalom a felta- ha a szabadalom tárgyát csak külföldön vagy főképen külföldön
lálót illeti. Ezt az alapelvet fen kell tartani akkor is, ha a fel- állítják elő, vagyis a belföldi gyakorlatbavétel elmulasztása m é g
találó ipari alkalmazott, mert lehetetlen, hogy valakit a feltaláló nem vonja maga után a megvonást, mert az rendesen túl nagy
joga csak azért ne illessze meg, mert ipari alkalmazott. Ebből kifo- és túl szigorú megbüntetése a szabadalomtulajdonosnak és a
lyólag a tervezet azt a logikus következtetést vonja le, hogy az belföldi iparfejlesztés sem kívánja meg, melynek igényét nem a
alkalmaztatási viszony egymagában nem akadálya annak, hogy szabadalom megvonása, hanem az elégíti ki, hogy belföldön
az ipari alkalmazottat a feltaláló jogai meg ne illessék, úgy, valaki vegye gyakorlatba és ezt a tervezet a kényszerengedély
hogy mint főszabályt a tervezet azt állítja fel, hogy az ipari al- megadása által véli elérhetni.
kalmazott találmánya után a szabadalom a feltaláló alkalmazotEzt a kényszerengedély intézményét a jelen törvény elégtelen
tat illeti meg. Ez ellen nem lehet kifogása a munkaadónak sem, módon szabályozta, mert ha a kényszerengedély feltételei ícnha figyelembe vesszük, hogy a rendelkezés csak dispozitiv jel- forogtak is, csodálatos módon a törvény szerint mégis a meglegű, azaz csak akkor érvényesül, hogy ha a felek eltérő meg- vonás volt kimondandó, a szabadalmi hatóság maga a jelen törállapodásra nem léptek, mely megállapodás tekintetében a szer- vény alapján kényszerengedélyt nem adhatott. Ezen a hiányon
ződési szabadság teljesen érvényesülhet, úgy hogy a munkaadó akar a tervezet segíteni, amennyiben elrendeli, hogy ha a szaaz alkalmazottal jogérvényesen megállapodhatik abban is, hogy badalomtulajdonos a szabadalmat belföldön gyakorlatba nem
minden találmány illesse a munkaadót ; ez ellen kifogás nem veszi, de más valaki hajlandó azt gyakorlatba venni és egytehető. Ha azonban nincs is megállapodás, akkor is a tervezet szersmind kárpótlást és biztosítékot felajánl, akkor ennek a
az említett főszabály alól a munkaadó javára egy kivételt tesz
kényszerengedély megadható, ha a gyakorlatbavétel a belföldi
mely szerint ugyanis az alkalmazott találmánya a munkaadót közgazdaság szempontjából, tehát közérdekből egyáltalában szükakkor illeti, ha a találmány a vállalat rendes üzleti körébe esik, ségesnek mutatkozik.
és a találmányra vezetett tevékenység az alkalmazottnak szolgáE kérdésnek ily szabályozásától és helyes alkalmazásától a
lati teendőihez tartozott.
tervezet igen előnyös hatást vár a hazai iparfejlesztés érdekében.
Végül még csak azt jegyzem meg, hogy a tervezet szerint
Ily módon szabályozva e kérdést a tervezet reméli, hogy
úgy közgazdasági, mint szociálpolitikai, mint jogi szempontból és a jelen joggal megegyezően és a nemzetközi unióbeli megsikerült talán e kérdés helyes megoldását némileg megköze- állapodáshoz képest úgy a megvonásnak; mint a kényszerengedély megadásának csak akkor van helye, ha a gyakorlatbavétel
líteni.
három évig maradt el.
Dr. Schuster Rudolf.
Idetartozik még annak megemlítése, hogy akár törvény
akár szerződés alapján illesse meg a szabadalom a munkaadót,
figyelemmel kell lenni arra, hogy az alkalmazott találmánya
Kartellj ogi kérdések.
sohase menjen át ingyen a munkaadóra ; ily megállapodás mely
megfelelő ellenértéket kizárna, joghatálytalan. Ez az egyetlen
I.
korlátolása a szerződési szabadságnak, melyet a gazdaságilag
Német és osztrák
eredmények.
gyengébb fél érdekében meg kellett tenni. Ez a rendelkezés egy
' ' : tÍ "
lényeges kiegészítő részét képezi az itt szabályozandó kérdésA
kartellkérdés
ritkán
foglalkoztatja
úgy
bírói
gyakorlatunnek. A kárpótlás tárgyában, ha a felek meg nem egyeznének,
kat, mint irodalmunkat. Hogy főként jogi íróink miért kerülik
természetesen a rendes bíróság dönt.
ezt a kétségtelenül rendkívül fontos jogterületet, annak valószínű
A tervezet fentartja a szabadalom átruházására és a használat
magyarázata, hogy a megszakítás nélkül dolgozó kodiíikáció
megengedésére (licentiára) vonatkozó rendelkezéseket, az utóbíróinkat is állandó készenlétbe szólítja és nem enged nekik időt
bira nézve azonban azt rendeli, hogy ha a licentia tartama alatt a
arra, hogy mással is foglalkozzanak, mint az épen megjelent új
szabadalomtulajdonos személyében változás áll be, az az átengeés irég újabb törvényekkel. A kartelltéma elhanyagolása nem
dési szerződést nem érinti, miáltal a tervezet ennek a szerződéshelyes és jogászaink előbb-utóbb kénytelenek lesznek a kartellel
nek mintegy dologjogi hatályt ad.
behatóan foglalkozni, mert helytelen, hogy a kartell nálunk a
V. Lényeges változást tesz a tervezet a jelen törvénnyel
nagy nyilvánosság előtt rejtőzve, csak eredményeiben kerüljön
szemben a megvonás és kényszerengedély kérdését illetőleg.
napvilágra. A titokzatosságnak ez a foka káros a közre, de ká-
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ros hatással van a létjogosultsággal bíró kartellekre' is, mert a
közönség gyanakvó természetű és nem ismerve a tényleges viszonyokat, a közgazdaságra hasznos kartelleket a kartell fattyúhajtásaival egyképen kárhoztatja.
Hogy Németországban a kartellproblémát jóformán megoldottnak tekinthetjük, azt nem utolsó sorban a kartellek maguk
érték el. A kartellek a szövetségi kormány felhívására mindenüket feltárták, alapszabályaikat, szervezetüket, szerződésüket: titok
a nagy nyilvánosság előtt csak az üzleti titok maradt. Az ilyként rendelkezésre bocsátolt hiteles anyag az oknyomozó jogi
munkának bőséges alkalmat adott arra, hogy a kartellt, ezt a
legmodernebb gazdasági alakulatot, a már létező jogrendszerrel
összhangba hozza sőt a német bíróságok, élükön a Reichsgerichtlel,
indokolásaikban nem egyszer a legszabadelvűbb felfogáshoz közeledtek olyannyira, hogy legújabban már a legexponáltabb kartelljogászok magát a Reichsgerichtet óvatosságra intik. A kartelljognak ez a kialakulási módja a legideálisabb feltámadása a
prsetori jognak, vagyis a Gesetzesreeht mellett a Gerichtsrechtnek és úgylátszik a kartell jogviszonyainak is megfelel. Húsz év
óta gyűjtik a hivatalos német kartellanyagot és ha ilyen felhalmozás után sem tudnak az anyag nyomán törvényt szerkeszteni.
Németországban eddig még tervezet sem készült, akkor Liefmannnak* úgy látszik igaza van, hogy a kartelljog nem alkalmas arra,
hogy valamilyen határozott jogi formába szorítsák és hogy külön
szabályozás nélkül fog a már létező doktrínákba beilleszkedni.
Egy ideig még szemléltetője lesz a Kohler által dédelgetett Doppelte Rechtsordnungnak; az általános magánjogi rendelkezések
mellett ott fogjuk találni a Reichsgericht alkotta új speciális
tételeket, de amikor a kartell a létező jog kereteit a maga hatalmas méreteihez képest ki fogja tágítani, semmivel sem lesz
nehezebben kezelhető alakulat, mint a szerződési jog egyéb területei.
A vita a kartell körül újabban sem változtatta irányát. Németországban ezidőszerint már az képezi a vita főtárgyát, hogy mikor nem érvényes a kartell, Ausztriában meg az, hogy mikor
érvényes. Nálunk csend van, még nem vitázunk, még az olyan
hatalmas alakulatok, mint a nemrég elhúnyt bőrkartell és a szcszkartell -sem keltik fel az érdeklődési, nem is szólva a nem kisebb
méretű cukorkartellről. Majd belemelegszünk, mire megjön a
kartell-törvénytervezet. Csakhogy azután vessünk magunkra és ne
az igazságügyminisztérium kodilikációs bizottságára, ha megint egy
bürokratikus vagy a boldogult Mandel Páléhoz hasonló tervezetet
kapunk. A gyakorlati jogászoknak kötelességük a kodifikációt előkészíteni és nem a kodilikáció köteles gondoskodni arról, hogy a
gyakorlati jogászoknak fejlődésben levő joganyagot nyújtson.
Kodifikátor azért van, hogy kodifikáljon, ha kész anyagot, az élet
retortáján átszűrt, kialakult tételeket kap, azokat öntse formába,
de ha a gyakorlati jogász nem lesi el az élettől az abban kialakult téziseket, akkor a hivatásos kodifikátor áll neki és olyan
igazságokat konkrétizál, amilyeneket ő elgondol.
Tény az, hogy mennél tovább várunk, annál inkább leszünk
kénytelenek a külföldi jogfejlődést válogatás nélkül hozzánk
átültetni. Hiszen már most is úgy vagyunk vele, hogy legnagyobb
szabású karlellszerződéseink sem egyebek, mint a német minták
lehetőleg hű utánzatai, olyannyira, hogy amint erre ké.sőbb részletesen kitérek, egyes szerződésekben olyan jogi alakulatok is
találhatók, amelyekre a magyar törvényeket egyáltalában alkalmazni sem lehet, mert megfelelő törvényeink, de még törvényjavaslataink sincsenek. Így, hogy csak egyet említsek, egyik
utolsó nagy kartellalakulatunk külső megjelenési formája a nem
jogképes egyesület (a német Nichtrechtsfáhiger Verein) amelyről
polgári törvénykönyvünk javaslatának indokolása szerint is ma
csak azt tudjuk, hogy külön törvényben lesz róla szó, mert a
törvényelőkészítő bizottság célszerűbbnek tartotta, hogy ezt a
részt közjogi okokból az eredeti tervezetből kihagyja. Káros ez
az utánaképzés jogfejlődésünk függetlenítése szempontjából és
káros azért, mert jogbizonytalanságot teremt, a bíróságot, ha
ugyan a szerződések valaha eléje kerülnek, abba a kényszerhelyzetbe hozza, hogy olyan jogi- alakzattal foglalkozzék, amelyet
megfelelő törvényes rendelkezés hiányában jogunk tulajdonképen
nem is ismer.

A kartell jogi elhelyezkedésének mielőbbi tisztázása azért is
feltétlenül szükséges és sürgős, mert a kartellek a háború befejezése után közgazdasági életünkben az eddiginél is nagyobb
szerepet fognak betölteni. Hazánkban és Ausztriában egyaránt a
Németországgal létesítendő szoros gazdasági kapcsolatot propagálják. Már pedig Németország a karlellek hazája, szervezetlen
nagyiparos ott alig van és a példa ragadós. De ha a magyar
közgazdaságot izoláltan is szemléljük, nem zárkózhatunk el az
elől a tény elől, hogy a magyar ipar a reá váró nagy feladatoknak csak erős koncentrálással tud megfelelni, főként az ország
létérdekét képező exportkereskedelem fellendítését csak így tudjak elérni és ha eddig a külföldi viszonyokhoz képest a kartellalakulások körül elmaradtunk, ezután biztosra vehetjük, hogy
rövid pár éven belül köteléken kívül álló nagy iparos Magyarországon is csak elvétve fog akadni. A közgazdasági körök, politikusok és gyakorlati emberek ettől a tudattól egyaránt át vannak hatva és minthogy legújabban már nagysúlyú közéleti férfiak
is a kartellek szabályozását sürgetik, félő, hogy egy újabb törvényjavaslattal találjuk szemben magunkat, még mielőtt a kérdést kellőképen előkészítették volna. Ez pedig nagy baj volna,
mert nem szabad egy magánjogi törvényt elméleti alapon hozni,
nem szabad olyan joganyagot kodifikálni, amellyel, bár elég kiterjedt, a rendes bíróságoknak nem állott módjukban behatóan
foglalkozni. így az az anomália állott elő, hogy egy élő, közgazdaságilag elsőrangú fontosságú joganyag hivatalosan nem létezik. Amíg a rendes bíróságok a kartellel csak szórványosan és
ilyenkor is csak többnyire közbevetve foglalkozhatnak, addig a
jogász a kartellt a magyar jog szempontjából nem ismerheti és
nem is ismeri. Amíg szükségszerűen a tőzsdebíróság vagy a nyilvánosság kizárásával működő választott bíróságok ítélkeznek
kartell ügyekben, addig a sötétben .tapogatódzunk és nem foglalhatunk a magyar kartell kérdésében határozott állást sem pro;
sem kontra.

* Dr. Róbert Lieímann : Kartetle und Truste'und'die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation. 1910.

* Dr. Julius Flechtheim : Die Rechtliche Organisalion der Kartelle. 1912.

Németországban eleinte ugyancsak irtóztak a rendes bíróságoktól, de leküzdlék idegenkedésüket ós a kartellek, élükön a
legnagyobba!, a Rheinisch Westpbíetisches Kohlensyndikáttal,
létérdeküket érintő fontos ügyeikben a rendes bírósághoz fordulnak és a választott bíróságok elé csak a kartell létét nem
érintő ügyeket utalnak. Téves volna az a feltevés, hogy a német
bíróságok kezdettől fogva magukhoz ölelték volna a kartelleket,
de a német bírák idővel belátták, hogy a karlellek fejlődését
megakasztani nem lehet hogy a német ipari terjeszkedés karlellek nélkül lehetetlen és így meghajolva az előtt a nagy igazság előtt, hogy az élet előbbre való, mint a törvény, a tisztességes kartellt ma már prfeiudicium nélkül érdemleges elbánásban
részesítik. Sőt ennél továbbmennék, maguk is kezet nyújtanak
ahhoz, hogy az egészséges kartellek fenmaradjanak. Mutatja ezt
többek között a Reichsgerichtnek 1909. évi január hó 2-án hozott ítélete. A döntés alá kerülő ügyben a tagok egy része a
változott gazdasági viszonyok következtében reájuk hátrányossá
vált szerződési rendelkezést nem akarják állni. A Reichsgericht
a szerződés felbontását nem tartja helyénvalónak, hanem a sérelmessé vált rendelkezést nach Treu und Glauben a változott
viszonyoknak megfelelően korrigálja, mert az alsóbíróság «verkennt das Recht und die Pflicht des Richters den wechselnden
Lebensverhallnissén gerecht zu werden®. A német kartellek elismerésének ennél fényesebb bizonyítékát produkálni nem kell.
A Reichsgericht ezzel az ítéletével csak következetes maradt
önmagához. Kezdve 1897 február 4-én hozott határozatán, melyben még azt olvashatjuk, hogy ((amennyiben az árak tényleg
annyira alacsonyak, hogy a vállalkozókat az anyagi tönk fenyegeti, egyesülésük nemcsak az önfentartási ösztön jogos megnyilvánulása, hanem közérdek)), fel egészen a legmagasabb fokú
kombinált kartellek bírói igazolásáig, a judikaturában mindenütt
azzal az egyöntetű felfogással találkozunk, hogy a kartell, mint
a német ipari fellendülés, vagy mondjuk ki, mint a német imperiálisztikus törekvések egyik hathatós eszköze feltétlen pártolásra érdemes, még akkor is, ha fattyúhajtásai vannak, elvégre
ezek más gazdasági alakulatoknál is elég szép számmal virítanak. Visszatükröződik ez a felfogás a kartelljogról megjelent
egyik újabb m u n k á b a n * amely a német joggyakorlat és iroF
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dalom mai állását ezekkel a szavakkal jellemzi : «A kartellek
elvileg sem a jó erkölcsökbe, sem az iparszabadság elvébe nem
ütköznek. Visszaélésről csak akkor lehet »zó, ha a minden kartell által természetszerűen követett monopolisztikus irányzat a
fogyasztók, a közönség kiuzsorázásává fajul vagy ha a kartelltagok gazdasági önállóságának korlátozása, ami a kartellekkel
ugyancsak együttjár, a további fenmaradást veszélyeztető, a gazdasági mozgásszabadságot is lehetetlenné levő nyűggé válik)).
Flechtheim műve 1912-ben jelent meg, a kép tehát korhű.
Kohler jóformán az egyetlen neves író, aki Németországban
a kartellekkel szemben külön álláspontot foglal el. «Das Obligationsinteresse» című értekezésében * és főként tankönyvében **
foglalkozik a kartellel és nagyjában a következő elveket állapítja meg.
Az egyesületeknek rendszerinti célja a korlátlan verseny
okozta hátrányokat kiküszöbölni és határozott fellépésükkel az
ellenérdeküekkel szemben szilárd alapot teremteni. Az egyesületek ezen kettős céljuk körül tagjaikra többnyire nagyon súlyos,
életbevágó kötelezettségeket rónak, amelyeket a tagok belépési
nyilatkozatukkal, mint a gyengébb fél, kénytelen-kelletlen vállalnak. Ámde a belépési nyilatkozat egy jogügylet és mint ilyennek
érvényessége a jogügyleteket tárgyazó jogszabályoknak és ezek
között a Bürgerliches Gesetzbuch 138. §-ának i§ alá vannak
vetve. Ennek következtében érvénytelenek mindazok az alapszabályrendelkezések, amelyek külső hatásukban a jogrendbe ütköznek, vagy befelé a tagoknak olymérvű alávetettségét okozzák,
ami az ember erkölcsi méltóságával és önállóságával ellenkezik.
Emiatt semmisek az olyan bojkotthatározatok, melyek a megengedett szociális harc mértékét meghaladják. Megvan engedve
ugyan az olyan rendelkezés, amely szerint a tagok bizonyos körülmények között az üzleti összeköttetést harmadik személyekkel
megszakítani tartoznak, de az már nincs megengedve, hogy ezt
a tilalmat olyan kívülállókra is kiterjesszék, akik a tilalom alatt
álló harmadik személyekkel összeköttetésben állanak. Érvénytelen továbbá az olyan rendelkezés, mely a tagokat egyszersmindenkorra meghatározott termelési és forgalmi rendszabályoknak feltétlenül aláveti. Az ilyen kartellhatározmányok mindig csak arra az időre érvényesek, amelyben az illető a kartell
tagja és csak oly módon, hogy a tag kilépése által szabadságát
ismét visszanyerhesse és pedig — és ez Kohler teóriájának fő
ütközőpontja — a szokásos és nem súlyosbbított felmondási feltételek mellett. Majd egy későbbi helyen két évben szabja meg
a lekötelezhetőség maximumát és rosszalásának ád kifejezést a
korlátolt felelősségű társaságokról szóló német törvény felett,
mert ebben a törvényben ez a korlátozás hiányzik.
Kohler ezek szerint a normális kartellt jogérvényesnek ismeri el, de csak a rebus sic stantibus clausulával. Teóriájával
következetes marad önmagához. A Voraussetzungnak könyvében
külön fejezetet szentel és meghiúsultát az alaptalan gazdagodás
egyik főokául teszi meg. «Bezugsvertráge und § 138. B. G. B.»
című értekezésében az úgynevezett csapos (sörszállítási) szerződéseket támadja, perhorreskálja a korcsmárosok egyenlőtlen lekötöttségét, bár a Reichsgericht ezeket a szerződéseket tekintet
nélkül taitamukra, következetesen érvényeseknek mondja ki.
Végül köti őt «Die Ideale im Recht» című munkájában hangoztatott felfogása is : «Die geliiuterte Morál des in unserem jetzigen Leben im Kampf des wirtschaftlichen Daseins nach Bedeutung ringenden Menschen kommt in Betrdcht.)) Ez az erkölcsi értékelés már nagyon közel jár Nietsche Herrenmoraljához és egyhamar nem hajlandó koncessziókra.
A Reichsgericht nem honorálta Kohler álláspontját. Egyízben
1897. évi február hó 4-én hozott ítéletének indokolásában Kohler
felfogását szó szerint aposztrofálja és cáfolja. «Kohler — úgymond a Reichsgericht — értekezéseiben megállapítja, hogy az,
ilyen szerződéses viszonyban résztvevőknek megadandó a jog,
hogy tetszésük szerinti visszalépésükkel természetes szabadságukat visszanyerjék. Ezt abból a gondolatmenetből vezeti le, hogy
annak ellenkezője a forgalom szabad fejlődésének ellentmondana
és az egyesek iparára béklyót verne. Ez a nézet nem osztható.
Valamint az iparszabadság elvéből, — az iparszabadság kettős
minőségét véve tekintetbe, t. i. mint az összesség védelmét az
* Megjelent az «Archiv für Bürgerliches Recht»-ben.
** Dr. Josef Kohler: Lehrbuch des Bürgerliches Rechts-
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egyéni önzés ellen ós mint az egyéni szabadság biztosítékát —
nem következik «a gazdasági erők szabad játékának érinthetetlensége abban az értelemben, hogy az iparosoknak ezen gazdasági erő működésének szövetkezés útján való szabályozása és a
károsoknak tekintett túlkapásoktól való megóvása meg volna
tiltva (Entscheidungen des Reichsgerichts 28. köt. 244. o.), úgy
nem vonható le ebből az elvből az a következtetés sem, hogy az
egyes iparosnak jogában állana a szövetkezési önsegély érdekében magára vállalt kötelezettségeket a jövőben kizárólag arra
való hivatkozással megtagadni, hogy vállalt kötelezettségei a
gazdasági erők szabad játékát korlátozzák és őt iparában hátráltatják. Ugyanúgy nem válhatnék ki alperes a kötelékből azért
sem, mert nézete szerint benmaradása kockára tenné létéi,))
Szorosan magyarázza a Reichsgericht a kartellszerződés felmondhatóságát sok más esetben is és bár egy esetben 1905. évi január
hó 4-én hozott ítéletében kimondja, hogy «a felmondás megengedhetőségéhez csak valóban nyomatékos okok elégségesek ;
szabály szerint a létérdeknek kell kockán forognia, hogy a felmondhatóság kizárása az adott esetben erkölcstelennek tűnjék
fel», már 1906. évi november hó 10-ón hozott ítéletében az alaposan változott gazdasági viszonyok dacára a szerződés rendelkezéseihez mereven ragaszkodott és nem adott helyt a felmondásnak. Ugyanezt tette újból 1910-ben, amikor megint a tag ellen
döntött, úgy, hogy most már a gyakorlat és az irodalom is szabadelvűbb bánásmódot követel. Az igazságot kétségtelenül az
1905. évi január hó 4-én hozott ítélet itt idézett indokolásrésze
találja el és nem vitás, hogy a Reichsgericht, amely a német
jogi írók véleményeit állandóan szemmel kíséri és idézgeti, ezt
az általánosan helyeselt felfogást fogja állandósítani.
(Hef. köv.)
Dr, Forbáth
Tivadar.

Háborús kérdések a biztosítási jog köréből.*
A bírói gyakorlat fogja eldönteni azt a nehéz kérdést, hogy
az 504. §. 2. pontján a biztosított hátrányára túlmenő kikötések
érvénytelenek-e, avagy érvényesek.
Még ha azonban érvényeseknek fogadtatnak is el az ilyen
kikötések, akkor is tekintettel arra, hogy kivételt állapítanak
meg azon általános szabály, illetve a kötvény főszövegének ama
tartalma alól, hogy a biztosító az esemény bekövetkeztekor a
biztosítási összeget kiíizetni tartozik, nem magyarázhatók kilerjesztőleg, hanem csak szoros tartalmuk szerint. Ezenfelül a vonatkozó kikötések értelmezésénél szem előtt kell tartani a kötvényfeltételek magyarázatánál általában irányadó ama szabályt,
mely szerint elsősorban azt kell vizsgálni, hogy mit kellett értenie az adott kitétel alatt a laikus szerződő félnek, a biztosítottnak. Homály vagy kétség már az'általános magánjog szerint
is az okiratot kiállító, szövegező fél terhére megy. Fokozottabb
mértékben áll ez akkor, amidőn az okirat kiállítója nagy intézet, amely nyomtatott blankettákat bocsát közzé. Joggal meglehet azt kívánni a törvényen a biztosított hátrányára túlmenő
kikötések érvényességének elfogadása esetén, hogy minden kételyt kizáró határozottsággal szövegezze meg a biztosítótársaság
azokat a rendelkezéseket, melyek egy a törvény által lejáró kockázat viselése alól mentesítik. Mert a laikustól, kinek egyetlenegy ügylet alkalmával van dolga a kötvényfeltételekkel, nem
lehet a vesékig ható, az explicit értelmen túlmenő tanulmányozást kívánni. Ha e szempontokat szem előtt tartjuk, akkor a
legtöbb kötvény magyarázata útján arra az eredményre jutunk,
hogy az a laikus előtt lényegileg csak a háború által okozott
halál és pedig a háború speciális veszélyeinek kizárását tartalmazza. így pld. e kikötést: (dia a biztosított a háborúban
hal
el» egy kis rezerváció mentálissal' lehet úgyis érteni, hogy a
háború ideje alatt bármily okból történő elhalálozásról van szó.
Ilolott ez a kifejezés a laikus előtt általában a háború által
okozott halált jelenti, amint a ban-ben rag a magyar nyelvben
gyakran használatos az ok megjelölésére pld. e kifejezésekben :
((Meghalt kolerában, agyhártyagyulladásban!), a ban-ben ragos
szavak tisztára okhatározók ; valamint ez a kifejezés : «Meghalt
az olasz háborúban®, nemcsak a halál idejét, hanem okát is je* Részlet a Magyar Jogászegyletben 1916. évi március hó 11-én
tartott előadásból.

13.

SZÁM.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

löli meg. (Hasonló értelemben ítélt a budapesti kir. törvényszék
16. P. 38,502/915. sz. alatt, valamint a bécsi Civillandesgericht is
egy határozatában.)
A fenti szabály szem előtt tartásából következik az is, hogy
a kötvény-feltételekben előforduló egyes kifejezéseket nem kell
katonai adminisztratív értelemben venni, vagy okvetlen oly értelemben, mint ahogy a biztosítási szaktudósok szokták az illető
kifejezéseket használni, hanem olyan értelemben, amint azt a
laikusnak értenie kell. Ez értelmezés egyébként sokszor a biztosítónak is javára válik. Pl. e kifejezésnél: «a társaság nem
fizeti ki a biztosítási összeget, ha a halál tényleges hadiszolgálatban következik be)),* nem helyes a tényleges szó alapján csak
azokra korlátozni a kikötés hatályát, akik három évi vagy egy
évi tényleges katonai szolgálatukat töltik ki. Mert más a tényleges katonai szolgálat és a tényleges hadiszolgálat ; utóbbit
teljesíti mindenki, aki akár mint tényleges katona, akár mint
tartalékos, póttartalékos vagy népfölkelő tényleg, azaz effektive
részt vesz a háborúban.
Sok nehézséget okoz egyébként az, hogy a legtöbb biztosítótársaságunk feltételeit német eredetiből, amely más jogrendszer
rendelkezéseihez simult, fordította, még pedig meglehetős rosszul.
Persze a kikötés értelmezésénél nem lehet a német eredetit segélyül hívni, mert hisz a biztosítottal szemben a jogviszony kizárólag az ő kötvénye alapján bírálandó el, abban az értelemben, a melyet a kötvényfeltételek minden külön segédeszköz
igénybevétele nélkül föltüntetnek.
Értelmezési szabályként föl lehetne állítani azt is, hogy ha a
kötvényfeltételek minden közelebbi meghatározás nőikül csak
annyit mondanak, hogy a biztosító a háborús kockázatot
riem
viseli, akkor ez a kikötés tulajdonképen nem is megy túl a
K. T. 504.'§-ának rendelkezésén. Ugyanis a hazai j o g t e r ü l e t é r e a
priori mindenesetre a K. T. 504. §-ának 2. pontja határozza meg
a háborús kockázat fogalmát, akként, hogy azalatt a csatában
vagy ott nyert sebek következtében beállott halál értendő. Ha
már most a kötvény csak a háborús kockázat nemviselését említi, de e kockázat fogalmát külön meg nem határozza, akkor
természetszerűleg a háborús kockázat törvényes fogalmát kell a
felek szeme előtt lebegőnek és irányadónak tekinteni, annál inkább, mert közelfekvő is az a föltevés, hogy a felek a háború
speciális veszélyeit tartják szem előtt.** Ily kikötésnek a kötvénybe foglalása tehát tulajdonképen csak ugyanazt jelenti, mint
egyéb a kötvényben előforduló a törvényt pontosan fedő kikötés
(pl. az ajánlat 48 óra alatti visszautasítása elmaradásának hatása) fölvétele, amely csak a teljesség okából történik.
Oly kikötések, amelyek tartalma az, hogy a biztosítótársaság nem tartozik fizetni akkor, ha a biztosított a háború ideje
alatt hal meg, tulajdonképen az elhalálozás esetére a biztosítási
szerződés hatályvesztését állapítják meg, burkolt hatályvesztési
clausulák és így ezekre nézetem szerint ugyanazon szabályokat
lehetne alkalmazni, mint a hatályvesztő kikötésekre, vagyis hogy
annyiban, amennyiben a biztosítási szerződés hatályvesztéséről
rendelkeznek, mindenesetre (azaz az 504. §-on a kockázatviselés
mérve tekintetében a biztosított hátrányára túlmenő kikötésekre
vonatkozólag bármelyik nézet elfogadása esetében is) érvénytelenek.
Ellenben a háborús veszélyviselés terjedelmének szabad
megállapítását vitató nézet elfogadása esetében úgy eme, mint
a kifejezett hatályvesztő kikötések bizonyos mértékig és pedig
egy bizonyos residuum erejéig érvényben maradnak : nevezetesen érvényben marad Ily felfogás mellett belőlük annyi, hogy a
biztosító a háború által okozott halál esetében a biztosítási öszszeget kifizetni nem tartozik, mert hiszen e clausulákban világosan kifejezésre jutott biztosítónak az az akarata, hogy a háború által okozott veszélyt nem viseli.
5. Ekként az 504. §. 2. pontján a biztosított hátrányára túlmenő kikötések érvényességének megállapítása esetén a hadibiztosítási jog legfőbb kérdése a háború és az elhalálozás közti
okozati összefüggés kérdésé lesz. Ez okozati összefüggés bebizonyítása természetszerűleg a biztosítót terheli. Az okozati összefüggés tekintetében a biztosítók a saját érdekükben a legmeszszebbmenő theóriákat állítják fel. így azt hangoztatják, hogy
* Budapesti kir. törvényszék 16. P. 37,119/1915. számú ítélete.
** Budapesti kir. törvényszék 16. P. 39,3577915. számú ítélete.
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minden a háború alatt, illetve a bevonulás után történt haláleset háborús halálnak tekintendő, sőt ilyennek számít a háború
után bizonyos időn belül történt haláleset.* Ennek a vélelemnek
törvényes alapja hazai jogunkban
egyáltalán nincs. Az okozati
összefüggés bizonyításánál gyakran hallunk oly érvelést, amely
a háborúval való távoli összefüggést is már okozati összefüggésnek kívánná föltüntetni. így például egyesek elégnek t a r t j á k az
okozati összefüggés megállapítására azt, ha egy bevonulási
parancsotkapott katona állomáshelyére való utazása közben vonatösszeütközésnek lesz áldozata, mert azt mondják : ha nem lett volna há:
ború, nem hívták volna be, ha nem hívták volna be, nem utazott
volna, ha nem utazott volna, nem érte volna baleset.
Mondanunk
sem kell, hogy akkor, amidőn ily sok ok játszik közre, nem lehet
szó háború által okozott halálról, mert ez esetben a háború kiütése csak alkalom volt egyéb külön okok működésére. Hiszen
a háború mint, már említettük, bizonyos fokig a polgár-ember
halandóságát is fokozza. És ha például a gyomorbeteg embernek
a kukoricaliszt és hadikenyér hosszabb idő multán esetleg halálát okozza, ámbár a háború nélkül neki hadikenyeret bizonyára
nem kellett volna fogyasztania, mégis kinek j u t n a eszébe a biztosítási összeg megfizetése alóli mentesség mellett érvelni. Nem
minden a háborúval való távoli összefüggés jelent ok és okozati
viszonyt, illetve hadiveszélyt.
Kell valami ismérvet és határt megállapítani, mert különben
a háborús kockázat fogalma a végtelenbe fog nyúlni, mint annak
a szent elefántnak a lába, amely egy hindu hitrege szerint a
világot tartja. Ennek az okozati összefüggésnek ép oly szorosnak
kell lennie, mint pl. a károsító cselekmény és a fölmerült kár
közötti összefüggésnek. Ily összefüggés csak akkor forog fen,
ha a háború mint közvetlen ok szerepel, nem pedig mint távoli
láncszem. Ezért a háború által okozott halálról szerény nézetem
szerint, a szó jogi értelmében körülbelül csak akkor lehet szó,
ha a háború speciális veszélyei, nevezetesen a háborúban való
részvétel okozza a halált. Ez fönforog természetesen akkor, ha
a biztosított csatában vagy ott nyert seb következtében hal el,
de fönforog akkor is, ha a halált a háborúban való részvétel
alkalmával
túlmegerőltetés, időjárás viszontagságai vagy nélkülözés, ragály által szerzett betegség okozza. Ott azonban, ahol a
háborúban való részvétel fön nem forog, amikor tehát a polgárembert éri a háború szele, vagy amikor az ország belsejében
békés területen kiképző altiszt vagy depotfelügyelői munkát végez valamely bevonult, még ha halála ezzel a munkájával összefüggésben is következik be, akkor a halál nem a háború speciális okozata, illetve nem esik azon speciális veszélynek (ogalmi
körébe, amelyet a szerződést kötő felek a hadibiztosítás szabályozásánál szem előtt tartanak.
Külön kérdés az ú. n. hadiszolgáltatásra
igénybevett
polgárok ügye. Tény, hogy ezek sokszor jöhetnek olyan helyzetbe,
amelyben ugyanazok a veszélyek érik őket, mint a lövészárokban tartózkodókat. Gondoljunk pl. arra az esetre, amikor az
ellenség lőtávolába eső területen kell útakon, hidakon dolgozni.
Ilyen esetekben meglehetne állapítani az 504. §. 2. pontján túlmenő kikötés érvénye esetén és alkalmazása körében, hogy az
ily körülmények közt beálló halál a háborúval okozati összefüggésben van. Ez a kérdés azonban nem fontos azért, mert a
kötvényfeltételek, miután akkor, amidőn azokat szövegezték, a
hadimunkás fogalma még ismeretlen volt, csak a háborús katonai, illetve népfölkelői szolgálatról beszélnek.
A K. T. 504. §-ának egyszerű alkalmazásánál véleményem szerint a hadimunkás bevonása nem foghat helyet, mert a hadimunkás nem vesz részt csatában.
Azok a kikötések, amelyek a háború által okozott halál
esetére a biztosítási összegnek egy bizonyos hányadát
rendelik
kifizetni, vagy kimondják, hogy a háború után a rendelkezésre
álló fedezeti alapok arányában fizettetik csak ki a biztosítási
összeg, érvényesek azért, mert a biztosítási összeg nagyságának
meghatározása tekintetében a felek szerződési szabadsága nem
vitás. Persze, ha ez az összegmeghatározás a szerződés hatályvesztésével és pusztán a díjtartalék visszatérítésével egyértelmű,
akkor burkolt hatályvesztési kikötéssel állunk szemben, melyre
nézve az a szabály, hogy az in fraudem legis, azaz a K. T. taxativ 505. §-a kijátszására irányuló kikötés érvénytelen. Mindenkor
* Linsmayer 84. sz.
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a bíró feladata annak megállapítása, hogy ez az eset fenforog-e. Az a kikötés, hogy a biztosítási összeg csak a békekötés
után bizonyos idő múlva fizetendő, érvényes, mert a K. T. 503. §-a
értelmében ota fizetés idejére nézve a felek megállapodása szolgál irányadóul)).
Dr. Hevesi Illés.

Az ügyvédi kar helyzete.
Megjegyzések a budapesti ügyvédi kamara jelentéséhez.
A budapesti ügyvédi kamara jelentése sötét színekkel festi
a budapesti ügyvédi karnak legközelebbi jövőjét. Reámutat arra,
hogy a kar helyzete, mely túlzsúfoltsága folytán a háború előtt
is válságos volt, nyomasztóvá lett.
A moratórium, a hitelnek szűk térre való szorulása, a perek nagy
részének felfüggesztése nagyon megapasztotta az ügyvédi munkát.
A hadbavonult ügyvédek helyzete kétségbeejtő. A perek felfüggesztése egy ideig védte ügyeiket, de a hosszú távollét folytán ügyfeleik szétszóródtak. A bevonultak nagy része a háborúból való visszatérése után az iroda romjait fogja csak megtalálni.
Pedig a visszatérők között igen nagy lesz azoknak a száma,
akiknek sem testi, sem lelki erejük nem lesz, hogy a versenyt
újra és fokozott nehézségek között felvegyék. A bevonultak igen
nagy része mint közlegény vagy altiszt teljesít katonai szolgálatot, jövedelme tehát a háború alatt nincs. Nagyobbik része oly
fiatal, hogy még nem volt alkalma bármit is megtakarítani. A visszatérők nagy része tehát minden anyagi eszköztől megfosztva lesz
kénytelen újra megkezdeni a küzdelmet a mindennapi kenyérért.
A gazdasági élet megújhodása, a függő viszonyok ú j életre
keltése, a perek újrafelvétele, külföldi követelések érvényesítése,
holttányílvánítások és hagyatéki eljárások csak közvetlenül a
háború után fognak munkát adni és csak a kar egy részének.
Számottevő réteg marad, amely nem fog megfelelő munkakörhöz
jutni. A jelentés csak egy mentséget lát az ügyvédi kar számára:
a kar feleslegének más területeken való elhelyezését. «Ha tehát
csak egyszer — így szól a jelentés — most a háború után sikerülend az ügyvédség feleslegét más működési területre levezetni
és hasznosítani, akkor az ügyvédkérdés belátható időig megoldást nyerne és a legteljesebb valószínűség szerint az ügyvédség
fejlődésének egészséges iránya hosszú ideig biztosítva volna.))
A felesleg egy része a hiányzó gazdasági erők pótlásaképen fog
felhasználódni, többi része az állami közigazgatás tetemesen
megnövekedő feladatainak ellátására lesz felhasználható.
Hálával emlékszik meg a választmány arról, hogy az igazságügyminiszter sok ügyvédet nevezett ki bíróvá és kéri az ügyvédi
kar irányában tanúsított jóindulatának folytatását a jövőben is.
A jelentés kifejezést ad azon reményének is, hogy a jövőben
azon okok hajtóereje megszűnik, melyek az ügyvédi túlszaporodást előidézték. A pályaválasztó iíjúság figyelmét más pályák
fogják vonzani, amelyeken előnyösebbek lesznek a háború után
az érvényesülési lehetőségek. A szervezeti novella rendelkezései
is éreztetni fogják hatásukat.
Az ügyvédi kamara jelentése nem túloz, midőn sötét színekkel festi le a kamara legközelebbi jövőjét. A kar helyzete már
a háború előtt sem volt fényes túlzsúfoltsága folytán. Évtizedek
óta reformokat sürgetett a folytonos szaporodás megakadályozása végett. A részleges reform — a gyakorlati idő meghosszabbítása — már későn jött. A háború után évtizedek mulasztásának árát fogjuk megfizetni.
A jelentés csak egy mentséget lát a kar számára: az ügyvédség feleslegének más működési területekre való levezetését.
Kétségtelenül lesznek ügyvédek, akik a háború után pályát fognak változtatni. Arra azonban nem lehet számítani, hogy a? ügyvédek tömegesen elhagyják azt a pályát, melyre legalább hét évig
készültek és melyen már rövidebb-hosszabb ideig működlek.
Épen a háborúból visszatérő ügyvédekben nem is lesz meg az a
szellemi rugalmasság, mely a pályaváltozásnak legelső feltétele
különösen a nem egészen fiatal embereknél. Alaposabb a jelentésnek azon reménye, hogy a legközelebbi jövőben az ügyvédi
pályára való tódulás csökkenni fog. A háború után valóban minden más pályán kedvezőbbek lesznek az érvényesülés lehetőségei.
A k a r túlzsúfoltsága azonban oly nagy, hogy még a legcsekélyebb szaporodás esetén is csak évek hosszú sora múlva állhat
majd be javulás.
Volt idő, nem is olyan régen,

midőn
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karnak tekintélyes része az ügyvédi rendtartás reformjától az
ügyvédkérdés megoldását várta. Különösen az összeférhetetlenségnek liberális szabályához fűződtek vérmes remények. Ma már
azok is, kik legjobban sürgették, tudatára ébredtek annak, hogy
a reform, bármilyen lesz is, nem fog sokat változtatni a kar
helyzetén. Nyílván ez a magyarázata annak, hogy a kamara választmánya még mindig nem terjesztette az igazságügyi kormány
elé Nagy Dezső tervezetére vonatkozó véleményét, habár egy kü •
lön bizottság már 1913-ban végigtárgyalta.
Az ügyvédi kérdés legfontosabb részei (ügyvédi vizsga, ügyvédjelölti és helyettesítési gyakorlat, részben megtartási jog [ Et.
18. §.] immunitás) közvetlenül a háború -előtt már ú j szabályozást nyertek. Az ügyvédi rendtartás tehát csak az összeférhetetlenség, díjkérdés és fegyelmi jog terén hozhat lényegesebb újításokat.
A jelentés ígéri, hogy a rendtartásra vonatkozó javaslatát
be fogja mutatni az igazságügyi kormánynak, mielőtt még a jelenlegi választmány megbízása lejár. Kívánatos volna, ha a választmány ígéretét mielőbb beváltaná. Az új rendtartás ugyan a
legnagyobb jóakarat melleit is csak kisebb jelentőségű könnyítéseket hozhat, de az ügyvédi karnak a legkisebb könnyítés is
jól fog esni a háború után.
T. M.

BELFÖLD.

Szemle.

— A t ö r v é n y s z é k i t e r e i n n e m s z í n h á z és az élet.
t r a g é d i á i n a k u t o l s ó f e l v o n á s a n e m a r r a való, liogy s z e n z á c i ó é h e s liisztérikák i d e g e i t k e l l e m e s e n c s i k l a n d o z z a . E z t az
elemi i g a z s á g o t t é v e s z t e t t e s z e m elől a n a g y v á r a d i t r a g é d i a
f ő t á r g y a l á s á n a k ö z ö n s é g , a s a j t ó és — s a j n o s — a bírós á g is. H o g y a n a p i s a j t ó egy r é s z e lueri f a c i e n d i g r a t i a
aláveti m a g á t a m ű v e l e t l e n k ö z ö n s é g r o s s z í z l é s é n e k és
sok h a s á b b a n közöl t u d ó s í t á s o k a t , i n t e r v i e w - k a t , c r o q u i s kal e g y s z e r e n c s é t l e n h á z a s s á g k r i m i n á l i s e r e d m é n y é r ő l ,
azt mi ép oly k e v é s s é v a g y u n k hivatva bírálni, m i n t m a g á t
a k ö z ö n s é g e t , a m e l y v i d é k i e s e n p r i m i t í v értelmi és érzelmi
világáról t e t t b i z o n y s á g o t , m i d ő n a n a g y v i l á g d r á m a mellett oly r e n d k í v ü l f o k o z o t t é r d e k l ő d é s t s z e n t e l t e g y erkölc s i l e g züllölt férfi és e g y e m b e r ö l é s b e k e r g e l e t t nő szomorú történetének. Szavunk csak a bíróság magatartásához lehet. A f ő t á r g y a l á s végén — m i n t h a c s a k e g y siker ü l t p r e m i é r u t á n a s z í n p a d i r e n d e z ő h a j t o t t a volna m e g
m a g á t a k ö z ö n s é g e l ő t t — az e l n ö k n e m t u d j u k a Bp.
m e l y §-a a l a p j á n e l i s m e r é s é t fejezte ki a h a l l g a t ó s á g i n t e l l i g e n c i á j á n a k és v i s z o n z á s u l a k ö z ö n s é g s z ó c s ö v e : a s a j t ó
v a l ó s á g o s t a p s v i h a r r a l j u t a l m a z t a a jól s i k e r ü l t e l ő a d á s t .
N e k ü n k a z o n b a n r i d e g p e r j o g i n é z ő p o n t b ó l m é g i s n é m i kif o g á s u n k volna a r e n d e z é s ellen. í g y alig felel m e g a főtárgyalás perrendszerű képének, hogy a vádlott barátnőinek
s e r e g e r ö g t ö n z ö t t p a r k e t t ü l é s e k e n c s o p o r t o s u l j o n a főszer e p l ő k ö r ü l és ha a k ö z ö n s é g a s z í n h á z i a s prsemisszából a
f r i s s í t ő k f o g y a s z t á s á n a k k ö v e t k e z t e t é s é t v o n t a le, ú g y ez
m a g á b a n v é v e k i s e b b hiba, m i n t az elnöké, aki n e m t u d o t t
m a g á n m á s k é p segíteni, m i n t h o g y r e z ü m é - 1 t a r t s o n a
s z e n d v i c s f o g y a s z l á s i l l e m t a n á r ó l . De ha m á r m e g r ó t t a a
közönséget,
u t ó b b m i é r t d i c s é r t e m e g ? Mindez c s e k é l y
j e l e n t ő s é g ű a h h o z k é p e s t , h o g y a n y i l v á n o s s á g o t s e m zárta
ki a b í r ó s á g mindig, m i k o r arra a Bp. '293. § - á n a k 4. bek.
s z e r i n t a l a p o s oka lett volna, a m i t a t a n u k v a l l o m á s u k n a k
e l h a l l g a t o t t részeivel b i z o n y í t o t t a k . Igaz viszont, h o g y a
n y i l v á n o s s á g k i z á r á s a s z í n h á z b a n n e m s z o k á s o s . De t a l á n
a k a d m é g i s oly felügyeleti h a t ó s á g , a m e l y r á m a t a t a r r a a
m i n u t i o s u s k ü l ö n b s é g r e , a m e l y T h á l i a és J u s t i t i a t e m p l o m a
közt van.
— J o g e g y s é f j í h a t á r o z a t o k ; A m. kir. Kúria 1. (közpolgári) jogegységi tanácsa április hó folyamán két elvi kérdést fog eldönteni. Április 8-án a következő kérdés kerül döntés
alá : «A személyes üzleti jogú gyógyszertár (1870 : XVI. tc.
131. §-a) üzeméből előálló jövedelem végrehajtás, alá vonható-e ?»
(Vonatkozással egyfelől a budapesti kir. ítélőtáblának 10. számú
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polgári elvi határozatára, másfelől a csíkszeredai kir. törvényszéknek Pkf. 1217/1915/6. számú végzésére.)
Április 15-én a következő kérdésben fog állást foglalni ugyanazon jogegységi tanács: & Valamely telek után a közigazgatási
szabályok szerint kivetett csatornázási vagy utcakövezési járulékot abban az esetben, ha a telek tulajdona a csatornázási illetve
utcakövezési munkálat befejezése és a járulék kivetése, illetőleg
esedékessé válta közti időben átruháztatott, a feleknek egymáshoz való viszonyában és külön kikötés hiányában az a fél köteles-e viselni, aki a munkálat befejezésekor, vagy az, aki a járulék kivetése illetve esedékessége idejében volt a kérdéses ingatlan tulajdonosa ?» (Vonatkozással a budapesti, pécsi és pozsonyi
kir. ítélőtáblák, valamint a kir. Kúria ellentétes gyakorlatára).

— Az osztrák tőzsdebíróság kikötésének érvényess é g e . A kir. Kúria az 1915. évi január hó 25-én P. II. sz. alatt
hozott ítéletében kimondotta, hogy az osztrák tőzsdebíróság kikötése, amennyiben annak egyéb feltételei fenforognak, jogérvényes és ez a kikötés a különben illetékes és hatáskörrel bíró
beltöldi bíróság hatáskörét megszünteti, ezzel szemben az osztrák
legfőbb bíróságnak 1915. G. H. R. III. 75/15. sz. ítélete szerint
(1. dr. Rosnyay Dávidnak az «Ügyvédek Lapja)) XXXII. évf. 38.
számában «A magyar tőzsdebíróság hatáskörének érvényessége
ós a jogsegély)) című cikkét) mfnden olyan megegyezés, mely
valamely jogvita eldöntését a belföldi bíráskodás kizárásával külföldi választott bíróságra (tehát magyarra is) bír, érvénytelen.
Ez az osztrák legfőbb bírósági határozat ellenkezett az osztrák
legfőbb bíróságnak a jelenleg érvényben levő jogsegély egyezmény megkötése előtt folytatott gyakorlatával. Az ((Entscheidungen des k. k. obersten Gerichtshofs in Zivilsachen, Neue folge
XI. kötetében 1281. sorszám alatt közölt határozatában ugyanis
a magyar tőzsdebíróság kikötésének érvényességét nem vonja
kétségbe, mindössze azt a feltételt állítja fel, hogy a kikötésnek
az osztrák Einfg. f. ZPO. Art. XlV.-ben írott előfeltételei fenn kell
forogjanak, vagyis a magyar tőzsdebiróság kikötése eszerint
az 1909 szeptember 7-én R. VI. 258/9. sz. a. kelt határozat szerint érvényes ugyan, de csak annyiban, amennyiben ugyanez az
alávetés az osztrák tőzsdebíróság hatáskörének a megalapozására
alkalmas volna. A kir. Kúria említett határozata és az osztrák
legfelsőbb bíróság újabban hozott döntése között kétségtelenül
ellentét forog fenn. Erre tekintettel a kir. Kúria egy konkrét
ügyben 1915. P. II. 8538. szám alatt hozott végzésében elrendelte annak a megállapítását, hogy a viszonosság Ausztriával
szemben fenforog-e abban a kérdésben, hogy az osztrák, illetve
magyar tőzsdebíróság hatáskörének kikötése oly esetben, midőn
egyébként a belföldi állam bírósága illetékes volna, érvényes-e,
és ez -a kikötés a különben illetékes belföldi bíróság hatáskörét
megszünteti-e ? ós ennek megállapítása végett a m. kir. igazságügyminiszter nyilatkozatát kérte ki. Ebben az ügyben az igazságügyminiszter nyilatkozatának beérkezte után a kir. Kúria most
az osztrák tőzsdebíróság kikötését újabban is érvényesnek nyilvánította a következő indokolással: ccA fellebbezési bíróság ítéletében előadott s meg nem támadott tényállás szerint peres
felek között, akik kereskedők, a Pp. 317. §-ának megfelelően kiállított 2'/. a. kötlevélbe foglalt kereskedelmi jogügylet létesült,
amely szerint alperes 1914. évi június hó 5-én eladott felperesnek 1000 zsák buzakorpát 100 kg.-ként 11 K 50 f-ért, 1914. évi
augusztus—december hónapokban havonkint egy-egy vaggonnal
bérmentesítve Szombathelyre szállítva; az okiratban a felek, az
ügyiéiből származó vitás kérdéseikre nézve a bécsi terménytőzsde
bírósága hatáskörének vetették magukat alá. Ebből a tényállásból a fellebbezési bíróság az ítéletében felhozott indokok alapján helyesen vonta le azt a következtetést, hogy a bécsi terménytőzsde bíróságának kikötése érvényes; miután pedig az ilyen kikötésnek ellenkező törvényes rendelkezés hiányában az a jogi
következménye, hogy a kikötött bíróság hatásköre kizárólagos,
ennélfogva a fellebbezési bíróság az alperes pergátló kifogásának jogszabálysértés nélkül adott helyet és szüntette meg a pert,
annál is inkább, mert a m. kir. igazságügyminiszternek a kir.
Kúria 1915. évi október hó 14-én hozott végzése folytán n Pp.
414. §-ának utolsó bekezdése értelmében 1916. évi január 16-án
55,616/1915. I. M. II. szám alatt tett nyilatkozata szerint a viszonosság Ausztriával szemben a tőzsdebíróságok és a tőzsdei választott bíróságok jogerős határozatainak, valamint az előttük
kötött egyezségeknek végrehajtására nézve akkor is fenáll, ha
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magyar felek magukat ily osztrák bíróságnak, osztrák felek pedig magukat ily magyar bíróságnak írásbeli megegyezéssel vagy
oly kötlevél nem kifogásolt elfogadásával vetették alá, amely azt
a rendelkezést tartalmazza, hogy az ügyletből eredő jogvitákat
a tőzsdebíróság vagy a tőzsdei választott bíróság dönti el, amiből a kir. Kúria azt a következtetést vonta le, hogy Ausztriával
szemben az osztrák, illetve magyar tőzsdebíróság hatásköre kikötésének érvényességére és arra nézve, hogy ez a kikötés a különben illetékes belföldi bíróság hatáskörét megszünteti a viszonosság fenáll.)) Remélhetőleg ezután az osztrák legfelsőbb bíróság is vissza fog térni az 1909-ben kelt határozatában elfoglalt
álláspontra, ezzel kapcsolatosan felkérjük olvasóinkat, hogy az
osztrák jogsegély-egyezménnyel kapcsolatos és tudomásukra jutó
osztrák bírósági határozatokat szerkesztőségünkkel közölni szíveskedjenek.
R.

— Hány tagból álló tanácsban bírálja felül a kir.
tábla az elsőbíróságnak a törvényszéki eljárásban
h o z o t t v é g z é s é t ? A kir. Kúria a budapesti kir. táblának egy
a törvényszéki eljárásban másodfokon három tagból álló tanácsban hozott végzését az 1916. évi január hó 18-ik napján 1915. P. II.
9531 —1915. sz. a. hozott végzésében anélkül, hogy az említett
körülményt kifogás tárgyává tette volna, érdemben bírálta felül.
Mint értesülünk, jelenleg a kir. Kúriának egyetlen tanácsa sincsen azon az állásponton, hogy az említett végzéseket a kir. táblának öt tagból álló tanácsban kell elbírálnia, ezzel tehát az a
vitás kérdés, mellyel lapunk mult évi évfolyamában ismételten
foglalkoztunk, végleg eldöntöttnek tekintendő.
R.

Kereskedők á r ú k ö v e t e l é s é n e k illetékessége. Az
Ausztriával kötött jogsegélyegyezmény III. címének 8. pontja
szerint kereskedő ellen a bejegyzett kereskedő üzlete körében
történt eladásból származó követelését az utolsó megrendeléstől
számított két éven belül telepe helyének bírósága előtt is perelheti. Ha a követelésének alapjául szolgáló megrendelést és az
árú tényleges átvételét okirattal igazolja.
Ez a jogsegélyegyezmény idézett rendelkezése, illetve az
osztrák Jurisdiktionsnorm 87. a) §-a csak ezzel szószerint megegyező rendelkezése alapján indított perben a prágai főtörvényszék az alperes magyar kereskedő pergátló kifogásának helyet
adott és a pert megszüntette, mert a megrendelés igazolására a
felperes csak üzleti könyveinek bejegyzésére és alperes egy későbbi levelére hivatkozott. A felmutatott üzleti könyvek pedig
az id. törvényhelyben írott okiratnak kétségkívül nem felelnek
meg, a becsatolt levélből pedig a kereseti árúk megrendelése
minden kétséget kizáró módon megállapítható nem volt, hanem
a legjobb cselben is csak ennek a levélnek a bemutatott faktúrákkal való összevetéséből lehetne a megrendelés megtörténtére
következtetni, már pedig a hivatkozott törvényhely által megkívánt okirati bizonyítással nem fér össze ennek a bizonyítéknak
valamely összetett bizonyítékkal való helyettesítése. (1916 január
hó 25. R. V. 30/16.)
R.
— H e l y e t t e s í t ő K ö z p o n t . A budapesti ügyvédi kamara
választmánya elhatározta, hogy az ügyvédek nagy részének
hadbavonulása folytán szükségessé vált egyes tárgyalások ellátásáról ingyenes helyettesítés útján gondoskodik. E célra a kamara titkári hivatalában Helyettesítő Központot állított föl.
A tárgyalások ellátására elsősorban a választmány tagjai kötelezték magukat. Amennyiben a hadbavonultak helyettesítésükről
másképen gondoskodni nem tudtak, az ellátandó tárgyalás iratait teljes információval, helyettesítő meghatalmazással és a
szükséges bélyeggel beküldhetik (lehetőleg a tárgyalás előtt két
nappal d. u. 3—5 óra között) a kamara titkári hivatalához.
A választmány felhívást intéz a be nem vonult ügyvédekhez,
hogy jelentkezzenek a tárgyalások ellátására.

— A Budapesti Ügyvédi Kamara j e l e n t é s e a Gybp.
alkalmazása körül szerzett tapasztalatokról beszámolva,
sürgeti a bűnvádi eljárás rendes szabályai hatályának visszaállítását. Panaszolja a jelentés, hogy a Gybp. a terheltet és a védelmet oly hátrányos helyzetbe hozta, amelynek kárát az anyagi
igazság is szenvedi ; rendszerré vált az előzetes letartóztatás ós
a kir. ügyészség, amely maga teljesítt a nyomozást, csak kivételesen veszi figyelembe a védelem bizonyítási indítványait.
Különösen erős kritika tárgyává teszi a jelentés a Kúriának
ítélkezését. Kiemeli, hogy a Kúriának két büntető tanácsában a
gyorsaság a legfontosabb szempont ; az előadó csupán a vád
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szempontjait és bizonyítékait emeli ki referátumában és a tanács
nem ismeri meg a védelem javára szóló iratokat sem a tárgyaláson és az ily módszerrel dolgozó tanácsok kegyetlenül szigorú
irányzatot követnek.
— Y á l t ó ó v á s é s m o r a t ó r i u m . Az 532/1916. M. E. számú
rendelet 1. §-a a lejárt, valamint az 1916 május 31-ig lejáró váltók tekintetében a fizetés végetti bemutatásra és a fizetés hiánya
miatti óvás felvételére a korábbi rendeletekben vagy a törvényben megszabott határidőt 1916 június hó 3. napjáig meghosszabbította. Ezt a rendeletet sokan tévesen értelmezik és abban a
hiszemben vannak, hogy a váltótörvény 41. §-ában előírt, a fizetési visszkereset fentartására szükséges óvás felvételére akkor
sincs szükség, ha ily visszkeresetet akarnak indítani. Ennek a
téves értelmezésnek azután az a következménye, hogy elég nagy
számú váltókeresetre bíróságaink az óvás hiánya miatt nem bocsáthatnak ki váltófizetési meghagyást, ami a felperesekre káros,
mert lényegesen későbben j u t n a k végrehajtható bírói határozathoz, az alperesekre pedig még károsabb, mert ha az óvás hiánya
időközben pótoltatik, meglehetősen sok olyan perköltséget is meg
kell fizetniök, ami különben nem merült volna fel. Ha a rendelet vélt intencióját vizsgáljuk, megkapjuk a bíróságok álláspontjának magyarázatát. A váltóbemutatás és óvásfelvétel határidejét
a háború eddigi tartama alatt azért kellelt kitolni, mert egyrészt
a bemutatásnak és az óvás felvehetésének számos helyen és esetben fizikai akadálya lehetett, például az orosz betörés idején az
ország északkeleti vidékein. Ámde ennél az oknál sokkal fontosabb az a jelenleg is fenforgó indok, mely szerint a rendelet
nagyon méltányosan az óvási költségektől mentesíteni akarja a
katonai szolgálatban (harctéren, hadifogságban) levő azon váltóadósokat, akik ellen pereket lefolytatni különben sem lehet. A rendelet tehát a váltótörvényben előírt attól a kényszertől menti fel
a váltóbirtokosokat, hogy visszkereseti igényük különbeni elvesztésének terhe mellett a lejárattól számított 48 órán belül váltóikat óvatolni kötelesek. Egyéb okok mellett különösen ezeket az
intenciókat tulajdoníthatjuk a rendelet szerzőinek. Azt is figyelembe kell még vennünk, hogy a rendelet fizetés végetti bemutatás és óvásfelvételi határidőkről együttesen intézkedik, már
pedig az óvásfelvétel tekintetében netalán más véleményen levők
szerint sem lehet valamely váltó fizetés végetti bemutatása annak
peresítése előtt teljesen elengedve. Mindezek átgondolása után
arra a következtetésre jutunk, hogy bíróságaink nem helyezkedhetnek más álláspontra, mint amit a budapesti központi és 1—III.
kerületi járásbíróságok is elfoglalnak, amely abban áll, hogy
váltóvisszkereset indításánál az óvási határidő kitolását tartalmazó rendelet dacára az óvásfelvétel igazolását megkívánják.
Az elmondottak természetesen csupán a moratórium alá nem eső
váltókra vonatkoznak, mert a moratóriumos váltókra a moratóriumfeloldó rendelet 22. §-a van érvényben mely szerint azoknál óvás felvétele pcresítés esetén sem szükséges. Éppen a moratóriumfeloldó rendeletnek a 22. §-a az, amelyik a bíróságok
álláspontja mellett fenti érveket még megerősíti. Ennek a §-nak
idevonatkozó része így szól: «A halasztás alá eső papírok tekintetében a kereset vagy visszkereset fentartása végett törvényben
előírt óvás felvételére . . . nincs szükség.»
Állítsuk ezzel szembe
ugyanezen rendelet 23. §-ának szavait, mely szakasz az 532/1916.
M. E. sz. rendeletet megelőzően rendelkezést tartalmaz:
halasztás alá nem eső váltó fizetés végetti bemutatására és a fizetés hiánya miatti óvás felvételére rendeletben vagy törvényben
megszabott határidő 1915 december 3-ig
meghosszabbíttatik.))
A két rendelkezés szövegezése olyan világos, hogy azok figyelmes átolvasása után nem kétlem, meg fog szűnni a téves értelmezések fentemlített, az ellentétes érdekű peres felekre egyaránt
káros eredménye.
Dr. Medgyesi
László.

— A

biztosítási

kötvényfeltételek

magyarázata.

A budapesti kir. törvényszék 16/37,333/915. sz. ítéletében kimondotta, hogy a kötvényfeltételek azon rendelkezésében, hogy a
háborús kockázat a népfölkelőkre nézve akkor foglaltatik benn a
biztosításban, ha a biztosítás a mozgósítás időpontját megelőzőleg legalább hat hónapig szakadatlanul érvényben volt, a mozgósításra vonatkozó kikötés nem betűszerinti, nem is katonai
adminisztratív értelemben veendő, hanem az irányadó, hogy a
felek, különösen pedig a biztosított, miként érthették azt a szerFőszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.

11.

SZÁM.

ződés megkötésekor. Minthogy pedig a felek a hat havi határidő
megállapításánál logikusan csak azt az időpontot vehették célba,
amelyben a biztosítottra nézve a hadiveszély lehetősége beáll, az
adott kikötésnek helyes értelme az, hogy minden egyes adott
esetben egyénileg vizsgálandó, hogy a biztosítás akkor állott-e
már fen hat hónapig, amikor az illető biztosítottra a mozgósítás állapota beállottnak tekintendő, illetve amikor az illető biztosítottra nézve a hadiveszély lehetősége már fenforgott. Az adott
esetben nem volt vitás, hogy a biztosítottat csak 1914. évi november havában sorozták be, mint B) osztályú néplolkelőt és csak
1915. évi február havában hivták be katonai szolgálatra; ennélfogva azt kellett megállapítani, hogy a biztosítottra nézve a
mozgósítás és annak következményei semmi esetre sem állottak
be az ő besoroztatása előtt, illetve csak a biztosítás megkötése
utáni hat hónapon túl következtek be. Ehhez képest alperes a
kötvényfeltételek értelmében a hadiveszélyt elvállaltnak volt tekintendő.
KÜLFÖLD.

— A levélcenzort a nyilvánosság képviselőjévé léptette elő a német birodalmi törvényszék egy röviddel ezelőtt
meghozott ítéletében. Riasztó hírek terjesztésének meggátlása
tárgyában — amelyről nálunk miniszteri rendelet intézkedik —
Németországban az ostromállapotról szóló törvény rendelkezik,
ily hírek nyilvánosságra hozását vétségnek minősítve (9. §.). Az
elbírálás alá kerülő esetben a vádlott Amerikában lakó rokonának írt levélben ily valótlan riasztó híreket, amelyek a lakosság
nyugtalanítására alkalmasak. A levelet azonban nem továbbították és ezért az elsübíróság csupán kísérletet látott fenforogni,
amely pedig nem büntethető. A birodalmi törvényszék befejezett
cselekményben mondta ki bűnösnek a vádlottat, tekintve, hogy
a levelet a lakosságnak egy tagja, a továbbítást megtiltó cenzor
mindenesetre elolvasta és így a terjesztés tényálladéka ki van
merítve. Közömbös emellett — m o n d j a a Reichsgcricht — hogy
ez az egy ember tényleg nyugtalankodott-e a hírek olvasására,
mert ezeknek csupán alkalmasaknak kell lenniök nyugtalanság
előidézésére és nem fontos, hogy épen ez az egyén, aki a hírekről tudomást szerez, oly természetű legyen, hogy a hírek rá kedvezőtlen hatást gyakoroljanak. (Fer. S. III. 468,915.). Annak kiemelése mellett, hogy a határozatot a Reichsgerichtnek egy szüneti tanácsa hozta, csupán azt jegyezzük meg, hogy a jó bírónak az a módszere, miszerint először az ítélet rendelkező részét
kell meghozni és azután kell hozzá keresni az indokokat, a jelen
esetben szemmelláthatólag érvényesülésre talált.
A.
— A b é r b e a d ó n a k é s h o z z á t a r t o z ó i n a k a bérlővel
szemben tanúsított sértő magaviseletét a müncheni főtörvényszék,
mint a lakás szerződésszerű használatában való akadályozást,
jogos alapul tekintette a rögtöni hatályú felmondásra. Mindazonáltal a bérlőnek határidőt kell előzőleg szabnia a sértő magatartás abbahagyására és a megtörtént sértések jóvátételére. Ezt
csak az esetben lehetne feleslegesnek tekinteni, ha az abbanhagyás már eleve kizártnak lenne tekintendő, vagy ha az a bérlőre nézve oly alkalmatlanságokkal- járna, amelyek elviselését tőle
elvárni nem lehet. Ami a sértéseket magukat illeti, ezek természetesen bocsánatkéréssel meg nem történtekké nem tehetők,
mindazonáltal a bérlőnek meg kell elégednie ebben a minőségében azzal, ha kívánságára a további sértések elmaradnak és őt
a lakás használatában nem akadályozzák. Csak a bérbeadó részéről eredő rendkívül súlyos sértések esetére lehet a határidő
kitűzését általában feleslegesnek tartani, mert ilyenkor a bérlőn e k ' é r d e k e a szerződés épségben tartása iránt megszűnt. Mind
azokban az esetekben, midőn a sértéseket a bérbeadó hozzátartozói vagy alkalmazottai okozták, a bérbeadót nem lehet megfosztani attól a lehetőségtől, hogy a megsértett bérlőnek teljes
elégtételt szolgáltasson. Az elégtételt a bérlőnek kell kívánnia.
Pontos határidő kitűzése azonban nem szükséges; haladéktalan
intézkedés követelése teljesen szabatos eljárásnak minősíthető.
A mástól és a bérbeadó előzetes beleegyezése nélkül okozott
sértések tehát az utóbbi által mindig jóvá tehetők. Ellenkező
esetben a bérlőnek könnyen módjában állana a bérbeadó egy
hozzátartozójával vagy alkalmazottjával történt összebeszélés segélyével a szerződési kötelezettség alól szabadulni. (IV. L. 916/14.) A.
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Szemelvények a m. kir. Kúria I. polgári szaktanácsának joggyakorlatából.*
VII.
14. Nöuedékjog, 1
A növedékjog az örökösödési jogban akkor áll be, midőn az
örökhagyó akár az egész hagyatékra, akár annak bizonyos részére többeket együttesen rendeft ki örökösül és közülük valamelyik az öröklési kapcsolatból akár azért, mert nem képes,
akár azért, mert nem akar örökölni, kiesik; ha ilyen esetben a
kiesett örökös hányada a többi vele közösen kinevezett örököstársra száll át, az örököstárs vagy társak öröklési hányada megfelelően növekedik.
A növedékjog nem áll be minden esétben, úgyszintén nem
növeli minden esetben valamennyi társörökös öröklési hányadát,
hanem csak akkor, ha a társak általánosságban, egymásközti
viszonyukra, de nem a hagyatékra nézve vannak egyenlő arányban, vagy az arányrészek meghatározása nélkül együttesen örökösül kirendelve; ellenben a hagyatékra meghatározott hányadrészben kinevezett örökös, még akkor is, ha többekkel együttesen van örökösül kinevezve, csak a maga meghatározott hányadát kapja.
Ugyanígy alakul a jogi helyzet akkor is, ha többen vannak
szintén a, jelzett alakban utóörökösül kirendelve.
Ebből következik, hogy a hagyaték meghatározott részére
kinevezett örökös semmi esetben sem j u t h a t növedékjoghoz és
ha a vele együtt kinevezett többi társörökös kiesik, a megürült
örökrészre a törvényes örökösödés áll be.
Példával megvilágítva a mondottakat, a jogi helyzet ez:
Ha az örökhagyó végrendeletében úgy rendelkezik, hogy:
a) összes vagyonomra örökösökül kinevezem A. és B. fiamat;
b) összes vagyonomra egymásközt egyenlő arányban A. és
B. fiamat rendelem ki örökösökül:
az a) esetben nincsenek az arányrészek meghatározva,
a b) esetben csak általánosságban, az örököstársaknak egymásközti viszonyára van az egyenlő arány említve, de nincs világosan rendelve, hogy a társörökösök a hagyaték fele-felerészére
vannak örökösül kirendelve.
Mind a két esetben az egyik társörökös kiesése esetében az
egész hagyatékot, a növedékjognál fogva, a másik társörökös
örökli.
* Előző közleményeket 1. a Jogt. Közi. 1915. évf. 46., 47., 50.,
valamint az 1916. évf. 1. és 10. számában.

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

c) egész vagyonomat örökölje felerészben A., másik felerészben pedig B. fiam; vagy
d) általános örökösöm legyen A. fiam, a budapesti házamat
azonban hagyom Vt-részben 11., Va-részben pedig C. és D.
fiaimnak;
a c) esetben nem áll be a növedékjog,
a d) esetben csak G. és D. közt lehet növedékjog.
Valamennyi esetben, ha a növedékjogra jogosultak valamennyien kiesnek (pl. az örökhagyó előtt halnak el, vagy nem
vállalják a hagyatékot), a megürült részek a törvényes örökösre
vagy örökösökre szállnak; tehát örökös lehet a határozott arányra
kinevezett örökös, vagy az általános örökös is, de csak mint törvényes örökös.
e) Előörökösöm legyen A. íiam, utóörökösöm B. és C. fiaim.
Az utóörökösök? egyikének kiesése esetében a megürült rész
nem az előörökösre, hanem a társörökösre hárul.
Növedékjognak csak a végrendeleti öröklés esetében s
egyéb feltételek mellett csak akkor van helye, ha a társörökös
az örökséget el nem fogadhatja vagy el nem fogadja. 5591/1911.
A növedékjog az örökhagyó valószínű akarata értelmében
bírálandó meg; eszerint a növedékjogra elsősorban azok vannak
hivatva, akiket az örökhagyó ugyanarra a hányadrészre vagy
ugyanarra a vagyontárgyra együttesen nevezett meg örökösül.
2579/1901.
Örökhagyó végrendeletének 1. pontja akként szól: ocÁltalános örökösömmé A. J.-t ós nejét, Gs. J.-t nevezem ki, rájuk
hagyván összes ingó s ingatlan vagyonaimat tulajdoni szabad
rendelkezési joggal, egyenlő örökrészekkel.)) Örökhagyó eme rendelkezéséből kétségtelen, hogy egész hagyatékára általános, örököseivé az elsőrendű alperest és nejét nevezte ki, akik őt halála
napjáig tartották és ki akarta zárni, hogy míg ezen általános
örökösei közül csak egy is él, hagyatékában más is örököse legyen. Ezen általános örökösrendelést nem hatálytalanította örökhagyó azon intézkedése sem, hogy a két örökös közt egyenlő
arányt állapított meg ; ez még nem teszi az elsőrendű alperest
részörökössé, mert ezen intézkedés nem szól a hagyatéknak
meghatározott hányadára, például a vagyon felerészére. Minthogy
tehát az örökhagyó intenciója, de joggyakorlatunk szerint is az
ilyen általános örökösrendelés esetére törvényes örökösödésnek
nincs helye addig, míg az általános végrendeleti örökösök közül
csak egy is olyan helyzetben van, hogy az örökséget megszerezheti: az elsőrendű alperes nejének elhalálozása folytán a növedékjog alapján az egész hagyatéki vagyonban az elsőrendű alperes örököl. 7343/1905.
Az örökhagyó törvényes kellékekkel bíró végrendeletében
összes vagyonáról akként rendelkezett, hogy azt egyenlő arányban örököljék 13. J. és neje, amiből kétségtelen örökhagyónak
az a szándéka, hogy vagyonában törvényes örököseit részesíteni
nem kívánta és hogy a kinevezett két örökös részesedésére
nézve általa megjelölt arány nem a hagyaték valamely meghatározott részére, hanem csupán az örökösök egymás közti osztályára vonatkozik; ilyen körülmények közt tehát azon esetben,
ha a kinevezett örökösök közül az egyik kiesik, annak része a
bekövetkezett növedékjognál fogva a másik kinevezett örökösnek
jut. 4941/1-910.
A többek javára együttesen osztatlanul tett hagyomány esetében az egyik vagy a másik hagyományos kiesése folytán az
erre eső rész a társhagyományost illeti meg. 2345/1903.
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Abban az eselben, ha az utóörökösök arányrészeik meghatározása nélkül együttesen rendeltettek ki: az előörököst megelőzőleg elhalt egyik utóörökös jutaléka nem az előörökösre, hanem
a növedékjognál fogva a társulóörökösre száll. 2822/1913.
15. A végrendelet elveszése,
megsemmisülése.
A végrendelet elveszhet, megsemmisülhet az örökhagyó életében, az örökhagyó tudta és hozzájárulása nélkül, úgy, hogy az
örökhagyónak nem is lehetett oka új végrendeletet alkotni, mert
hisz meglevő végrendeletét épségben kívánta tartani; de elveszhet és megsemmisülhet a végrendelet az örökhagyó halála után,
amidőn már nem is lehet szó új végrendelkezésről.
Ugy az egyik, mint a másik esetben a végrendeleti örökös
vagy hagyományos méltán panaszkodhatik jogsérelemről, ha ő
egyszerűen elesnék a végrendeleti kedvezménytől.
A kir. Kúria joggyakorlata a sérelem orvoslására azállal
nyújt jogsegélyt, hogy megengedi a végrendeleti kedvezményezettnek az összes tények bizonyítását, de megköveteli, hogy úgy
az elveszés, megsemmisülés ténykörülményeit, mint azt a tényt
is, hogy az elveszés és megsemmisülés nem az örökhagyó tudtával és akaratával történt, az érdekelt kedvezményezett .perrendszerűen igazolja és ha ez megtörtént, megengedi annak további
bizonyítását is, hogy mi volt a végrendelet tartalma és hogy az
elveszett és megsemmisült végrendelet a törvényben előírt érvényességi alakszerűségek betartásával jött-e létre?
Ilyen feltételek fenforgása mellett a végrendelkező akarata
a végrendelet elveszése vagy megsemmisülése esetében is érvényesülhet; ha azonban az érdekelt kedvezményezett csak egyszerűen állítja, hogy a végrendelet elveszett vagy megsemmisült,
de nem adja elő és tagadás esetében nem bizonyítja az elveszés
vagy megsemmisülés ténykörülményeit; sem a végrendelet tartalma, sem érvényességi alakszerűségei fenforgása bizonyítás tárgyává nem tehetők, hanem a végrendelet érvénytelennek, illetve
hatályát-vesztottnek tekintendő, mert feltehető, hogy a végrendelet nem veszett el, sem meg nem semmisült, hanem azt az
örökhagyó maga vonta vissza, vagy semmisítette meg, amiről
később lesz szó.
A végrendelkező akarata akkor is érvényesülhet, amidőn az
általa alkotott végrendelet elvész vagy az ő ténye vagy hozzájárulása nélkül megsemmisül. Ilyen esetben a véletlen elveszés,
megsemmisülés lénye, a végrendeleti okirat tartalma és a végrendeleti alakszerűségek betartása, tagadás esetén, a végrendeletre hivatkozó fél által minden perrendszerű eszközzel bizonyítható. 4672/1890.
A végrendelet elveszése körülményeinek bizonyítása nélkül
a végrendelet érvényességi alakszerűsége sem lévén megállapítható : az elveszelt végrendelet érvénytelennek tekintendő.
2100/1913.
16. Az összes érdekeltek
perbenállása.
Általános jogszabály ugyan, hogy az örökhagyó vagyonjogi
személyiségét valamennyi — úgy törvényes, mint végrendeleti —
ismert és ismeretlen örökös együttesen képviseli; amiből következik, hogy úgy a hitelező által az örökhagyó tartozása miatt
indított perben, mint az örökhagyó hagyatékára valamelyik érdekelt fél által emelt örökösödési igény érvényesítése iránt indított perben az összes örökösök alperesekül idézendők.
Ezen az elvi állásponton azonban a kir. Kúria joggyakorlata
az idők folyamán fokozatosan enyhített, mert a tapasztalat igazolta, hogy nincs minden esetben szükség az összes örökösök
perbevonására, ami gyakran sok nehézséggel és tetemes költséggel is van egybekötve anélkül, hogy ezt akár perjogi, akár
anyagi jogi tekintetek szükségessé tennék.
A kir. Kúria 42. számú teljes-ülési polgári döntvénye alapján
kifejlődött újabb joggyakorlat szerint a hitelező, ha követelését
a hagyaték bírói átadása előtt perelni kívánja, tartozik az összes
ismert és ismeretlen örökösöket perbeidézni ; ennek az eljárásnak szükségességét az anyagi jogi szempont indokolja, mert míg
az örökhagyó hagyatéka bíróilag át nincs adva, nincs biztos
támpont arra nézve, hogy az örökösök közül melyik és milyen
érték erejéig marasztalható; ellenben a hagyaték bírói átadásával az örökösök kiléte és mindegyik örökös örökrészének aránya,
misége és mennyisége megvan állapítva, a hagyaték bírói átadása
után tehát a hitelező választásától függ, hogy követelését akár
csak egy örökös ellen érvényesítse, kinél olyan érték van a hagyatékból, hogy abból követelése teljesen kikerül; teheti pedig
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a hitelező ezt azért, mert vele szemben az egész hagyaték, tehát
valamennyi örökös a hagyatékból nekik jutott értékek erejéig
egyetemlegesen felelős és csak az örökösök egymásközti jogviszonyára nézve áll fen az aránylagos teherviselési kötelezettség.
Hasonlóan perbeidézendők az összes örökösök abban az
esetben is, ha a felperesként fellépett örökös által érvényesített
örökösödési igény az egész hagyatékból őt illető jutalékra irányul s ezen jutalék misége és mennyisége egységesen valamennyi
örökössel szemben határozandó meg, mert ha ilyen esetben csak
egy örökös is mellőztetnék, a fellépő felperes örökrész-jutaléka
csak csonkítással volna kiadható.
Végrendelet érvénytelenítési perben a fentebbi jogszabály
szigorú alkalmazására nincs szükség, mert a perbe nem vont
érdekeltre nézve a felperesről fel kell tételezni, hogy azzal szemben a végrendeletet érvényesnek, hatályosnak ismeri el, a végrendelet pedig lehet némely érdekelttel szemben érvényes, misokkal szemben érvénytelen.
Végrendelet érvényességének kimondása iránt indított perben már megfordítva áll a dolog ; felperes az összes érdekelteket tartozik perbevonni, ha a végrendeletet a maga érdekében
egész tartalmában kéri érvényesnek kimondani s annak alapján
az egész hagyatékot a maga részére kéri megítélni.
Még megemlílendőnek tartom az anyagi jog szempontjából
is vitás azt az alakzatot, midőn a Magyarhonban tartózkodó
külföldi állampolgár (például egy itt létező vállalat intézője) itt
létező ingó vagyonáról akár végrendcletileg, akár élők közti
ajándékozási jogügylettel magyar honos javára rendelkezik, de
a vagyon a magyar honosnak át nem adatott, hanem a külföldi
honos birtokában maradt és azt a magyar hatóság mint hagyatékát leltározta. A magyar honos a hagyatékot akár végrendeleti
öröklés címén, akár ajándékozási jogcímen magyar hatóság előtt
indítandó per útján csak úgy igényelheti, ha a külföldi honosnak külföldi örököseit is perbe vonja, olyan alakban azonban,
hogy a külföldi örökösöket mint ismeretleneket ügygondnok
által vonja perbe, igényét magyar bíróság előtt nem érvényesítheti, mert a hagyatékra a külföldi honosnak külföldön lévő
örököseinek s ezek nem létében a külföldi államkincstárnak van
törvényes örökösödési joga, ezek pedig magyar bíróság előtt
ügygondnok képviselete mellett egyáltalában nem idézhetők.
Ha az örökhagyó hitelezője az örökség birtokba vétele,
avagy bírói átadása előtt kívánja követelését a törvény útján
érvényesíteni, tartozik a meghalt adósnak valamennyi örökösét
és az ismeretlen örökösöket is ügygondnok által perbe idéztetni. 1149/1888. A kir. Kúria 42. számú teljes ülési polgári
döntvénye.
Örökösödési perben az összes érdekelt, örökösök perben állása csak annyiban szükséges, amennyiben a keresettel valamennyi örökös ellen érvényesíttetik örökösödési igény. 2036/1900.
Végrendeleti örökösödési igények, vagy élők közt történt
ajándékozás címén tulajdoni igények a Magyarhonban elhalt
külföldi honosnak ittlévő ingó hagyatékára az ismeretlen örökösök képviseletére kirendelt ügygondnok ellen, mint alperes ellen,
Magyarhonban per útján nem érvényesíthetők, mert a hagyatékra a külföldi örökösöknek s ezek nem létében a külföldi
államkincstárnak van törvényes örökösödési igénye, kiknek részére az ingó hagyaték értéke kiadandó. 4483/1914.
17. A hitelező kereseti joga adósának öröklési igényére.
A kir. Kúria joggyakorlata nem ad kereseti jogot az örökös
hitelezőjének arra nézve, hogy az örökhagyó végrendeletét megtámadhassa s ezáltal az ő adósát örökrészhez, esetleg kötelesrészhez juttassa, avégből, hogy abból a hitelező magát követelésére nézve kielégítse ; mert az öröklési jogosultság az örökös
személyes joga, azt mint ilyent a hitelező csak a jogosult örökös beleegyezésével és akkor érvényesítheti, ha azt az örökös
maga is már érvényesíteni kívánta s arra igényt emelt.
Ellenben megengedi a kir. Kúria joggyakorlata azt, hogy a
hitelező megtámadhassa az örökösnek az öröklési jogról történt
^mondásának joghatályát olyan esetben, midőn az örökös akár
az örökhagyóval, akár örököstársaival összejátszva színlegesen
mond le öröklési jogosultságáról (valójában azonban ő is örököl) azért, hogy a hitelező elől a lefoglalható kielégítési alapot
elvonja, a hitelezőnek azonban ilyen esetben az összejátszás tényét és körülményeit bizonyítania kell.
Fennálló jogrendszerünk alapelvei szerint az örökhagyó
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örökösének a hitelezőjét nem illeti meg a jog, hogy az örökhagyó végrendeletét az örökös törvényes osztályrészének ( = kötelesrészének) megsértése miatt megtámadhassa, mert a törvényes osztályrész követeléséhez való jog csak a jogosultnak örököseire száll át. 74/1898.
Az egyes hitelezőt nem illeti meg a jog, hogv az adósa részére megnyílt, ezáltal azonban nem érvényesített valamely örökösödési igénynek az adós örökös helyett való érvényesíthetését
foganatba vegye és csak az adós ellen megnyílt csődeljárásban
jogosítja fel a csődtörvény 4. §-a az összhitelezők érdekében a
tömeggondnokot arra, hogy a közadós nevében az ezt megillető
valamely örökséget vagy hagyományt elfogadjon s ezeknek megszerzése végett a törvényes lépéseket megtehesse. 9402/1905.
A kötelesrész érvényesítésére vonatkozó jog az arra különben jogosítottnak olyan személyes természetű igénye, hogy azt a
jogosultnak hitelezője csak akkor érvényesítheti, ha a jogosult
ebbe beleegyezett, vagy ezt a jogosultságot már maga is érvényesíteni kívánta, végül ha akár az örökhagyó, akár a kötelesrészre jogosult részéről a hitelező kijátszására irányuló szándék
és eljárás esete megállapítható. 4293/1912.
Az öröklési jogról történt lemondás hatályát a lemondott
örökös hitelezője csak összejátszás fen forgása esetében, vagyis
akkor jogosult megtámadni, ha igazolja, hogy a lemondás az ő
megkárosítására irányuló szándékkal történt. 5884/1914.
{Bef. köv.}
Dr. PIopu György.

Fiatalkorúak és a jövedéki eljárás.
A kir. bíróságok a hatáskörükbe utalt jövedéki kihágások eseteiben a fiatalkorúakkal szemben a Bn. 17. §-ában foglalt intézkedéseket nem alkalmazzák. Ez tűnik ki legalább a szórványosan
közölt jogesetekből és az e kérdést tárgyazó cikkekből. (L. Bjt.
LXÍ. k. 17. lapján a kassai kir. tábla 1776/1910. számú ítéletét;
Bűnügyi Szemle IV. évf. 4. számában dr. Gerhauser József: Jövedéki büntetőjog és a fiatalkorúak című cikkét, amelyből a szegedi, sőt a debreczeni kir. tábla gyakorlata is kitűnik; dr. Baloghy
György: Jövedéki büntető eljárásunk reformjához című cikksorozatát, Adó- és illetékügyi szemle 1913. évf. 64. 1. és Madarassy Béla: Fiatalkorúak és a jövedéki büntető eljárás című cikkét. Adó- ós illetékügyi Szemle 1912. évf. 168. 1., amelyekből a
budapesti kir. tábla gyakorlata tűnik ki.) Ezt a gyakorlatot követi
a kolozsvári kir. tábla is.
Jogi íróink véleménye is eltérő e kérdésben. Dr. Balogh J.
és dr. Bernolák N. A büntetőtörvény és büntetőnovella című műben (109. 1. 10. j.) azt tanítják, hogy: A 17. §-ban meghatározott
intézkedésektől eltérő büntetést semmiféle jogszabály (jövedéki
törvények) alapján nem lehet kiszabni. Dr. Angyal Pál: Fiatalkorúak és büntetőnovella című művében (II. kiad. 71. 1.) azt írja,
hogy a fiatalkorúak ellen csak a Bn. 17. §-ában foglalt intézkedések alkalmazhatók, s így pénzbüntetés nem «egyediil a jövedéki kihágások esnek e szempontból kivétel alá®.
Véleményem szerint a bíróságok gyakorlata a törvénnyel
ellenkezik.
A fentebb megjelölt cikkekből, dr. Baloghy cikksorozatától
eltekintve, nem tűnik ki, hogy a bíróságok miért nem alkalmazzák a fiatalkorúak ellen a Bn. intézkedéseit. A kolozsvári kir.
tábla egyik legutóbb hozott határozatában a fellebbezés indokolásában előterjesztett kérelem dacára azért nem alkalmazta egy
14 éves pincérfiúval szemben, aki kávéházban sajátgyártmányú
szivarkákat árúsított, mert a törvény seholsem mondja ki, hogy
a Bn. intézkedéseit jövedéki kihágások esetében is alkalmazni
kell és mert ez intézkedések alkalmazhatásának akadályát képezi
az, hogy az egyes intézkedések, pl. dorgálás alkalmazása a végrehajtásra hivatott pénzügyigazgatóságokra nem hagyható és pl. a
bíróság a fiatalkorú értelmi és erkölcsi fejlettségéről nem győződhetik meg.
Véleményem szerint egyik érv sem állhat meg.
Az utóbbiak azért, mert most sincs semmi akadálya annak,
hogy a bíróság a fiatalkorú értelmi és erkölcsi fejlettségéről meg
győződést szerezzen. Ha a cselekmény elkövetésének módja, célja
és egyéb körülményei e tekintetben kellő alapot nem szolgáltatnak, épen úgy elrendelhető a környezettanulmány vagy más adat
beszerzése, amint elrendeli pl. némely bíróság (L. dr. Gerhauser
id. cikkét) a fiatalkorúnak ily célból leendő orvosi megvizs-
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gálta tását. Még kevésbbé lesz akadálya annak, hogy a bíróságok
az értelmi és erkölcsi fejlettség megállapítása céljából szükséges
adatok beszerzését elrendeljék, a 800/1910. I. M. számú rendelet
immár küszöbön álló életbelépése után. E rendelet 14. §-a szerint ugyanis a vizsgálat kiegészítése e célból is elrendelhető.
A 15. §. szerint büntetőparancs csak akkor bocsátható ki, ha a
vád e kérdés szempontjából is alapos. A 19. §. értelmében pedig,
ha a bíróság a 14. v. 15. §. alapján nem intézkedett, tehát akkor
is, ha e hiány miatt a büntetőparancsot nem bocsátotta ki, a
tárgyalásra határnapot tűz.
Különben, amint alább is rámutatni fogok, az értelmi és erkölcsi fejlettség megállapítása nélkül a bíróság ítéletet nem hozhat most sem.
Nem állhat meg az előbbi érv sem. Az 1880 : XXXVII. tc.nek most is érvényben levő 9. §-a azt rendeli, hogy: az egyenes
adók, a jövedékek, a fogyasztási adók és az illetékek iránt fenálló
törvényeknek és a törvény által fentartott szabályoknak megsértését tárgyazó büntető intézkedések annyiban maradnak érintetlenül a büntetőtörvénykönyv életbelépte után, amennyiben a magyar büntetőtörvények azokat meg nem változtatták.
E rendelkezésnél fogva a bíróságok a büntetőtörvénykönyvekben, vagy az ennek rendelkezései helyett hozott törvényekben foglalt
büntető intézkedéseikkel ellenkező büntetést jövedéki ügyekben sem
alkalmazhatnak. Nem is alkalmaznak, sőt nem is alkalmaztak.
A jövedéki kihágásokra megállapított büntetések, amelyeket
az 1842. évi Iih. Ut. 520. ós köv. §-ai, s illetve a későbbi törvényekben vagy rendeletekben megállapított kihágásokra ezek a törvények és rendeletek tartalmaznak, a jövedéki ügyek különleges
természetének megfelelőleg figyelemmel voltak a kincstár fiskális érdekeire is, de nemre 'nézve mindig megegyeztek az azon
korban hasonló bűncselekményekre megállapított büntetésekkel.
A törvényeknek a büntetésekre vonatkozó általános rendelkezései
minden külön felemlítés nélkül a jövedéki ügyekre is kiterjedtek.
Pl. a Hh. Ut. 535- és köv. §-ai értelmében a jövedéki kihágások
fenyítésére megállapított büntetések között szerepel a testi fenyíték. A pénzbüntetés helyett testi büntetést kell alkalmazni, ha
a) a kihágást elkövető a reá rótt pénzbüntetést megfizetni nem
képes és b) a katonai határőrség közállományába tartozik. Az
540. §. szerint a kiszabott büntetés is szigorítható volt testi büntetéssel is. Az 1871 : LII. tc. 1. §-a kimondta, hogy a testi fenyíték mint fő-, mellék- vagy súlyosító büntetés úgy bűnvádi, mint
rendőri esetekben . . . nem alkalmazható. Ettől kezdve, habár a
testi fenyíték eltörlése a jövedéki ügyekben külön kimondva
nincs, a bíróságok a testi fenyítéket jövedéki ügyekben nem alkalmazták.
A Hh. Ut. 544. és köv. §-ai értelmében a büntetések szigoríthatok pl. határszéli lakosoknál azzal, hogy a határszélről eltávolíthatók vagy onnan áttelepíthetők; kereskedelmi alkalmazottaknál visszaesés esetén azzal, hogy a kereskedelmi pályától
eltilthatok; kereskedőknél bizonyos esetekben a kereskedelmi jogosultság elvonásával.
Ezeket a büntetéseket a Btk. életbelépése után a bíróságok
soha nem alkalmazták. Kétségtelenül azért, mert a jövedéki ügyeket is büntetőügynek tartották és a törvényeknek a büntetésekre
vonatkozó általános rendelkezéseit a jövedéki kihágásokra is kiterjesztették s a Btk. rendelkezései által a jövedéki kihágásokra
megállapítva volt most jelzett büntetéseket megváltoztatottaknak
tekintették.
Előfordul most is pl. a dohánytermelők, dohányárusok, játékkártyagyárosok által elkövetett kihágás esetén a jogosítvány
vagy engedély elvonása, de ezt nem a bíróság, hanem közigazgatási úton az illetékes pénzügyi hatóság mondja ki.
Az pedig nem is vitás, hogy a Btk.-nek a büntető intézkedések alkalmazásánál figyelembe jöhető rendelkezéseit a bíróságok jövedéki ügyekben is alkalmazzák. Általában alkalmazzák
a beszámításra vonatkozó rendelkezéseket. Aki életének tizenkettedik évét nem haladta túl, az ellen jövedéki büntető eljárás
sem indítható. Aki meghaladta, de tizennyolcadik évét még be
nem töltötte, jövedéki büntető eljárás alá is csak úgy vonható,
ha a cselekmény elkövetésekor értelmi és erkölcsi fejlettsége
megvolt. Ezt tehát vizsgálni kell. Az, hogy idevonatkozólag külön végrehajtási rendelet nincs, akadály nem lehet. Az ilyen utasítások csak arra szolgálnak, hogy a bíróság eljárását megkönynyítsék, egyöntetűvé tegyék. Ha pedig meg kell állapítani az er-
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kölcsi és értelmi fejlettséget, miért álljunk meg, holott az erkölcsi
és értelmi fejlettség megállapítása azért is történik, hogy eldönthető legyen az, hogy a fiatalkorú ellen, annak egyéb személyes
viszonyait is figyelembe véve, minő intézkedést kell alkalmazni.
Igaz továbbá az is, hogy a Bn. egyes intézkedéseinek végrehajtását a pénzügyigazgatóság nem teljesítheti. Ez sem akadály,
mert jelenleg is csak a pénzbüntetés felhajtását eszközli, az e
helyett alkalmazandó szabadságvesztés végrehajtását már nem.
Nem sért tehát semmi érdeket és nincs akadálya annak, hogy a
pénzbüntetés helyett alkalmazandó intézkedéseket a törvényben
kijelölt hatóságok az előírt módon hajtsák végre.
E részben, valamint az erkölcsi és értelmi fejlettség megállapítása céljából szükséges adatok mikénti beszerzésére nézve
a 800/1916. I. M. sz. rendelet végrehajtása tárgyában készülő utasításban lehetne intézkedni.
Igaz az is, hogy a jövedéki kihágások különleges természeténél fogva az ellenük való védekezés céljából kiválóan alkalmas
a pénzbüntetés. Az államkincstár fiskális érdeke azonban ebben
a kérdésben egyedül döntő nem lehet. Annál kevésbbé, mert ha
a törvényhozás a kincstár sérelmére elkövetett okirathamisítás,
csalás, lopás, sikkasztás és más vagyonelleni bűncselekmények
esetén, amelyek mégis súlyosabb természetűek a jövedéki kihágásnál, alkalmazandóknak találta a fiatalkorúak ellenében a Bn.
intézkedéseit, nincs is ok arra, hogy azokat a kevésbbé súlyos
természetű jövedéki kihágások esetében mellőzzük. A Fb. 69.
§-ánál fogva pedig most már a pénzbüntetés is alkalmazható az
ott írt esetekben és ha a fiatalkorú jövőbeli magaviselete és erkölcsi fejlődése szempontjából ez mutatkozik kívánatosnak.
A Btk. alapelve nem az erkölcsi igazság egymagában és így
nem is egyedül a bűnhődés; a büntetőtörvény az igazság és
hasznosság egyesített elveiből képezett alapelvben gyökerezik.
Miért ne érvényesülhetne ez a jogelv a jövedéki ügyekben is ?
Ha a törvényhozás a kincstár fiskális érdekeinél fontosabbnak
találta a fiatalkorú megmentését, s ha az erkölcsi büntetés megfelelő viszonyok közt a leghathatósabb és egyedül igazságos
büntetés, miért vonakodnak a bíróságok a jövedéki ügyekben a
fiatalkorúak elleni intézkedéseket alkalmazni, ha azt a törvény
rendelkezése lehetővé teszi ? Hiszen a büntetőbíróra nézve alig
van kínosabb érzés és terhesebb bilincs annál, mint ha egyik
fiatalkorú ellen alkalmazhatja a Bn. intézkedéseit, más napon
pedig egy jövedéki kihágási ügyben kénytelen a másik fiatalkorú
ellen oly rendelkezést alkalmazni, amelyről maga a törvényhozás is elismerte, hogy a fiatalkorúval szemben sem nem igazságos, sem nem célszerű.
Dr. Újvárosi Miklós.

A háború .hatása a szerződések teljesítésére
és az osztrák bírói gyakorlat.
A világháború a m a g á n j o g terén is oly problémákat vetett
felszínre, melyekkel a törvényhozások és a jogtudomány eddig
an prefesso nem foglalkoztak. Ezen problémák közé tartozik a
háború hatásának kérdése a szerződések teljesítésére, melyet
azonban itt csak az osztrák magánjog szempontjából akarok
tárgyalni. Három esetet kell megkülönböztetni. Mind a három
esetben feltétcleztetik, hogy a háború kitörése a szerződés megkötésénél előrelátható nem volt.
1. Ha a szerződés teljesítése a háború kitörése folytán az
adósra nézve teljesen lehetetlenné vált, akkor az adós felszabadul kötelezettsége alól (osztrák Ptkv. 880. és 1447. §§.).
2. A szerződés teljesítése az adósra nézve nem teljesen lehetetlen ugyan, de a háborús események a teljesítést oly módon
megnehezítették, hogy ez a rendes gazdasági élet felfogása szerint az adósra aránytalan súlyos terheket róna, úgy, hogy kötelezettségét csak legnagyobb erőfeszítés mellett (überobligationsmássige Schwierigkeit) teljesíthetné, melyet, tőle megkívánni a
j u s aiquum nem türi meg (az úgynevezett lehetetlenülés vagyis
gazdasági lehetetlenség esete). Ezen esetet az osztrák Ptkv.
1447. §-a alá subsumálni ugyan nem lehet, de az osztrák legfelsőbb törvényszék mégis ezen esetet extensiv interpretatio útján
egyenlőnek minősítette az első esettel, 1915 október 26-án
Bv. I. 499/15. sz. alatt kelt ítéletében : ccNicht nur dann, wenn
eine unbedingte Unmöglichkeit der Leistung vorliegt, sondern
auch schon dann, wenn eine Unerschwinglichkeit
der Beschaffung
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der zu liefernden Gegenstánde platzgegriffen hat, wird als Folge
dieser Leistungsunmöglichkeit, die A u f h e b u n g des Vertrages
und die Befreiung von der Lieferungspílicht angenommen werden müssen.))) 1 Egy másik ugyanezen esetet elbíráló határozatában (1915 július hó 1-én P. II. 42/15. sz.) az osztrák legfelsőbb
törvényszék az adóst felmenti a teljesítés alól következő indokolással : ((Nicht jede Ánderung der Umstánde und insbesondere
jede Preissteigerung der zur Erzeugung einer zu liefernden
W a r e notwendigen Bohmaterialien kann von der Erfüllung einer
übernommenen Verbindlichkeit befreien. Die Spekulation auf
das Steigen und Sinen der Preise gehört zum Wesen des Handelskaufes und hat derselbe in dieser Hinsicht einen aleatorischen
Charakter. W e n n aber die eingetretene Preisanderung von einem
solchen Umfange ist, dass eine ganz ungerechtfertigte und unverhaltnismássige Bereicherung des einen Teiles bei unverha.ltnismassiger Schádigung des anderen Teiles eintreten müsste,
dann müsste die Schwierigkeit
der Erfüllung der
Unmöglichkeit
derselben gleichgehalten
werden müssen;
unter solchen Umstánden auf der Erfüllung des Vertrages zu beharren, würele gegen
die guten Sitten verstossen (§ 878 a. b, S. B.»). Ezen határozatban csak a hivatkozás az osztrák Ptkv. 878. §-ára téves, mert a
878. §. oly szerződésekre vonatkozik, melyeknek teljesítése már
a szerződéskötés idejében lehetetlen vagy tiltott volt. 2
Az adós teljesíthetne ugyan, de a teljesítés idejében az árak
a háború folytán oly rohamos emelkedést mutatnak fel, hogy a
teljesítő adós a teljesítés által érzékeny veszteséget szenvedne, a
hitelező sohase remélt haszonhoz jutna.
Ezen eset tényállása hasonló azon eset tényállásához, midőn
valamely szerződésen kívüli kár forog fenn, melyet sem a károsítónak, sem a károsítottnak imputálni nem lehet. Ez esetben a
bíró dönti el az összes körülmények mérlegelésével, hogy ki s
mennyiben viselje a kárt. Ezen az osztrák (1310. §.), a német
(829. §.), a svájezi (kötelmi jog 54. sz.) polgári törvénykönyvben
és a magyar polgári törvénykönyv javaslatában is (1486. §.,
bizottsági szöveg 1489. §.) elfogadott jogszabályt a szóbanforgó
esetre minden lelkiismereti furdalás nélkül per analogiam alkalmazhatjuk, mert nemcsak contra bonam fidem, hanem contra
bonos móres is volna, ha az adós teljesítése folytán a hitelező
oly haszonhoz jutna, melyre a háború nélkül a hitelező sohasem
számíthatott volna. Mivel a jog nem engedheti meg, hogy a
hitelező a háborúból főnyereményt préseljen ki, a bírónak kell
az összes circumstantiák tekintetbevételével megállapítania, hogy
mily nagy legyen a hitelezőnek ellenszolgáltatása, melynek ellenében az adós teljesíteni köteles. 3 Megengedem, hogy a döntés
in concreto nem könnyű. Az osztrák legfelsőbb törvényszéknek
1915 áugusztus hó 24-én püs. 22,970/1915. sz. a. kelt teljes ülési
határozata azonban legjobb bizonyíték arra nézve, hogy a fenforgó esetben a bíróság kezeit merev jogszabályokkal megkötni
nem tanácsos. 4 Nem szabad azonban a bíróságnak sohasem szem
előtt téveszteni, hogy a háború következtében átalakult gazdasági és üzleti viszonyok, önmagukban
véve, az adóst nem szabadítják fel teljesítési kötelezettsége alól. 5
Tekintettel a mondottakra azt indítványozom, hogy a magyar polgári törvénykönyv javaslalának 906. §-a (bizottsági szö1

Ugyanezen állásponton Kúria 1915 december 21-én P. II.
9943/1915. [Magánjogi Döntvénytár 1916, 41. lap in íine) és a budapesti tábla 1915 augusztus hó 10-én P. IV. 9694/1915 (Magánj. Döntvénytár 1915, 299—300. 1.). Természetesen qusestio fasti, vagyongazdasági lehetetlenség fepnforog vagy nem (v. ö. a budapesti tábla
ítéleteit szeptember 27. P. IV. 10,393/1915 és 1915 . május 31. P. IV.
3,768/1915 Hiteljogi Döntvénytár 1915, 344—347 1.).
2
Dr. S. Ivreis «Gegen die guten Sitten® Juristische Dl áttér,
1915. évfolyam 39. sz., v. ö. a budapesti árú- és értéktőzsde választott bíróságának 1914 nov. 16-án 3472/1914. sz. alatt kelt ítéletét
(Hiteljogi Döntvénytár 1914, 289—293. l.J.
;í
Az arbitrium pedicis mellett Szladits, Pester Lloyd 1914 október 17, dr. Gross Adolf «Einfluss des Krieges auf die Bestandverháltnisse in dem vöm Feinde okkupierten Teile Galiziens» Juristische Bliitter 1915, 13. szám. V. ö. a budapesti árú- és értéktőzsde
választott bíróságának ítéleteit 2977/14. és 3228/14. Hitelj. Döntvénytár 1914, 273-278 1,, 313—317 1.), szegedi tábla 1915 május 7.
P. III. 1956/15 (Hiteljogi Döntvénytár 1905, 213—218 1.)
4
V. ö. Dr. S. Kreis a 2. jegyzetben idézett, cikkét.
5
Kúria 1915 ápr. 9. Bp." II. 48/1915. sz. és 1915 szept. 1. Bp.
II 865/1915 sz. (Magánjogi Döntvénytár 1915, 13—1133 1., 325-327 1).
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veg 909. §.) következő második bekezdéssel egészíttessék ki :
«Ha a viszonyok a szerződés létrejöttének és teljesítésének
ideje között rendkívüli előre nem látható volt események (p. o.
háború) folytán annyira megváltoztak, hogy a szerződés változatlan teljesítése a hitelezőt az adós hátrányára soha nem várt
rendkívüli előnyhöz nem juttatná, a bíróság az adóst, ha a teljesítés reá nézve csak rendkívüli nehézségek leküzdésével volna
lehetséges, a teljesítés kötelezettsége alól felmentheti ; de szerződés teljesíthetősége esetében pedig az 1486. §. (bizottsági szöveg 1489. §.) méltányossági szempontja szerint bírálja el, hogy
mely ellenszolgáltatás ellenében tartozik az adós a szerződést
teljesíteni vagy nem teljesítés esetén mennyivel köteles a hitelezőt kártalanítani.))
Dr. Schwartz
Izidor.

Kartelljogi kérdések.*
A felmondás körül még fenforgó nézeteltérésektől eltekintve,
Németországnak kiforrott kartelljoga van. Ha hoznának is törvényt, az nem tartalmazhatna mást, mint amit az állandó joggyakorlat bírói jog alakjában már amúgy is átvitt az életbe.
Erre tételes bizonyság is van. A káliumtermelők kartelljiik utolsó
megújítása előtt elkeseredett tárgyalások és még elkeseredettebb
versenyharc után az államhoz fordultak segítségért. Németország
erre 1910 május hó 25-én meghozta az általánosan ismert Reichskaligesetz-et, amely nem egyéb, mint a káliumtermelők kartellezése törvényes alapon. A törvény meghozatala egymagában még
nem bizonyítana egyebet, mint hogy Németországban a kartell
jogképes, ami nem lett volna újság. Maga a tény, hogy egy kartellt törvénybe foglalnak, ugyancsak nem új dolog, megtette
ugyanezt Oroszország már 1895-ben a cukorral, Olaszország
1906 ban a kéntermelőkkel és Románia 1908-ban a nyersolajfinomítókkal. Fontos és jellemző a káliumtörvény meghozatalára
azonban az, hogy a Németországban kialakult kartelljogon alapul, az abban kijegecesedett elveket öleli fel és mintegy reámutat
arra, hogy aminek a törvényből a dolog természete szerint ki
kellett maradnia," azt a termelők a törvény szükségszerű kiegészítő részét képező szindikátusi szerződésbe foglalják bele.
A törvényt nyomban ismertetni fogom, előbb azonban röviden a Rheinisch-Westphalisches Kohlensyndikat szervezetére fogok kitérni, egyrészt mert ezen szindikátus alapszerződése anyagi
részében a káliumszindikátus szerződésével jóformán egyezik,
hiszen e/ szolgál úgy a törvény alapjául, mint a törvényt kiegészítő szerződés mintájául, másrészt és főként azért, mert a mi
kartelljeink is legnagyobbrészt ezen szerződésen, illetve annak
utánképzésein indulnak el és a továbbiak megértéséhez, de meg
egyáltalán a kartell joganyagának könnyebb áttekintéséhez különösen azok részére, akik kartellekkel nem, vagy csak ritkán
foglalkoznak, egy tökéletes minta bemutatása nélkülözhetetlen.
A Rheinisch-Westphalisches Kohlensyndikát, ez a leghatalmasabb német kartell Rlieinland-Westphalen szénbányavállalatait
foglalja magában. Szervezetének alapját a szindikátusi szerződés,
kiegészítő részét pedig az azonos nevű eladási központ, a Rheinisch-Westphalisches Kohlensyndikat Aktiengesellschaft képezi.
A szerződésben felekként a kartelltagok és az . eladási központ szerepelnek. A szerződés a következő, jórészt minden kartellszerződésben ezen vagy más fogalmazásban szereplő kötelező nyilatkozattal kezdődik : A résztvevő bányatulajdonosok egymás
között és a Rh.-W. Kohlensyndikat irányában mindenekelőtt
arra kötelezik magukat, hogy az alábbiakban kilátásba vett gyűléseken részt fognak venni és hogy a szerződésben megállapított esetekben alávetik magukat a gyűlések, úgyszintén az egyesülés szervei (Komission G. Beírat, választott bíróság) által hozandó határozatoknak.
A szindikátus tehát egy egyesület, amelynek szervei a
bányatulajdonosok közgyűlése, a Beirat, a Komission C. és a
szerződésben bizonyos esetekben provideált választott bíróság.
Minthogy pedig szervezett volta dacára a szindikátus nem folyamodott és nem is kapta meg a német polgári törvénykönyv megkívánta Verleihungot, egy a német törvény által elismert nem
jogképes egyesülettel állunk szemben.
A közgyűlés választja a többi szerveket, vesz fel új tagokat,
legfontosabb joga azonban, hogy ő határoz a termelés netáni
* Az előbbi közi. 1. a 13. számban.
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általános korlátozása céljából szükséges részesedés (BeteiligungsziíTer) leszállítások tárgyában. A tagok a közgyűlésen részesedéseik (Beteiligungsziffer) arányában szavaznak.
A Beirat a szindikátus árpolitikáját állapítja meg. A közgyűlés választja ugyan a Beirat tagjait, de a választásnak gyakorlati értéke nincsen, mert minden egymillió tonnányi részesesedés egy-egy tag delegálására jogosít.
A Komissio C. a részesedési arány (Beteiligungsziffer) megállapítására van hivatva.
A kartelltagok feltétlen versenytilalom vállalása mellett öszszes szén-, koksz- és brikett-termékeiket a szindikátus részvénytársaságnak (eladási központ) adják el, kivéve a saját telepeik
táplálásához, a házi szükséglet fedezéséhez stb. szükséges készletet, amelyet a szerződésben pontosan körülírt mennyiségekben
a kontingensbe való betudás nélkül visszatarthatnak. De a szindikátus nem veszi át a tagok össztermelését, csak a meghatározott kulcs szerint megállapított mennyiséget: ez a részesedési
szám (Beteiligungsziílér). Ennek a mennyiségnek az átvétele a
központra, illetve szállítása a tagra kötelező. Ilyen módon a tag
forgalma és ezzel együtt termelése is kontingentálva van. Minthogy pedig a kontingens megállapítása körül pontatlanságok
fordulhatnak elő, a többletet szállító tag a szindikátusnak, ez
pedig a megrövidített tagnak térítéseket eszközöl.
Az elszámolás elszámolási árak mellett történik, ezeknek
alapját viszont a Beirat által megállapított irányárak (Richtpreis)
képezik. Eladásokat a szindikátus ugyancsak a Beirat által előírt
irányelvek szemmeltartásával eszközöl. A vevőknél elért elszámolási ár feletti vételártöbblet a szállító szindikátusi tagot illeti,
viszont az eladások körül netán előálló veszteségek a szindikátust terhelik. A szindikátus részvénytársaságnak, illetve a szindikátusnak ennélfogva nyeresége nem lehet, miért is a tagok
kötelesek a veszteségek és költségek fedezésére a Beirat áltaJ
megállapított számlalevonásokat tűrni. Ezek a levonások azonban a szindikátus érdekében szükséges bányavételek, versenyárak
tartása stb. céljaira lényegesen növekedhetnek, ilyen módon azonban azok a tagok, kiknek termékeit haszonnal adták el, a veszteséges eladások által érintett tagokat is kártalanítják, mert
ezek a veszteségek a számlalevonásokba ugyancsak belekalkuláltatnak, vagyis más szóval a tagok nyereségei is kontingentálva
vannak.
A tagok bányáikat a szindikátus beleegyezése nélkül nem
idegeníthetik el, a beleegyezésre a szindikátusi részvénytársaság
jogosult, de nem köteles megadni.
A szerződés a szindikátusnak feltétlen betekintést biztosít a
tagok összes könyveibe, irományaiba és üzletvitelébe.
A büntetések skálája elég nag^y, kiszabásukra a Beirat, behajtásukra a részvénytársaság igazgatósága illetékes.
A választott bíróság hatásköre csak a szerződés határozmányainak magyarázatára, a részesedési szám és az elszámolási ár
körüli vitákra szorítkozik. A szindikátust a perekben a szindikátusi részvénytársaság képviseli.
A kartellszerződést az eladási központként szereplő részvénytársaság alapszabályai egészítik ki.
Az alapszabályok tisztára sematikusak. Egyetlen figyelemreméltó szakasza a társaság /elosztását tárgyazó utolsó szakasza,
amely a szindikátus és a szindikátusi részvénytársaság között összekötő kapcsot képez. A részvényekre eszközölt befizetések visszatérítése után még fen maradó vagyon ugyanis a tagok között a
fent ismertetett szerződés értelmében terhükre eszközölt számlalevonások összegei arányában osztandó fel. Minthogy pedig csak
szindikátusi tag lehet részvényes, az alapszabályok szindikátusi
tag helyett a jobban hangzó részvényes megjelölést tartalmazzák.
Bővebben ehelyütt ezzel a szindikátussal nem foglalkozom,
lesz még alkalmam erre a szerződésre ismételten visszatérni.
A káliumtörvény a kálium forgalombahozatalát kontingentálja csak úgy, mint a fenti szindikátusi szerződés. A hivatalos
Verteilungsstelle megállapítja a káliumművekre eső évi bel- és
külföldi eladási összmennyiséget és ebben részesednek a művek
még pedig külön belföldi és külön külföldi kvótával. A termelés
szabad, minthogy azonban az eladási lehetőség korlátozva van,
ennek a szabadságnak sincs jelentősége. A részesedési hányad
(Beteiligungsziílér) nem a mű tulajdonosát, hanem a bányát
magát illeti meg, ellentétben a fenti szindikátusi szerződéssel,
amely a részesedési jogot a tulajdonosnak osztja ki. Ezt a változ-
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tatást a tulajdonosok közötti örökös viták és perek tették szükségessé, főként pedig az az elsőrangú érdek, hogy egyes közgazdasági műveket kartellérdekből, úgy amint azt ugyancsak a R.-Westphalisches Kohlensyndikat inaugurálta, ne szüntessenek be. A részesedési számokat öt-öt évre állapítják meg és változtatásokat
a hányadokon időközben csak ú j telepek létrejötte esetén ejtenek. A részesedési szám túllépése esetén a tulajdonos a kincstárnak a túllépéssel járó hasznot körülbelül felemésztő díjat fizet.
Ezenkívül a tulajdonosok az államnak ellenőrzés címén, továbbá
a forgalom fellendítésének céljára összforgalmúknak megfelelő
készpénzjárulékot kötelesek beszolgáltatni.
A szövetségi tanács az eladási árakat a belföldön maximálja
és a túllépéseket érzékenyen bünteti. Hogy pedig export-eladásokkal a belföldi árakat ne befolyásolhassák, a törvény kimondja,
hogy az export-ár nem lehet a belföldi árnál alacsonyabb.
Eladási kényszert a törvény nem állapít meg, de egyéb intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a termelő á r ú j á t forgalomba hozza. így a belföldi forgalom csökkenése maga után vonja
a külföldi eladások megfelelő megszorítását. A részesedési szám,
vagyis a kontingens elenyészik, ha a bánya állandóan szállításra
képtelen. Mindezeknél hathatósabb eszköz azonban a termelés
szünettelen és teljes kihasználására a törvénynek az a szociálpolitikai rendelkezése, hogy a munkabérek csökkenése esetén a
részesedési szám is csökkentendő. Hogy pedig a részesedési számok átruházása ne j á r j o n egyúttal egyes művek üzemének beszüntetésével, a törvény azt a további szociálpolitikai rendelkezést tartalmazza, hogy a részesedési szám átruházása folytán foglalkozásuktól elesett munkások kártalanítandók.
Miként a törvénynek itt ismertetett rövid tartalmából látható, a tendencia az volt, hogy egyrészt az eladás alá kerülhető
mennyiség kontingentálásával és az ár maximálásával a termelők között dúló egészségtelen versenyt megszüntessék, másrészt
pedig, hogy hathatós ellenszerekkel az árú spekulatív visszatartását meggátolják. A törvény maga nem tartalmazza a kartellt,
de a verseny korlátozásával belekényszeríti a termelőket a kartellbe, mert ha az eladás, illetve termelés kontingentálva van,
akkor a termelők saját érdekeik ellen cselekednének, ha azokat
az előnyöket, melyeket a kartell a kontingentáláson felül nyújt,
t. i. az eladási feltételek egységes megállapítását, az eladási szervezet egyszerűsítését, az eladások körül felmerülő költségek, az
úgynevezett fouxfrais leszállítását nem vennék igénybe. És tényleg úgy történt, hogy a törvény meghozatalát a szindikátus újjáalakulása nyomon követte, bár más külső megjelenési formában,
de jóformán ugyanolyan szerződési alapon, mint a RheimischWestphalisches Kohlensyndikat-nál láttuk.
Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a német kincstár
a káliumtörvénynél és a kartellnél erősen érdekelt fél, mert Németországban a kincstár a legnagyobb káliumtermelők közé tartozik és hogy a szociálpolitikai rendelkezések a törvényben dominálnak, az nem utolsó sorban ennek a körülménynek tudható
be. Ezek a rendszabályok azonban nem gyengíthetik annak a
ténynek f o n t c ^ á g á t , hogy a német hivatalos felfogás a törvény
meghozatalával a kartell jogérvényessége és jogosultsága mellett
nyilatkozott meg. Sőt az a körülmény, hogy a kartellek kinövéseit erőteljesen lenyesi, még csak hangosabban beszél a kartellek mellett, hiszen ne felejtsük el, hogy a kartellirodalom tetemes része éppen a kartell túlhajtásai ellen alkalmazható ellenszerekkel foglalkozik és a törvény szerkesztője, úgy látszik, ezek
között az ellenszerek között válogatott.
Ausztriában legújabban a káliumtörvényhez hasonló fejlődési
folyamattal találkozunk. Az osztrák kormány 1915. évi november
hó 8-án hozott rendeletével az osztrák szeszkartellre tette rá a
kezét, de nem azért, hogy az eddigi osztrák jogfejlődés szellemében, mint törvénytelen alakulatot megfojtsa, hanem hogy a
maga céljaira, t. i. a szeszmonopolium előkészítésére felhasználja.
A hivatalos híradás, amellyel a szeszközpont felállítását
bejelentik, nem ezt a célt hirdeti, hanem az ú j intézmény létesítését azért tartja szükségesnek, mert a szeszpiacon jelenleg
uralkodó rendkívüli viszonyok gyakorta helyi árhullámzásokat
idéztek fel, melyeknek a fogyasztók érdekében gátat kell vetni.
Minthogy pedig az árak maximálása az árú külömbözősége, de
meg az árút terhelő helyi közterhek miatt keresztülvihetetlen, a
szeszösszforgalmat központosítani kellelt, hogy így a piacot
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egyenletesen elláthassák és a spekulatív árképzéseknek elejét
vegyék.
Hogy a hivatalos szeszközpont ezt a célját elérje, beült az
osztrák szeszkartell szervezetébe és irodájába. Amit az osztrák
szeszszindikátus eddig a maga jól felfogott érdekében a törvény
által tiltott módon, számüzötten cselekedett, azt most a kormány
parancsára szervezetének legcsekélyebb módosítása nélkül, mint
hivatalos szeszközpont törvényes oltalom alatt folytatja.
Ausztriában új szeszfinomítók az utolsó években is csak
kormányhatósági engedély alapján létesülhettek, ú j engedélyt
azonban hosszabb idő óta nem adtak. Ezt az előre küldött korlátozást a szóbanforgó rendelet a következő intézkedésekkel egészíti ki. Az 1915. évi november hó 13-án létezett összes adó alá
eső szeszkészletet zár alá vették és a szeszközpont rendelkezése
alá helyezték. A szeszközpont hivatása a termelés szabályozása
és a fogyasztók ellátása. A termelés nem esik közvetlen szabályozás alá, hanem úgy, mint a káliumtörvényben, közvetetten.
A szeszgyár gyárthat nyersszeszt korlátlan mennyiségben, de a
szeszközpont állapítja meg, hogy mennyi nyersszeszösszmennyiség kerüljön finomítás alá. A szeszközpont határozza meg, hogy
melyik szeszgyár mennyi nyersszeszt szállítson és melyik finomítónak, a szeszközpont kontingentálja a finomítandó mennyiséget és ő állapítja meg a nyersszesz árát és a finomítás díját.
Ugyancsak a szeszközpont állapítja meg, hogy a finomított szesz
forgalomba mikor kerüljön és a szükséglet egyenletes ellátása
érdekében az egyes finomítók hová szállítsanak.
A szeszközpont egyelőre nem dolgozik haszonra és ennyiben
időelőtti volna monopolról beszélni. Ez azonban a mi szempontunkból közömbös, fontos az, hogy az osztrák kormány az
osztrák szeszkartellt hivatalos hatalommal ruházta fel és ezzel
elismerte, hogy a kartellek továbbra is jogfosztottakként nem
kezelhetők. Az, hogy a gyereknek ú j nevet adtak, nem változtat
a dolgon, hiszen épen csak a név lett új, különben minden a
régi maradt, még a szeszközpont vezető embereivé is a szeszkartell vezetőit nevezték ki és minthogy a kormány részletes
ügyviteli szabályokat nem adott ki, hallgatag beleegyezett abba
is, hogy a szindikátus régi ügyvitelét folytassa.
Egyébként a szigorú osztrák joggyakorlat a kartelleknek
nem sok engedményt tett. Egy 1912. évi május 17-én hozott ítélet indokolásában az osztrák legfelsőbb törvényszék még addigi
intranzigens álláspontját is felülmúló szigorral kárhoztatja a
kartelleket.
((Hogy jogellenes-e egy kartell, azt a kitűzött cél és nem az
elért eredmények szerint kell megítélni. Hogy a kartell hatálya
csak egy körülhatárolt területre, vagy egy bizonyos időtartamra
szorítkozik, nem fosztja meg a jogellenesség jellegétől. Helytelen, hogy a törvényellenes kartellmegállapodás csak a közönséggel szemben és r.em a kartelltagokkal szemben is hatálytalan.
A kartellszerződésből, illetve az annak végrehajtását tartalmazó
megállapodásból származtatott igények ugyanannyira jogtalanok,
mint más törvényellenes szerződésből származtatott igények.
Minthogy a szerződés főtárgyát képező kartell érvénytelen, érvénytelenek a vele elválaszthatatlan összefüggésben álló összes
mellékfeltételek is.»
Úgy látszik, a legfelső törvényszék az ezen ítéletben megnyilvánuló drákói szigortól maga is visszariadt, mert már 1912.
évi j ú n i u s hó 15-én hozott ítéletében, tehát egy pár héttel később, mint ahogy a kartelleket a nagy átokkal sújtja, kimondja,
hogy ((egy alapszabály egymagában azért, mert az egyesület
annak alapján áremelést célzó határozatot hozott, vagy ilyen
megállapodást létesített, még nem mondható érvénytelen kartellszerződésnek. Egy szerződés, amellyel többek között indokolatlan áremelést állapítanak meg, nem érvénytelen a maga egészében, hanem abban a részében, amely a jogtalan, vagyis tényleg
a közönségre hátrányos áremelést tartalmazza. A szerződésben
foglalt egyéb kötelezettségek jogkötelezőek és perelhetők)).
Ez az indokolás, ha nem is követte volna közvetlenül a kartellek kiközösítését, méltó feltűnést kelthetett volna, mert erős
közeledés a kartellek jogérvényességének elismeréséhez. Igaz
ugyan, hogy az idézett kijelentés, amely egyébként az Optk.
882. §-án alapul, úgyis fogható fel, hogy a bíróság a szerződés
egyes részei között distingvál, ami nem kartell, az megáll, de
amely résznek kartellcélja van, az megdől, de már ez is haladás,
mert a legtöbb esetben ott rejlik a legnagyobb igazságtalanság,
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hogy az osztrák bíróságok és velük a magyar bíróságok is generalizáltak és minden szerződést, amely nem is a maga egészében, hanem csak egyes rendelkezéseiben áll egy kartellel vonatkozásban, az érvénytelenség anathéinájával sújtotta.
Dr. Forbáth
Tivadar.

Pertárgy értéke telki szolgalmat tárgyazó
perben.
A Pp. 6.
2. pontja szerint telki szolgalmakat tárgyazó
perben a szolgáló telek értéke irányadó a per tárgya értékének
a megállapításában. A szolgáló telkén azonban lehet érteni az
uralkodó telek mellett levő egész telket és lehet érteni a téngleg
szolgáló telekrészt. Talán az alábbiakban sikerül kimutatni, hogy
az idézett törvényhelynek az utóbbi értelmezés felel meg.
. A Pp. 5. és 6. §-ának egymáshoz való viszonyával kell mindenekelőtt tisztában lennünk. Az 5. §. I. bek.-ben kifejezett főszabáig az, hogy a bíróság a per tárgyának értékét belátása szerint állapítja meg. A 6. §. pedig, az 5. §-sal nem ellenkezve,
hanem azt csak kiegészítve, csak egyes irányelveket állapít meg,
amelyeknek az 5. §. értelmében történő belátás szerinti megállapításban irányadóknak kell szolgálni és a 6. §. célja és rendeltetése az, hogy olyan esetekben, amelyekben a belátás szerint
való megállapítás különben szinte lehetetlen volna (mint pl. magában a birtok, tulajdon vagy szolgalom értékének meghatározása),
a bíróságot a szertelen alacsony, de leginkább a szertelen magas
értékelésben megkösse;
de a 6. §. éppen nem kíván szabadságot
adni arra, hogy az 5. §. szerint belátás szerint megállapítható
értéknél magasabb értékeket állapítsunk meg. A 6. §. tenorja
az 5.
mérsékelésére, nem pedig tágítására enged következtetni. Már pedig, ha a szolgáló telek egy részére korlátozott telki
szolgalom gyakorlása a per tárgya, kizártnak tekinthetjük, hogy
az 5. §. szerint belátáshoz képest történhető megállapítással a
per tárgyának értékét nagyobbra tehetnők, mint a tényleg szolgáló telek értékét. Ha a szolgáló telek eme részére vonatkozóan
nem szolgalmi jogot, hanem tulajdoni jogot érvényesítenénk, a
6. §. 1. pontjának kifejezett és világos rendelkezése szerint csak
«a dolog azon részének értékei lenne irányadó, «.melynek tulajdona vitást). Lehet-e az érték ennél nagyobb akkor, amikor a tulajdonnál kevesebbet, csak idegen dologbeli használati jogot, a tulajdonjogban is bennefoglalt egy részjogosítvángt keresünk. Az
ellenkező felfogás ad abszurdumokra is vezethet. A gyakorlatban
felmerült eset volt, hogy a telekrész értéke (amelyre az út-szolgalom korlátozva volt) alul volt a 100 K-n, az egész telek értéke
felül volt a 3000 K-n, de esetleg lehetett volna ez 30—40,000 K
is. Nem kell bizonyítani, hogy ez első tekintetre is nemcsak
igazságtalannak, de tekintettel arra, hogy az igazságszolgáltatási
illetékek is a pertárgy értéke után igazodnak, szerfölött méltánytalan is lett volna a per tárgya értékéül az utóbbi nagyobb értéket irányadóul venni, amikor ugyanazon telekrész tulajdonjoga
iránti perben az érték nyilván kisebb 100 K-nál. Sem a hatáskör, sem a jogorvoslatok igénybevehetése, sem az illeték nagysága nem függhet attól, hogy a szolgalom által nem érintett
telek nagyobb vagy kisebb-e?
De nem mellőzhetjük a jelen törvényhely értelmezésében a
német C. P. O. vonatkozó szabályát sem, amely végeredményében irányadóul szolgált a S. E. 3. és ennek nyomán a Pp.
6. §-ának. A német C. P. O. 7. §-a szerint irányadó az az érték,
amellyel a szolgalom az uralkodó telekre nézve bír (és pedig a
szabad belátás szerint kinyomozható valóságos érték) és ha az
az érték, amellyel a szolgalom
következtében
szolgáló telek értéke csökken, nagyobb az elsősorban említett értéknél, akkor ez
az utóbbi érték is irányadó. A magyar Pp. 6. §. 2. pontja lényegében ugyanezt fejezi ki; csakhogy a mi törvényünk megfordítva
a szolgáló telekből indul ki és az uralkodó telek értékében okozott értéktöbbletet említi másodsorban. De amennyiben a német
G. P. 0 . a szolgáló telekre van figyelemmel, nem az egész szolgáló telek értékét jelöli ki irányadóul, hanem «azt az értéket,
amellyel a szolgalom következtében a szolgáló telek értéke csökkeni. Ez az értékcsökkenés pedig nem lehet nagyobb, mint a
téngleg szolgáló telek értéke és semmiképpen sem egyenlő a tényleg szolgáló telekrésszel összefüggő, de a szolgalomtól nem érintett többi telekrész értékével, mert a mi törvényünk csak annyiban tért el a német G. P. 0.-tól, hogy az értékmegállapításnak
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szilárdabb, biztosabb alapot teremtett, amennyiban nekünk nem
kell vizsgálnunk az értékcsökkentés
pénzbeli értékét (aminek
a megállapítása nehezebb), hanem az értéket csökkentő
telekrész értékét (amit igen egyszerű megállapítani).
Más az eset, ha a per tárggát tevő szolgalom nincs telekrészre korlátolva!
Ilyen esetben is azonban a fenti elvnek kell
irányadóul szolgálni, mert ilyen esetben is rendszerint könnyen
felismerhető, hogy a teleknek melyik részei jöhetnek általában
figyelembe és pl. ilyen esetben sem szolgálhat értékül egy többezerholdas telek értéke, amikor nyilvánvaló, hogy pár korona
értékű szolgalomról van szó, hanem ilyenkor is az egész teleknek csak az a része, amelyre a szolgalom irányulhat, amelyet a
szolgalmat igénylőnek meg kellene venni, ha tulajdont követelne
szolgalom helyett, mert ilyen esetben sem csökkenti a szolgalom
többel a telek értékét, mint amennyi a legtágabban figyelembe
vehető telekrész értéke.
Dr. Antalfi
Mihály.

Fizetési m e g h a g y á s s a l érvényesített, különben községi bíróság elé tartozó követelések
végrehajtása.
A Pp. törvényerőre emelkedett javaslatának 596. §-ához fűzött miniszteri indokolásból az olvasható ki, hogy a fizetési
meghagyást követő ((kielégítési végrehajtási kérvény alakszerűségei a végrehajtási eljárásra tartoznak. Egyébiránt a javaslat
598. §-ában erre nézve is megjelöli az irányt, amidőn a végrehajtási záradékkal ellátott fizetési meghagyásnak kézbesítéséről
szól, ami nélkülözhetővé teszi a külön végrehajtási kérvényt és
a végrehajtási végzés hozatalát, a behajtási eljárás költségeit
tehát e részben is csökkenteni fogja».
Az igazságszolgáltatás olcsóságában rejlő elsőrendű követelményének imént jelzett üdvös célja azonban a jelenben törvényes rendelkezés hiányában törvényes alapon nem valósítható meg.
Ugyanis míg a Pp. jelzett javaslata előző szövegeinek
vonatkozó §-ai a kielégítési végrehajtási záradékkal ellátott
fizetési meghagyás kézbesítéséről rendelkeztek, így a képviselőház igazságügyi bizottságának 1903. évi jelentése mellett bemutatott szöveg későbben 598. §-sal jelzett 602. §-a :
az 1910 július 26-án a képviselőházhoz benyújtott és törvényerőre emelkedett szöveg idevonatkozó 598. §-a hasonló rendelkezést nem tartalmaz.
A szóbanforgó rendelkezés először az imént jelzett javaslat
szövegéből maradt ki. Hogy e rendelkezés kihagyásának mi volt
az oka, az indokolásból annak a nyomára nem találtam. Föltehető, hogy tévedésből maradt ki, de föltehető az is. hogy az
596. §-sal kapcsolatban előterjesztett indokolás szerint ezt a
rendelkezést a végrehajtási eljárásra kívánta utasítani a törvényjavaslat.
Ha tényleg ez a különben helyes cél vezette is a törvényhozást, igen nagy hiánya a Ppé.-nek, hogy végrehajtási eljárásra
tartozó egyéb kérdések felől való intézkedéseivel egyidejűleg
nem rendelkezett a szóbanforgó kérdés felől is, főleg a címben
jelzett végrehajtási eljárás felől ; tekintve, hogy a kir. járásbíróságok végrehajtási ügyeinek igen jelentékeny részét teszik ki a
címben jelzett végrehajtási ügyek, amelyekről a törvényhozó
már régen felismerte, hogy a nagyobb költséget nem bírják el.
*Az ezekre vonatkozó végrehajtási szabályoknak a polgári perrendtartással való összhangba hozatala az 1877 : XXII., az
1893 XIX : tc. és 1878. évi 443. I. M. E. sz. r. hatályon kívül helyezése folytán szintén halaszthatatlannak látszott.
Vidéken működő polgári bírák előtt köztudomású, hogy a
jogkereső közönség szivesebben veszi igénybe a fizetési meghagyásos eljárást, mint a községi bíróságot.
Ily helyzetben igen sürgős volna a különben községi bíróság elé tartozó, 50 koronán alóli fizetési meghagyáson alapuló
kielégítési végrehajtás eljárásának szabályozása, a túlnyomóan
legszegényebb néposztály érdekében. Ezeknek a körében napnap ulán előforduló 1—50 koronás fizetési meghagyásból származó végrehajtásos ügyeikben existentialis jelentőséggel bír -az,
ha a bíróság székhelyétől 40—50 km távolságra kiküldött bírósági végrehajtó 40—50 korona körüli díjainak a kiegyenlítéséről
lehet szó.
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Sürgős intézkedés teendő tehát arra, hogy a különben községi bíróság elé tartozó, 50 koronán alóli fizetési meghagyásból
származó végrehajtások eseteiben a kielégítési végrehajtás elrendelése végett a kérvény — eltérően a ma érvényben levő
1881 : LX. tc. 6. §-a 1 bekezdésének helyébe lépett 1912 : L1V. tc.
34. §-ával — a Pp. 602. §-a és a Jüsz. 159. §-ával összhangzóan
egy példányban előterjeszthető Jegyen. Ahhoz kétség nem férhet,
hogy szóval is előterjeszthető.
Intézkedés teendő továbbá a felől, hogy a szóbanforgó
végrehajtások a közadók behajtásának módja szerint, illetve a
197,100/1914." B. M. sz. r. 67. §-a szerint történhessenek, miként
az a Pp. 762. §-ában elő van írva a községi bírói eljárásból
származó követelések behajtására. Ez annál inkább helyet foglalhat, mert némelyek szerint kétségtelen, hogy a Pp. 603. §-a
alapján mihelyt a szóbanforgó 50 koronán alóli ellentmondással megtámadott fizetési meghagyást követőleg pef keletkezik, a
végrehajtásra vonatkozólag a határozatnak az ügy természetéből
folyóan mind azt tartalmaznia kell, amit a községi bíróságtól
járásbíróság elé vitt ügyekben hozott ítéletekre nézve a Pp.
764. és 762. §-ai előírnak, tehát a követelés végrehajtása a közadók módjára eszközlendő és a végrehajtás kétségtelenül a községi bíróságra bízandó.
Azonban nincsen törvényes alapja annak, hogy az ellentmondással meg nem támadott 50 koronán alóli fizetési meghagyást követő végrehajtások foganatosításával a községi bíróság
szintén megbízható lenne. Az imént kifejtettek nyomán bár az
összefüggés és a dolog természetéből folyna, hogy a községi
bíróság ezen esetekben is a végrehajtással megbízható, határozott törvényes rendelkezés hiánya miatt alapos aggályoknak van
helye. Első helyen fölemlítem, hogy a községi bíróság a megbízás teljesítését megtagadhatná.
Az apróbb végrehajtások foganatosítását a községi bíróságok előbb az 1877 : XXII. tc., 1893 : XIX. tc. illetve 1878. 'évi
443. sz. I. M. E. sz. r. 18. §-a rendelkezései folytán jogosan meg
nem tagadhatták, ezeket a rendelkezéseket azonban 1912 :LIV. tc.
3. §-a, illetve a 197,100/1914. B. M. sz. r. 67. §-a hatályon kívül
helyezte, ennek következtében nincs törvényes alap arra, hogy a
községi bíróság a tárgyalt esetekben is megkereshető, az előadottak szerint tehát intézkedés teendő az iránt, hogy a szóban
forgó 50 koronán alóli követelések végrehajtása azon módon történjen, amely a községi bírói eljárásból származó végrehajtásokra elő van írva és hogy a szóban forgó végrehajtások foganatosításával a községi bíróság megbízható legyen.
Minthogy a fizetési meghagyás ellen az adós nemcsak a
fizetési meghagyás kézbesítésétől számítva 15 nap alatt, hanem
a végrehajtást rendelő végzés kézbesítésétől számítandó 15 nap
alatt is ellentmondhat, minthogy a végrehajtást rendelő végzés
rendszerint a végrehajtás foganatosításakor kézbesíttetik az
adósnak és minthogy az ellentmondás a Pp. 595. §-a szerint a
kir. járásbíróságnál terjesztendő elő, intézkedés teendő arra,
hogy a megkeresett községi bíróság a végrehajtás foganatosítása
után az iratokat terjessze be a kir. járásbírósághoz. A kir. járásbíróság az esetleges ellentmondástól vagy ennek hiányától függően járna el a továbbiakban és az iratokat a végrehajtás foganatosításától számított 15 nap után a további végrehajtási lépések megtétele végett ismét kiadná a községi bíróságnak, amenynyiben a kir. járásbírósághoz ellentmondás be nem érkezeit.
Egyébként a Pp. 603. és 764. §-a nyomán a dolog természetének
megfelelően intézkedne.
Ahhoz nem fér kétség, hogy a fizetési meghagyást követő
50 koronán alóli végrehajtás elrendelése esetében is alkalmazható az 1912 : VII. tc. 26. §-a, mely szerint a végzés kiadmányait a végrehajtató kezéhez kell kézbesíteni, aki a végrehajtás
foganatosítása végett az illetékes községi bírósághoz fordulhatna.
,
•
A községi bíróság azután a közadók behajtására vonatkozó
1883 :, XLIV. tc. szerint járna el.
Az eljárás folyamán ezen törvény rendelkezései nyernének
alkalmazást az esetleges szabálytalanságok, tulajdoni igények,
költségmegállapítások tekintetében.
• Szükséges volna azonban kimondani, hogy a 197,100/1914. B. Msz. r. 64. §-a alkalmazandó minden esetben, midőn a fizetési
meghagyásból keletkezett közadók módjára, ingókra foganatosított végrehajtás sikerre nem vezel & következőleg ingatlanra i
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foganatosítandó a végrehajtás. Ennek az indoka eléggé ismeretes.
A kifejtettekkel kapcsolatban idézem a kolozsvári kir. ítélőtábla 55-ik számú értekezleti megállapodását : ccA községi bíróság hatáskörébe nem tartozó, de 40 koronát meg nem haladó
követeléseknek, melyek nem polgári bírósági ítéleten alapulnak
(pl, büntetőbírósági ítéleten alapuló követelés, sértettnek b ű n vádi eljárási költsége, tanudíj, szakértői díj, bírósági végrehajtói
díj és költség stb.), végrehajtás útján való behajtása esetén a
foganatosításra a községi bíróság is kiküldhető.
Indokok:
Az 1871 : L l . tc. 14. §-a értelmében a végrehajtási
cselekmények általában a bírósági végrehajtók által teljesítendők.
Az 1875 : IX. tc. 2 §-a szerint a bíróság a végrehajtási cselekmények foganatosítására a területére kinevezett végrehajtót
alkalmazza.
Az 1881 : LX. tc. 6. §-ának 3. bekezdésében és a 11. §-ának
2. bekezdésében említett kiküldött alatt az illető bírósághoz kinevezett végrehajtó értendő.
Végre az 1881 : LX. tc. 19. §-ának 4. bekezdése szerint a
végrehajtás foganatosítására rendszerint bírósági végrehajtók
küldetnek ki.
Mindezeknek az előrebocsátott általános törvényes rendelkezések mellett is, minthogy a törvényhozás újabb és szociális
szempontokra való tekintettel kialakult irányzata, mely az
1908 : XLI. tc. 4. §-ában kifejezésre is jutott, az, hogy a kényszer útjáni behajtás költségei lehetőleg apasztassanak és azok,
amennyiben lehetséges a behajtandó követeléssel arányba hozassanak, miután a végrehajtatónak csak az áll érdekében, hogy
követelését az adóstól megkaphassa s a kényszerbehajtás nagy
költségei n e m t s a k a végrehajtást szenvedett vagyoni érdekeit veszélyeztetik, hanem közgazdasági szempontokat is érintenek :
nem fér kétség ahhoz, hogyha a marasztalási összeg nem haladja felül azt az összeget (40 K), amely követelések behajtására
az 1877 : XXII. tc. rendelkezései állanak érvényben, kivéve
azonban azokat a követeléseket, amelyek iránt eredetileg 40 koronán felüli összegért tétetett a per folyamatba a polgári bíróság előtt, de az ítéletben a marasztalási összeg 40 koronán
aluli, a joghasoniatosság, de a célirányosság szempontjából is a
követelés behajtásának az az eljárása vétessék alkalmazásba,
amely a fenti elvnek is kétségtelenül megfelel.
Ez alapon tehát íigyelemmel arra is, hogy a végrehajtatóra
egyáltalán nem lehet sérelmes az, mikép követelése bírósági
végrehajtó helyett a községi elöljáróság útján haj tátik be —
nyilvánvaló, hogy a községi bíróság hatáskörébe nem tartozó, de
40 koronát meg nem haladó követeléseknek — melyek nem
polgári bírósági ítéleten alapulnak (pl. a büntetőbírósági ítéleten alapuló követelés, sértettnek bűnvádi eljárási költsége,
tanudíj, szakértői díj, bírósági végrehajtói díj és költség stb.),
végrehajtás útján való behajtása esetén a foganatosításra a községi bíróság is kiküldhető ; míg a polgári bírósági ítéleten
alapuló követelések behajtására azonban az általános törvényes
rendelkezéseknek megfelelően csak bírósági végrehajtó küldhető ki.
Kívánatos, hogy ezen tiszteletreméltó helyes szociális érzéket bizonyító megállapodás most már a Pp.-nek a községi bírói
eljárásra vonatkozó, valamint a fent idézett községi bírói eljárás szabályai szerint való gyakorlati alkalmazása minél teljesebben nyerjen életet.
Úgy vélem, hogy a javasolt intézkedések általános érvénynyel jórészben teljesíthetők lennének a Pp. 766. §. és Ppé. 68. §-a
alapján kiadott 197,100/1914. B. M. sz. rendelet megfelelő módosítása által, előbb mint a végrehajtási eljárás teljes reformja
bizonytalan időben bekövetkezne.
Sárkány
Balázs.

BELFÖLD.

Szemle.

— A k ö z é p e u r ó p a i j o g á s z i k ö z e l e d é s tárgyában legutóbb Niemeyer, a kiéli egyetemnek nagyhírű nemzetközi jogásza
közölte észrevételeit lapunk szerkesztőségével. ((Mihelyst a katonai szolgálattal járó elfoglaltságom csak rövid időre is lehetővé
teszi, hogy jogi kérdésekkel foglalkozhassak — írja Niemeyer —•
örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy az Önök mozgalma
iránt érzett igaz rokonszenvemnek kifejezést adhassak. Nem kí~
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vánom elhallgatni emellett, hogy a munkálatok során le kell
majd küzdeni bizonyos nehézségeket, ha valóban közös és
együttes tevékenység a cél. A jog egységesítését a kötelmi és az
eszmei jogok terén lehetségesnek és kétségtelenül kívánatosnak
tartom, de talán lehetséges lenne az a családjog és a nemzetközi magánjog terén is. A közös munkából magam is ki óhajtanám venni a részem és íeltett szándékom — amint időm engedi — magyarul tanulni. Küldjenek Önök egyetemi hallgatókat Németországba, hogy legyen állandóan alkalom arra, hogy
Magyarország ezen fiatal jogászaitól hazájuk nyelvében jártasságot szerezhessünk.)) Niemeyer tanár levele a német világfelfogásnak félreismerhetlen jellegét viseli magán. Ha valamely
munka megfelelő eredményt helyez kilátásba, úgy nincsenek leküzdhetetlen akadályok soha. A magyar és más kultúrnemzetek
tudományos együttműködése idáig legtöbbször a magyar nyelv
idegenszerűsége körül támadt nehézségeken akadt meg. Ezért
helyez Niemeyer nyomban különös súlyt a nyelvkérdésre. Ezzel
szemben csak természetes, ha magyar részről sem maradnak
adósak az előzékenységgel és nem elégszünk meg, ha csak azok
fognak a magyar jogról tudomást szerezni, akik épen a cél kedvéért magyarul megtanulnak. Kölcsönös bizalom és megértés, személyi tekintetek és egyéni érvényesülés félretételével folytatott
kitartó munka az eredményt a most meginduló mozgalom során
is meg fogja hozni.
A.

— A budapesti ügyvédi kamara k ö z g y ű l é s e március
hó 25-én folyt le Pap József elnöklése mellett. Az elnök megnyitó beszédében kegyelettel emlékezett meg a kamara hősi halált
halt tagjairól, akiknek neveit a közgyűlési terem falán érctábla
fogja megörökíteni. Reámutatott a kar nehéz helyzetére, mely a
nyugdíjintézetet is súlyosan érinti. Bejelentette, hogy az Orsz.
Hadsegélyző Bizottság a havi segélyösszeget százezer koronáról
száztízezer koronára emelte fel az ország segélyre szoruló ügyvédei
részére. Az igazságügyi kormány a legnagyoab jóakarattal foglalkozik az ügyvédi kart érdeklő kérdésekkel, aminek egyik bizonyítéka, hogy az igazságiigyminiszter eddig 495 ügyvédet nevezett ki bírói, közjegyzői és jegyzői állásokra. A közgyűlési
felszólalások túlnyomó része a háborúval kapcsolatos ügyvédi
kérdésekkel és elsősorban az ügyvédi kar válságos helyzetével
foglalkozott. Ezen kérdésekre vonatkozó indítványokat, melyekben több volt a jóakarat, mint a megvalósítható gondolat, a közgyűlés a választmányhoz utasította. Érdekes volt a közgyűlés
szónokainak a katonai bíróságokkal szemben elfoglalt álláspontja.
A felszólalók kiemelték, hogy a katonai bíróságok a védelem
jogait teljes mértékben tiszteletben tartják és a vádlottakkal
szemben igazságos szigorral járnak el, ami azt igazolja, hogy az
állam érdekeinek lelkiismeretes védelme és a védelem jogainak
komoly tiszteletbentartása nem zárják ki egymást. A katonai bíráskodás tekintetében különben két figyelemreméltó indítvány
vetődött fel a közgyűlésen. Az egyik: dr. Kollmann Dezsőé, aki
az ügyvédi védelemnek a katonai becsiilctügyi eljárásnál való behozatala mellett érvelt. Ismerve a becsületügyi eljárásnak rendkívüli fontosságát és a katonai életben a bűnvádi eljárással vetekedő jelentőségét, csak helyeselhetjük ezt a kívánságot. A másik indítvány Dési Gézáé volt, aki a katonai és a polgári büntetőbíróságok közötti hatásköri összeütközések hatásköri bírósági elintézésének szükségességét hangsúlyozta.
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t f. évi március hó 25. napján
tartott teljes ülésén dr. Jacobi Andor tartott előadást «A jelenlegi
gazdasági háború jogi fegyvertára)) cím alatt.
Az előadó abból az ellentétből indult ki, amely a háború
lényegét illetőleg a tengeri, angol-amerikai és a szárazföldi leifogás között régebb idő óta fenáll. A jelenlegi háború, miután
annak egyik indítóoka Angliának kereskedelmi féltékenysége
Németországgal szemben, magán viseli a tengeri háború gazdasági könyörtelenségének bélyegét és az entente államai részéről
a tengeri háború gazdasági céljaiért is folytatlatik. Innen erednek azok a vagyonjogi intézkedések, amelyeket Angolország,
Franciaország és Oroszország a háború kitörésekor uralmuk
alatt volt ellenséges javak és jogokkal szemben életbeléptettek.
Előadó részletesen ismertette ezeket az intézkedéseket, amelyek
az egyszerű fizetési tilalomtól kezdve vagyoni zárlatokon és
kényszerliquidálásokon át egész az elkobzásig fokozódó különféle változatokban jelentkeznek. Míg Angolországnál főleg a német tengerentúli kereskedelem tönkretétele a fontos és e célból
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egy egész szövevényes rendszert dolgozott ki, amelyet folyton
tökéletesbít és amelynek főalapelvei az ellenséggel való kereskedés megtiltása és főleg a gyarmatokban és protektorátusokban
a német cégek kényszerfelszámoltatása, az egyes, a semleges
államokban működő cégek fekete listára tétele és hasonlók, addig Franciaország és Oroszország a területükön levő ellenséges
javak és jogok zár alá helyezésében, sőt bizonyos irányokban
egyszerű elkobzásokban találják tetszésüket és az ellenséges
alattvalót eltiltják üzletének és iparának folytatásától is és így
teljesen jogtalanná teszik. Előadó érintette azokat a rendszabályokat, amelyeket a hadi dugárú és a blokád elveinek megsértésével ezek a hatalmak ugyancsak az ellenséges államok gazdaságának tönkretétele céljából foganatosítottak, megállapította,
hogy a gazdasági háborút az entente államok indították meg
és hogy azokra a középhatalmak igen enyhe és az ellenséges
magántulajdont feltétlenül tisztelő ellenintézkedésekkel feleltek.
Ezután vizsgálat tárgyává tette, hogy vájjon áll-e az a tétel,
hogy az entente államoknak eljárása alapjában jogi kifogás tárgyává nem tehető, mert hadijog alapján járnak cl, miután az
ellenséges alattvalók magánjogi állását biztosító szerződések a
háború által megszűntek. Előadó utalt ezzel szemben a második
hágai békeértekezlet IV. egyezményének II. rész 1 fejezete
23. §. h) alpontjára, amely szerint tilos az ellenséges alattvaló
jogait és igényeit megszűntnek, felfüggesztettnek vagy jogsegélyben nem részesülőknek kijelenteni, de egyszersmind az angol-amerikai elmélet két kiváló képviselőjének : Manningnak és
Wheatonnak tanúbizonysága szerint megállapította, mint történelmi tényt, hogy az ellenséges alattvaló javainak és jogainak
épségben tartása a háború idején immár közel 250 év óta az
európai államok állandó gyakorlata. Utalt arra, hogy angol jogászok képviselik ezt az elvet a XVIII. század második felében
Nagy Frigyesnek, végén Napoleonnak és a XIX. század első
éveiben Dániának jogfosztó és elkobzó rendelkezéseivel szemben,
amelyek különben csak az angol tengeri zsákmánygyakorlat túlkapásaira voltak represszáliák. Hivatkozott az 1794-iki angolamerikai szerződésre, amely szerint kiköttetett, hogy báború
esetén sem foglalhatók le és nem zárolhalók le az ellenséges
alattvalók jogai vagy javai ós arra, hogy amidőn az 1861. évi
északamerikai polgárháborúban a déli államok a területükön
levő ellenséges magánjavakat és jogokat elkobozták, ez ellen
Angolország, mint teljesen szokatlan és ép oly jogtalan intézkedés ellen tiltakozott. Előadó tehát beigazoltnak látja az újabb
szárazföldi elmélet képviselőinek : Bluntschlinak és Riviérnek
azt az álláspontját, hogy az ellenséges alattvaló, a háború kitörése után is bántatlanul maradhat, foglalkozását folytathatja és
jogsegélyben részesül. Ez az álláspont felel meg a polgárosodás
követelményeinek is, amely a nemzetközi jognak egyik főforrása.
Hangsúlyozta, hogy nekünk a nemzetközi jog álláspontján kell állanunk és ezen az állásponton megkísérelnünk az alattvalóinkat
ért súlyos károsodások megtérítését. Evégből a béketárgyalások
tekintetében előadó felfogása szerint megbizottainknak azt kell vitatniok, hogy az entente államok részéről, eltekintve a hadikárpótlás
kérdésétől, nemzetközi jog megsértése forog fen és így azok az
elkobzások, zárlatok, liquidálások és jogmegsemmisítések okozta
teljes károkat megtéríteni kötelesek, amire különben már volt példa
az 1783. angol-amerikai és 1814-ild angol-francia békeszerződésben.
Törekedni kell ezenfelül arra, hogy a békeszerződésben mondassák ki, hogy a háborús intézkedések által zár alá vett magánjavak felszabadíttatnak, a megszüntetett vagy felfüggesztett magánjogok tekintetében, amennyiben ez még lehetséges, in integrum
restiluciónak van helye és hogy a követelések érvényesítésére előírt határidők és cselekvések be nem tartása jogvesztést maga
után nem von, továbbá, hogy kimondassák, hogy a kereskedelmi
tilalmak alapján indított perekben a háború előtt létrejött szerződések megszűntét kimondó ítéletek megsemmisíttetnek. Törekedni kell végül arra, hogya béke szerződés instrumentumában a
párisi deklaráció mintájára legyen, minden félreérthetéstől mentesen lefektetve az elv, hogy ha már nem is lehet ezidőszerint a
tengeri zsákmányjogot megszüntetni, a zsákmányjog csakis a
tengeri háborúra vonatkozik, és így vettessék vége annak a szárazföldi kalózkodásnak, amelyet az entente államok űznek. Meg
van győződve arról, hogy a nemzetközi jog fejlődésében a jelen
háborúnak még nagy szerepe lesz. Különösen megerősíti őt ebben
a felfogásában az, hogy a magánjogokat és javakat károsító
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súlyos intézkedések tekintetében be kell, hogy lássák az azokat
foganatba vett államok, hogy ez eredmény nem áll arányban a
magánosokon és a jogon ejtett sérelemmel, és hogy ami a kalózkodás korában jól bevált és hatékony eszköz, az a jelen idők
sokkal nagyszerűbb gazdasági viszonyai mellett végeredményben
csak felesleges kíméletlenség, amelynek ellene mond az egész
ujabbi, több mint 200 éves jogfejlődés iránya. Az előadáshoz
dr. fíenárcl Emil min. osztálytanácsos szólott hozzá.
— A f i a t a l k o r ú a k b í r á i n a k é r t e k e z l e t e . A budapesti
kir. ítélőtábla elnöke f. é. március hó 7. napjára értekezletet hívott egybe a fiatalkorúak ügyére vonatkozó kérdések megbeszélése céljából. Az értekezleten az igazságügyminisztérium kiküldöttein kívül részt vettek a budapesti kir. tábla büntetőtanácsainak elnöke, a fiatalkorúak ügyeinek ítélőtáblai előadói, a budapesti kir. büntető és a pestvidéki kir/ törvényszék elnöke, a
budapesti és a pestvidéki kir. ügyészség vezetője, továbbá a budapesti kir. büntető törvényszéknél, a pestvidéki törvényszéknél,
az erzsébetfalvai és újpesti kir. járásbíróságnál működő fiatalkorúak bírái, a fiatalkorúak törvényszéki tanácsának tagjai és
a fiatalkorúak ügyésze.
I. Az értekezlet elé terjesztett első kérdés az volt, ki teljesítse az előkészítő eljárást oly esetben, midőn a fiatalkorú bűnügyében az általános hatásköri jogszabályok szerint hivatott rendes bíróság jár el (Fb. 56. §. 3. pont.). Indokul szolgált a kérdés feltevésére, hogy ebben a kérdésben több felfogás érvényesül. Az egyik felfogás szerint az előkészítő eljárásra nézve a Bp.
általános szabályai irányadók, tehát a nyomozást a kir. ügyészség, a vizsgálatot a vizsgálóbíró teljesíti. A másik felfogás szerint a Fb. 57. §. 2. bekezdése értelmében a nyomozást a fiatalkorúak bírósága teljesíti. A közelmúltban hozott egy határozatában a budapesti kir. ítélőtábla erre az álláspontra helyezkedett, amennyiben kimondotta, hogy a fiatalkorúak bírája a Fb.
56. §. 3. pontja alá eső és rendes bíróság elé tartozó bűnügyben
megbízható a nyomozás teljesítésével. Beható vita után a tanácskozmány megállapodása az lett, hogy a fiatalkorúak ellen folyamatba tett összes ügyekben valamennyi előkészítő cselekmény
teljesítése a fiatalkorúak bírájának kötelessége. A fiatalkorúak
bírája vezeti a nyomozást minden esetben tekintet nélkül arra,
hogy ki fog az ügy érdemében határozni. így az Fb. 56. §. 3.
pontjában felsorolt esetekben is. Azt a kérdést azonban, hogy
mely nyomozati cselekményt foganatosítson a fiatalkorúak bírája
saját maga és viszont, mely cselekményt teljesíttessen más hatóság útján: a nyomozást vezető bíró belátására kell bízni.
II. Az értekezlet elé terjesztett második kérdés az volt, melyek az időbeli határai az ugyanazon fiatalkorú ellen folyamatban lévő több ügy egyesítésének; alkalmazandó-e az Fb. 10. §-a
az Fb. 59. §-ának esetében is. Indokul szolgált e kérdés megvitatására az a tapasztalat, mely szerint a fiatalkorúak bíróságai
igen gyakran figyelmen kívül hagyják a Fb. 10. §-ának a bűnügyek egyesítésére vonatkozó rendelkezéseit. Megtörtént, hogy
jogerős fogházbüntetés hatálya alatt álló fiatalkorúnak javítónevelését rendelték el. Más esetben jogerősen megállapított javító
nevelés hatálya alatt álló fiatalkorút fogházbüntetésre ítélték.
Előfordult, hogy a bíróság javítónevelés hatálya alatt álló fiatalkorút a javítónevelés befejezésétől számított egy évi fogházbüntetésre ítélt. Előfordult, hogy más ügyben őrizetben lévő fiatalkorú ellen tétetett intézkedés. Előfordult, hogy próbára bocsátott
fiatalkorút oly cselekmény miatt, amelyet még a próbára bocsátás előtt követett el a próbaidő alatt önálló intézkedéssel újból
próbára bocsátottak és a két próbaidő párhuzamosan folyt - Sőt
előfordult az is, hogy ja\ítóncvelés hatálya alatt álló fiatalkorút
bocsátottak próbára. És megtörtént, hogy javítónevelés hatálya
alatt álló fiatalkorú ellen javítónevelés újból megállapíttatott.
A kérdés megvitatása után, az az álláspont alakult ki, hogy
több ügy egyesítésének mindaddig helye van, míg az azok valamelyikében elrendelt intézkedés, vagy büntetés végrehajtva nincsen. Ha több bíróság különböző intézkedést tett fiatalkorúval
szemben, úgy e bíróságok egyike tegye meg utóbb az egységes
intézkedést és pedig az összbüntetésre vonatkozó
rendelkezések figyelmen kívül hagyásával. Az egységes intézkedés megtételére az utóbb eljárt bíróság jogosult. Ha azonban egyik esetben fiatalkorúak bírája, más esetben pedig a törvényszéki tanács
járt el: az egységes intézkedés megtétele a törvényszéki tanács
hatáskörébe tartozik.

— A jövedéki büntetőbíróságok
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ban a m. kir. minisztérium a folyó évi március hó 23. napján
990/1916. M. E. szám alatt rendeletet adott ki, amely az új jövedéki bűnvádi eljárással egyidejűleg a folyó évi május hó 1. napján lép életbe. Míg ezidőszerint tizenhat kir. törvényszék gyakorolja a jövedéki büntetőbíráskodást, az új rendelet értelmében
mindazok a kir. törvényszékek, amelyek büntetőbíráskodást gyakorolnak, fel vannak ruházva jövedéki büntetőbírósági hatáskörrel, kivéve 1. a kalocsai és a kecskeméti kir. törvényszéket,
amelyeknek területére nézve a pestvidéki kir. törvényszék, 2. a
nagykanizsai kir. törvényszéket, amelynek területére nézve a
zalaegerszegi kir. törvényszék, 3. a nagykikindai kir. törvényszéket, amelynek területére nézve a nagybecskerekí kir. törvényszék, 4. a szabadkai és az újvidéki kir. törvényszéket, amelyeknek területére nézve a zombori kir. törvényszék, 5. a karánsebesi kir. törvényszéket, amelynek területére nézve a lugosi
kir. törvényszék, 6. a fehértemplomi és a pancsovai kir. törvényszéket, amelyeknek területére nézve a temesvári kir. törvényszék gyakorolja a jövedéki büntető bíráskodást. Havaiamely
kir. törvényszék más kir. törvényszék területére nézve is gyakorolja a jövedéki büntető bíráskodást, erre az egész külön ügybírósági területre az 1890 : XXV. tc. 3. §-a értelmében annak a kir.
ítélőtáblának a hatásköre terjed ki, amelynek kerületéhez a jövedéki büntető bíráskodást gyakorló kir. törvényszék tartozik.

— A háborúnak a szolgálati szerződésekre gyakor o l t h a t á s á v a l foglalkozik a kir. Kúria egy legújabb határozatában. Eszerint tényállásként állapította meg a fellebbezési
bíróság, hogy felperes az alperes részvénytársaságnál 1914. évi
március hó 1-től egy évi próbaidőre mint főkönyvelő volt alkalmazva; a jelzett időtől 1914. évi augusztus hó l-ig alperesnél
működött, ekkor a mozgósítás folytán katonai szolgálatra bevonúlt és az 1915. évi március l-ig tartott próbaidő alatt az alperesnél szolgálatot nem teljesített. A próbaidőre szóló szerződés
alapján a szolgálati viszony a szerződő felek által a szerződésben meghatározott ideig tart, az ezt követő időre nézve a szolgálati viszony fentartása vagy megszüntetése felett a felek szabadon határozhatnak, de a szerződés az abban meghatározott
időre mind a két félre nézve kötelező; az annak alapján létesült
szolgálati viszonyt a megjelölt próbaidő eltelte előtt jogos ok
nélkül sem a szolgálatadó, sem az alkalmazott fel nem bonthatja; a próbaidő fogalmából és abból, hogy az ilyen alkalmazásnál a felek a szolgálati viszony tartamát közös megegyezéssel egy meghatározóit, rendszerint rövidebb időhöz kötik, következik, hogy a próbaidőre való alkalmazásnál felmondásnak nincs
helye. A háborúnak általános és feltétlen jogmegszüntető hatálya
nincsen, az a szerződéssel szabályozott jogokat és kötelezettségeket csak annyiban érinti, amennyiben a szerződő felek a háború
következtében olyan helyzetbe kerülnek, amely helyzet a magánjog szabályai szerint egyébként is alkalmas jogalap a jogok és
kötelezettségek korlátozására vagy megszüntetésére. A háború
tehát a szolgálati szerződést sem szünteti meg, hanem azt arra
az időre, amely alatt nem teljesíthető, csak felfüggeszti ; az a
háború elteltével, amennyiben teljesítésének nincs akadálya, továbbra is érvényben marad. Az alkalmazott fizetése az általa teljesített szolgálatnak ellenértéke lévén, az alkalmazott arra az
időre, amely alatt szolgálatot nem teljesít, a szolgálatadótól fizetést akkor sem követelhet, ha a szolgálat teljesítését hadbavonulása akadályozza, amint ezt az 1884 : XVII. tc. 96. §. 3. bekezdése a fegyvergyakorlat idejére rendeli. A fentebb idézett ténymegállapítás szerint felperes 1914. évi augusztus hó 1-én mozgósítás folytán katonai szolgálatra bevonult, katonai szolgálata a
próbaidőnél — amelyre alpereshez felfogadva volt — tovább tartott, emiatt az alperesnél 1914. évi augusztus hó 1-től 1915. évi
március hó l-ig terjedő időben szolgálatot nem teljesítvén, a
fentiek szerint erre az időre alperestől fizetést nem követelhet.
(1915. P. II. 9532. sz.)

— A moratóriumi eljárási rendeletek 1. §-a alapján a bíróság a keresetet a fellebbezési eljárásban
n e m u t a s í t h a t j a v i s s z a . A kir. Kúria 1915. P. II. 7464 számú
ítéletében a fellebbezési bíróság ítéletének ama rendelkezését,
mellyel a keresetet ily irányú kérelem nélkül hivatalból visszautasította, megváltoztatta és a fellebbezési bíróságot további eljárásra utasította. Az indokolás szerint a fellebbezési bíróságítéletének meghozatalakor érvényben volt negyedik moratóriumi
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eljárási rendelet 1. §-a szerint ugyan a bíróság hivatalból köteles visszautasítani az oly keresetlevelet, amelynek tartalmából
nem tűnik ki, hogy az azzal érvényesíteni kívánt pénztartozás
moratórium alá nem esik. A szóban forgó rendelet azonban nem
tartalmaz olyan intézkedést, mely szerint ez a visszautasítási
joga a bíróságnak az eljárás bármely szakában fenállana. Miután
pedig az említett rendelet a fenálló perrendtartási szabályokat
csak kiegészíti, ennélfogva a fellebbezési bíróság a Pp. 503. §-a
rendelkezésére tekintettel az említett rendelet alapján sem terjeszkedhetik a felek kérelmén túl. Már pedig a jelen esetben a
fellebbezésre adott észrevételében a másodrendű alperes az alsóbíróság ítéletét kifejezetten helybenhagyni kérte. A fellebbezési
bíróság tehát a Pp. 503. §-a rendelkezésének megsértésével utasította a keresetet vissza, miért is ítéletének eme rendelkezését
megváltoztatni és a fellebbezési bíróságot további szabályszerű
eljárásra utasítani kellett.

— A moratóriumfeloldó rendelet 25. §-a alapján
b i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k között jogi s z e m é l y e k is kérhetik a bérleti szerződés felbontását. A kir. Kúriának az
1916. P. IX. 1914. számú ítéletében olvassuk, hogy habár helyt
nem álló is a fellebbezési bíróság ítéletének az az értelmezése,
amely a jogi személyeket a moratórium-leloldó rendelet 25. §-ának
kedvezményéből egyáltalán kizárja, mégis fent kellett tartani a
fellebbezési bíróság döntését azért, mert a felperes cég a szerződés felbontását
nem a cég azon tagjainak
hadbavonulása
miatt kéri, akiknek személges közrehatása
nélkül az alperestől
bérelt üzleti helyiségben felállítandó fiókelárusító
üzlet
megnyitható és sikerrel folytatható
nem lenne, hanem kiszemelt üzletvezetőjének hadbavonulása miatt ; már pedig erre az idézeti
25. §. alapot nem nyújt. (P. IX. 914—1916/9. szám.)

— Keresetváltoztatás f e n f o r g á s a a felülvizsgálati
e l j á r á s b a n m á r n e m p a n a s z o l h a t ó . A tiltott keresetváltoztatás miatt emelt panaszt a kir. Kúria nem vette
figyelembe,
m e r t a Pp. 494. §-ában foglalt rendelkezés szerint a fellebbezési
bíróság előtt is azt a kérdést, hogy van-e keresetváltoztatás, a
188. §. szerint kell megítélni, tehát a hivatkozott törvényszakasz
rendelkezései a fellebbezési eljárásban is alkalmazandók, miután
pedig a Pp. 188. §-ának utolsó bekezdésében foglalt az a rendelkezés, hogy a bíróságnak az ellen a határozata ellen, hogy
keresetváltozás nincs, fellebbvitelnek nincs helye, kifejezetten
kizárja az e kérdésbeni jogorvoslatot, a fellebbezési bíróság e
részbeni döntése tehát felülvizsgálati kérelemmel meg sem támadható. (P. VII. 1915 10797. szám,)

— A csendes-társ

egyetemleges

felelőssége

az

1 9 1 5 . é v i XIX. tc. 1 7 . § - a a l a p j á n . A hadi-szállítások körül
elkövetett visszaélések megtorlásáról intézkedő törvényünk tudvalevően akként rendelkezik, hogy aki mint eladó vagy szállító
a törvény 1—5. § ában meghatározott valamely cselekményt
elkövet, köteles a cselekménye által okozott egész kárt az államkincstárnak megtéríteni és amennyiben a cselekmény elkövetésében többen vettek részt, a visszatérítési és kártérítési kötelezettségüket egyetemleg terheli. A jelen esetben a m. kir. államkincstár biztosítási végrehajtást kért az 1915. évi XIX. tc. 22. §-a
alapján T. F. ellen, aki az ezen törvénybe ütköző visszaélések
miatt jogerősen fegyházbüntetésre ítélt G. Zs. hadseregszállítónak
úgynevezett csendes-társa volt. Az elsőfokon eljáró kir. törvényszék az egyetemleges kötelezettséget ez esetben megállapíthatónak nem találván a kincstárt végrehajtási kérelmével elutasította.
A sz—i kir. ítélőtábla azonban a P. I. 270/3/1916. sz. végzésével
az elsőbíróság határozatát megváltoztatva, T. F. ellen a kéri biztosítási végrehajtást elrendelte s álláspontját a következőkben
indokolta : A m. kir. államkincstárnak a biztosítási végrehajtás
elrendelése iránt előterjesztett kérelmében foglalt s a felfolyamodáshoz mellékelt és a Pp. 554. §-a alapján a kir. Ítélőtábla
által szintén figyelembe vett bizl. végrehajtási jegyzőkönyv tartalma által is megerősített előadása szerint T. F. az 1915. évi
XIX. tc. 1., 2. és 17. §-án alapuló kártérítési felelősséggel tartozó G. Zs. hadseregszállítóval ama szállítási ügyletei tekintetében társas-viszonyban volt. T. F. üzlettársat ezek szerint olyannak kellett tekinteni, mint aki G. Zs.-nak a hadsereg részére
eszközölt eladási és szállítási üzleteiben szintén részt vett és a ki
ennélfogva a m. kir. államkincstárnak a kötelezettség anyagi
jogi előfeltételeinek fennforgása esetén az 1915. évi XIX. tc.
17. §-ában meghatározott felelősséggel szintén tartozik s aki
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ellen tehát ugyanezen törvény 22. §-a alapján a - biztosítási
végrehajtást, a követelés fennállásának egyébként való igazolása
a per megindítása és veszély kimutatása nélkül is el kellett
rendelni.
Zs. B.

— Jogászegyleti élet Kolozsvárt. Az E. M.-Egyesület
szakosztályának legutóbb tartott ülésén dr. Deák Albert ügyvéd,
meleg szeretettel emlékezett meg a kolozsvári egyetem volt
kiváló tanáráról Concha Győzőről, hetvenedik születésnapja
alkalmából. Ezután dr. Deák Miklós megtartotta ((Gondolatok az
állam problémájáról)) című előadását. Ismertette az idők folyamán létrejött államelméleteket. Szerinte az állam a társadalomból a fejlődés törvénye alapján áll elő és nem egyéb, mint az
egyéniesült társadalom. Az ekként előálló államegyéniségek az
emberiség fejlődésének történetében szükséges láncszemek, mert
minden egyéniség arra hivatott, hogy az emberi civilizáció és
kultúra nagy egészét a maga sajátosságainak kifejtésével tökéletesítse és gazdagítsa. Az egyéniség a maga legtökéletesebb
fokán mint genie, az egyes államegyéniségekben mint nemzeti
géniusz nyilatkozik. Sorsa és hivatása azonban éppen az, hogy
egyéniségének javát, szellemének kincseit az összemberiség javára
termelje és áldozza s ilyformán sorsa az önfeláldozás a beolvadás az emberiség nagy egységébe. Az államfejlődés végcélja ilyformán : a világállam. Hogy mindnyájan ennek a nagy fejlődési
folyamatnak a sodrában vagyunk, arra mutat a jelen háború is,
melyet már többé nem egyes nemzetek intéznek és döntenek el,
hanem nagy állami és gazdasági érdekkörök és szövetkezések.
— A z A d ó - é s l l l e t é k ü g y i S z e m l e márciusi füzete a
következő tartalommal jelent meg : Szende Pál:
Adópolitika
Franciaországban a háború előtt ; Jaszenovits Géza: A hadijövcdelemadó kivetéséről ; Vargha Imre : Az ú j osztrák törvénykezési illetékről.
KÜLFÖLD.

— A német, osztrák és m a g y a r jogi közeledés kérdése élénken foglalkoztatja mind a három állam jogászait. Abban
alig van eltérés a mértékadó körök felfogásában, hogy ez a közeledés, rnint a politikai és gazdasági együttműködés korollariuma,
nemcsak kívánatos, hanem egyenesen nélkülözhetetlen. Az elmélkedések és eszmecserék tárgya inkább azoknak a gyakorlati módozatoknak a megvitatása, amelyek az eszmét a közjogi és egyéb
politikai természetű nehézségek zátonyain keresztül a megvalósítás
útjára segíthetik. Ebben az értelemben foglalkozik a kérdéssel Ottó
Franki, a prágai német egyetem neves hiteljogi tanára a ccZeitschrift für das Gesammte Handelsrecht und Konkursrecht)) legutóbbi kötetében. Nézete szerint mind a három államban egyöntetűen és egységesen kell szabályozni azt a jogi materiát,
amelyet a ((forgalmi jog» gyűjtőszava alá szokás foglalni. Ide
sorozza a kötelmi-, kereskedelmi-, hajózási-, szerzői-jogot, az
értékpapírok jogát, a nemzetközi magánjogot, végrehajtási jogot
és végrehajtási jogsegélyt és végül a csődjogot. A családi- és
örökjog, valamint az ingatlan dologi jog is, mint az egyes államok sajátos életviszonyaiban és jogfelfogásában gyökerező jogrendszerek, kívül maradnának az egységes szabályozás keretein.
A fent említett jogi matériák egyöntetű szabályozása a szerző
nézete szerint semmi nehézségbe sem ütközik, mert az alapul
fekvő jog- és életviszonyok a három állam egyikében sem tüntetnek fel kirívóbb eltéréseket és mert az ú. n. forgalmi jog szabályozása eddig is lényegileg ugyanazon az alapon nyugodott és
így a részletekben ma uralkodó eltérések kiküszöbölése nem
jelentheti valamely nemzeti jogfelfogás feláldozását. A legfontosabb azonban a szerző szerint az, hogy megtaláltassék eme jogegységcsítós megteremtésének a módja. Szerinte három út lehetséges : az egyszerű recepció, a nemzetközi szerződés és valamely
a három állam feletti közös törvényhozói szerv megteremtése.
Az egyszerű recepció esetleges, a jogegységet nem állandóan
biztosító, merőben külsőleges, tehát messzebbmenő célok megvalósítására nem alkalmas eszköz. Közös törvényhozásról bizonyos, hogy szó sem lehet. Maradna a nemzetközi szerződések
útja. Ezt az útat a szerző könnyen járhatónak és a cél elérésére
a legalkalmasabbnak tartja. Konkrét j a v a s l a t a : 1., hogy a német
és osztrák-magyar szövetségi szerződésbe vétessék be oly rendelkezés, amely szerint a szerződő államok késznek nyilatkoznak
a fentebb említett joganyagot egybehangzóan szabályozni; 2. evégből mindhárom állam állandó bizottságot küld ki az egybehangzó
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jog megteremtésére ; 3. az eme bizottság által kidolgozott törvényjavaslatokat az egyes államok törvényhozásai lehetőleg változatlanul törvény erejére emelik. Minthogy pedig az egyöntetű
jog megteremtéséhez hasonló érdek eme j o g egyöntetű alkalmazásának biztosítása, a szerződő államok oly közös bíróságának
leiállítását javasolja, amely nem egyes perek eldöntésére volna
hivatva, hanem az egyes államok igazságügyi kormánya által
eléje terjesztett és a bírói gyakorlatban vitássá vált kérdések
elvi jelentőségű eldöntésével foglalkozna. Ezeknek a döntéseknek
az egyes államok bíróságaira ugyan nem volna kötelező ereje, de
mégis a tekintély erejével hatnának és biztosítanák az egységes
jogalkalmazást. Franki tanár fejtegetéseihez kritikai megjegyzéseket fűzni nem t a r t j u k időszerűnek. De érdemes feljegyezni e
gondolatokat ma, amikor úgy látjuk, hogy annak a sikere, amit
«jogi közeledésnek)), ^jogászi e g y ü t t m ű k ö d é s i n e k nevezünk,
végső sorban attól függ, hogy fogunk-e oly utat-módot találni,
amely az önmagaban bizonyára kívánatos cél elérését az állami
szuverénitás csorbítása, a nemzeti jogfejlődés feláldozása nélkül
teszi lehetségessé.
Dr. Rapoch Jenő.

18.

SZÁM.

tezi ezután az emlékirat a rendeletnek sérelmes intézkedéseit,
amelyek a kamara véleménye szerint részint az igazságszolgáltatás* részint az ügyvédség jogos érdekeivel állanak ellentétben.
Különös sérelmesnek találják a rendeletnek azt az intézkedését,
amely az illeték összegét a tárgyalás időtartaniára tekintetlel
állapítja meg és egyenesen végzetes következményeket jósolnak
a szóbeli tárgyalás jövendő fejlődésére vonatkozóan. Kifogásolja
a kamara azt a rendelkezést is. miszerint a fellebbviteli tárgyalások jegyzőkönyvei illetékmentesek, ha a tárgyalást a felek
távollétében tartják meg. A határozati illetéknek 5/s°/o-ról 1%-ra
való felemelése és minden felsőbírósági határozat után való
újbóli kivetése is panaszra ad , okot. A perorvoslatok igénybevételétől való elrettentésnél nem lát egyéb indokot ebben az
intézkedésben a kamara. A rendelet az első alkalommal előterjesztett végrehajtási kérelem illetékkel való mégterhelését is
teljesen jogosulatlannak minősíti. A pernyertes fél, aki a határozati illetéket már lefizette — mondja az emlékirat — újabb illetéklevonás nélkül csak egy akadémikus értékű bírói határozatnak örvendezhetik. És végül a legfájdalmasabb pontra tér át a
/ beadvány, az ügyvédeknek az illeték erejéig a kincstárral szemben való felelősségére, amely a kamara véleménye szerint, előbbutóbb vagy az ügyvédség proletarizációjára avagy a pereknek
néhány nagy vagyonú ügyvéd kezében való összpontosulására
fog vezetni. A rendelet életbelépése előtt megindult pereknek a
magasabb illeték alól leendő mentesítésére is kéri a kamara a
kormányt. Mindezen intézkedések megtételére pedig ú j rendeletnek sürgős kibocsájtását tartja szükségesnek. Az emlékirat
még elintézést nem nyert ; mindenesetre szokatlan jelenség
lenne, ha a kormány egy huzamos időn keresztül előkészített
rendeletén már néhány heti hatálybanlét után ily lényeges
módosítások eszközlésére szánná magát.
A.

— A t ö r v é n y k e z é s i i l l e t é k e k tárgyában kiadott új
osztrák császári rendelettel szemben a tiltakozások és támadások sorozata még nem ért véget. A soha ki nem fáradó reménység, amely a rendelet életbelépte előtt a tervezet megváltoztatásában hitt, most ú j a b b módosító rendelet kibocsájtásában bízik.
Az alsó-ausztriai ügyvédi kamara utolsó teljesülése emlékirat
készítésére kérte fel az elnökséget, amelyet utóbb az igazságügy miniszterhez fel is terjesztettek. A terjedelmes munkálatban
a kamara mindenekelőtt sajnálkozását fejezi" ki afelett, hogy a
csász. kir. kormány az igazságszolgáltatás menetére igen lényeges intézkedéseket tesz anélkül, hogy azok előkészítésénél az
igazságszolgáltatás egyik főtényezőjétől az ügyvédségtől megfelelő szakvéleményeket kérne ; egyben kifejezést ad annak a
Ü g y v é d j e l ö l t e t , ki főképen egy temesvári bank jogügyi
meggyőződésnek, hogy az új rendelet a polg. perrendtartás vívosztálya teendőinek ellátására vállalkozik, keres dr. Szenes Emil
mányait, nevezetesen a szóbeliséget is érzékenyen sérti. Részle- I ügyvéd Temesvárott.
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Megjelent a CORPUS JURIS HUNGARICI (Alapilotta Márkus Dezső dr.) legújabb kötete:

1915. ÉVI TÖRVÉNYCIKKEK
Jegyzetekkel ellátta

Kiadja a

T É R F I GYULA dr.
m. kir. igazságügyi

•

FRANKLIN-TÁRSULAT

m i n i s z t e r i tanácsos.

magyar

i r o d . i n t é z e t és

könyvnyomda.

A több mint 300 lapra terjedő kötet ára a pótlások füzetével együtt fűzve 7 K, fekete vagy
barna félbőrkötésben 10 K.

Kiegészítő kötete úgy a milleniumi nagy Corpus Juris (Magyar
Törvénytár), mint a Hatályos Magyar Törvények gyűjteményeinek,
valamint bármely törvénygyűjteménynek.
Tartalmazza az 1915-ben érvénybe lépett ö s s z e s t ö r v é n y e k e t , általános nagy becsben
álló j e g y z e t e k k e l , u t a l á s o k k a l s a m i n i s z t e r i i n d o k o l á s o k k a l . Függelékében beragasztásra való p ó t l á s o k , a Corpus Juris előbbi köteteinek kiegészítésére. A jegyzetekben gondosan
fel van dolgozva a k é p v i s e l ő h á z i é s f ő r e n d i h á z i t á r g y a l á s o k a n y a g a .
A legpontosabb szöveg, a legteljesebb t u d o m á n y o s és gyakorlati apparátussal.

A teljes gyűjtemények ára:
C o r p u s J u r i s H u n g a r i c i 1000—1914-ig, 1911. évi t.-cikkek. Barna félbőrkötésben K 17'—
40 kötet, fekete félbőrkötésben _ K 418*70 1 9 1 2 . cc
cc
cc
cc
«
21'—
A h a t á l y o s m a g y a r t ö r v é n y e k g y ű j t e - 1913 cc
cc
cc
€
« 13*—
m é n y e 1000—1910-ig 6 kötet és kettős
CC
CC
CC
« 17 —
mutató, barna félbőrkötésben
K 160'— 1914. cc
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TARTALOM. Dr. Dávid István debreczeni kir. törvényszéki bíró :
Ouaestio iuris civilis? — Dr. Misner Ignác budapesti ügyvéd : A házastársi öröklés és özvegyi jog a Ptk. javaslat bizottsági szövegéhen. (Bsz.) — Dr. Németh Péter kir. törvényszéki bíró : Törvényes
intézkedések a tejhamisítás e l l e n . — I f j . Dombováry Géza budapesti
ügyvéd : Jogirodalom : A magyar büntetőeljárási jog. Irta Angyal
Pál egyetemi professzor, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. — Dr.
Csillag Benő budapesti központi kir. járásbírósági jegyző : A perenkivüli letétek költsége körüli joggyakorlatról. — Szemle.
Melléklet: Hiteljogi és Perjogi Döntvénytár. —Kivonat a ^Budapesti
Közlöny»-bői.

Quaestio iuris civilis?
A Jogt. Ivözl. 1915. évi 32. számában megbeszélés tárgyává
tettem egyes fontosabb kérdéseket, melyek az épen akkor életbelépett 1915 : XIX. tc. 1. és 4. §-ának alkalmazása körül felmerülhetnek. Észrevételeim akkor gyakorlati anyag hiányában általános keretben mozogtak s inkább csak a lehetőség eseteivel
foglalkoztak. Ma már — sajnos, — meglehetősen nagy gyakorlati anyag áll rendelkezésre s talán nem céltalan dolot?, ha ennek
a nehéz törvénynek alkalmazása körül figyelemre méltatandó jogi
szempontokat konkrét esetek alkalmából is megbeszéljük.
Nem céltalan, sőt tanulságos ez különösen azért, mert az
1915: XIX. tc. alkalmazási körében, —• ahol ugyanis a civiljogi
kérdések először kerültek tömegesebben a büntetőbíróságok ítélkezése alá és először nyílt meg az interprsetaciónak egy szabadabb útja a büntetőjognak a magyarázat szempontjából mindenesetre merevebb szabályai között, — már tapasztalatom szerint
is többször hangoztatták a Rtk. 1. §-ában lefektetett azt a garanciális elvet, hogy a büntetőjog kiterjesztő magyarázatot nem tűr
s nyilván mindannyiszor megfeledkeztek arról, hogy magyarázni
minden jogszabályt kell, s hogy a magyarázat még nem szükségkép kiterjesztő magyarázatTalán már köztudomású az országban a hadscregszállítások
körül űzött visszaélések között az az eset is, melyet egyes lókereskedők azáltal követtek el, hogy egy lóavató bizottság tagjainak megvesztegetése mellett, de egyébként a lóavatásra nézve
előírt eljárás formális lefolytatása útján a hadsereg részére részijén silány, részben használhatatlan lovakat szállítottak.
A lóavatás menete az erre vonatkozóan fennálló szolgálati
szabályzat szerint lényegileg az, hogy "akik lovaikat a katonai
kincstár részére megvétel céljából felajánlják, azokat a lóavatóbizottság elé vezetik; a bizottság elnöke a bizottságban működő
állatorvossal együtt az elővezetett lovakat egyenként tüzetesen
megvizsgálja, az alkalmatlanokat visszautasítja, az alkalmasokat
pedig osztályozza, vételárukat megállapítja s minőségükhöz képest beosztja.
A felmerülő kérdés az, hogy mivel az 1915: XIX. tc. 1. §-a
a fegyveres erő céljára teljesítendő szolgáltatás iránt a hatósággal vagy a hatóság közegével kötött szerződéssel vállalt kötelezettség szándékos nem teljesítését, vagy nem megfelelő teljesítését alakítja bűncselekménnyé, megállapítható e a fentebb leírt
módon átadott s átvett lovak alkalmatlan volta esetén a bűnösség s illetve annak azon első íeltétele, hogy az a teljesítés, melyről állíttatik, hogy nem megfelelő módon történt, szerződésből
ered ?
A kérdés elbírálásánál nyomban szembeötlik a lóavatásnak,
mint jogügyletnek különös természete s ha ezt szemügyre vesz-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
i r o d á b a kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

szük, látnunk kell, hogy itt helyi vételügyletről van szó, amelynek különös elbírálást érdemlő jelleget az a körülmény ad, hogy
az árút a felhajtott mennyiségből, a minőség szempontjából megejtett tüzetes vizsgálat után egy szakértő-bizottság választja ki.
E jogügyletnél a kötelezettség tartalmát a bizottság elnökének az a kijelentése adja meg, hogy azt a lovat, melyet megvizsgálás után alkalmasnak talált, az általa megszemlélt állapotban veszi meg. Ez a kötelezettség azáltal, hogy az eladó a lovat
a bizottság elnöke által tett kijelentés értelmében átbocsátja,
szükségkép megfelelően teljesítve van s a teljesítést csak abban
az egy esetben nem lehet megfelelőnek tekinteni, ha az állatnak
a bizottság által fel nem ismerhető belső hibája volt. Ily esetben a szavatosság magánjogi szabályai nyernek alkalmazást és
ha az eladóban a szándékosság, vagyis a szolgáltatás nem megfelelő voltának tudata meg van, nincs akadálya az 1915: XIX. tc.
1. §-a szerinti bűnösség megállapításának,
E helyen csak a teljesség kedvéért említem meg, hogy a
fentebb vázolt esetben sem az ügylet természete, sem a fenfergó
körülmények szerint nem szükséges az átruházási ügylet megkötése s a tel jesítés között bizonyos időkülönbségnek fen forognia,
sőt a dolog természete szerint ki van zárva az is, hogy az eladó a még csak ezután beszerzendő árút adja el. Ezek szerint a
jogügylet nem is a Kt. 258. §. 2. pontjának sajátos értelmében
vett szállítási ügylet, mindazonáltal annak dacára, hogy a Btk.
457. §-a csak a szállítási ügyletekről beszél s az 1915: XIX. tc.
24. §-ában foglalt jogszabály megszorító rendelkezése ellenére is
ez utóbbi törvény rendelkezései alkalmazandók. Semmi támpontja
sincs ugyanis egy oly magyarázatnak, hogy a Btk. 457. §-a szerint csak a Kt. 258.
2. pontjának sajátos fogalommeghatározása értelmében vett szállítási ügylet nem teljesítése esett büntetés alá, mert hiszen a hadseregnek egyaránt érdeke, hogy ugy
a szállítási ügylet, mint a szorosabb értelemben vett adásvétel
által biztosított szolgáltatás teljesíttessék. E nézet téves volta
tekintetében elegendő. arra rámutatnom, hogy szállítási ügylet
tulajdonképen minden utólagos beszerzési szándék nélkül is fenforoghat, csak épen hogy nem lehet tárgyi kereskedelmi ügylet,
de egyébként is a szállítási ügylet az adásvételnek csak egyik
faja, melynek lényeges fogalmi elemeit teljesen kimeríti.
Amit azonban eddig tárgyaltam, a kérdésnek csak egyik és
pedig jóval könnyebb része. A törvény alkalmazása körében felmerülő igazi nehézség annak eldöntése, hogy a lóavatás máiismertetett természete dacára s ezen eljárás lefolytatása mellett
is fordulhat-e oly eset elő, midőn az eladók terhére a törvény
szoros értelemben vett szavai szerint szállítási kötelezettség állapítható m e g ?
Mi volna pl. a minősítés a következő esetben ?
Az eladók néhány százezer koronát kitevő tőkével űztek a
hadsereg céljaira szolgáló lovak eladása céljából a lókereskedést
s a katonai kincstár a besorozott lovak vételára fejében a befektetett tőkét többszörösen meghaladó pénzösszeget fizetvén ki,
az eladók végeredményben több millió koronára menő forgalmat eszközöltek.
Ugyanok már eleve értesítést szereztek arról, hogy egyik
lóavató bizottságnál havonkint mily mennyiségű ló sorozandó s
ezen értesülést a bizottság elnökével, még mielőtt ez hivatalos
utasítást kapott volna, közölték. A bizottság elnöke, — kit az
eladók különféle bűnös eszközökkel céljaiknak teljesen megnyertek, — az utóbbiakat lovak előállítására való megbízással állanK BUDAPMTCT KERESK S l
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dóan ellátta, sőt másokat, akik ugyanezen bizottság részére jogügylet által szabályozott állapot valóban létrejöttnek tekinlovaikat felajánlották, vagy visszautasított, vagy arra hívott fel, tessék.
A másik kérdés megoldása szintén önként kínálkozik. Ha
hogy a felajánlott lovakat bizonyos haszon nyújtása ellenében a
ugyanis egyszer megállapítható egy konkludens tények állal megmár többször említett eladók által avattassák.
alapított szerződéses állapot, akkor kétségtelen, hogy az abban
Szerény nézetem szerint a kérdés megoldása a következő.
Az előadott tényekből a vállalatban alkalmazott tőke nagy- foglalt jogosítvány egy megfelelő kötelezettséget von maga után.
ságára, a bizottság által szállítandó s a szóbanforgó eladók által Ekként, ha az eladók a lóavató bizottság körletében a szükséges
tényleg szállított lovak mennyiségének viszonyára való tekintet- lovak szállítását mintegy kizárólagos joggal kívánták maguknak
tel, arra a következtetésre kell jutni, hogy végeredményben oly biztosítani s valóban biztosították is, akkor e lovak szállítása
helyzet állt elő, amelyből folyólag ezek az eladók az illető bi- tekintetében terhükre szükségkép megfelelő kötelezettség keletkezett. E kötelezettség terjedelme — amennyiben adott esetben
zottság körletében bizonyos kizárólagossághoz jutottak.
vitássá
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a jellegzetes vonásúk, amit a lentebb előadott esetnél is előforduló kizárólagosságnak lehet nevezni. Az ügyleti fél a kötelem- fennálló szabályok szerint kell elbírálni. A teljesítés megfelelő
ből folyólag kizárólag egy meghatározott féltől követelheti a szol- voltának eldöntésénél tehát nem a helyi vételnél fenálló szavagáltatást s illetve kizárólag ezzel szemben szerez jogosítványt. tosság szabályai irányadók, hanem az, hogy az eladók a szállíHa tehát a fenforgó esetben az eladók a már ismertetett eljárás tási szerződésből eredő kötelezettségük folytán egyáltalán, tehát
által kifejezésre juttatták, hogy a lovakat az illető lóavató bizott- kivétel nélkül a jól ismert célnak megfelelő lovakat voltak köság körletében mintegy kizárólagossággal kívánják szállítani, a telesek a bizottságnak beszolgáltatni. E kötelezettség nem teljekatonai kincstárnak a lóavatásra hivatott közege pétiig ugyan- sítése az 1915 : XIX. tc. 1. §-ának tényálladékát kimeríti és a
ezen eljárás által szintén annak adott kifejezést, hogy ezek szál- teljesítés megfelelő vagy meg nem felelő voltának elbírálásánál
lítását mint kizárólagosan részükre biztosítottat kívánja tekin- az, hogy a lóavató bizottság a lovakat megtekintés után mint
teni és elfogadni, az ebből előálló jogi helyzet a szerződéses alkalmasokat elfogadta — minthogy egy bűnös összejátszással
tett elfogadási nyilatkozatnak e kötelem teljesített volta szemállapot jogi fogalmát kétségtelenül kimeríti.
Ne ejtsen ezekkel szemben tévedésbe az, hogy az ekként pontjából jelentősége nincs — figyelembe nem jöhet.
Azt hiszem, hogy e sorokkal, melyekkel egy jogkérdés ütköző
konstruált szerződés lebonyolítása mégis a lovak asszentálására
pontjait
inkább csak érinteni kívántam, sikerült ismét rámutatvonatkozóan fenálló szolgálati szabályzat szerint s illetve az
nom
az
1915
: XIX. tc. alkalmazásának rendkívüli nehézségeire.
abban előírt formában törtónt. A fentebbiekben levezetett szerNem
lehet
azonban
elhallgatnom, hogy a kérdés objektív nehézződéses állapottal szemben ugyanis azt, hogy a sorozó eljárást
alakilag tökéletesen lefolytatták, csakis akként lehet felfogni, ségeit sokszor fokozza az a, hogy úgy nevezzem szubjektív nehogy ez az eljárás a felek valódi akaratával szemben az átadás- hézség, amellyel a törvény alkalmazója elhatározza magát a bünnak ós átvételnek csak színleges formája volt. Ha pedig a magán- tető következmények alkalmazására ott, hol rendes körülmények
jogban az a szabály áll, hogy a színleges tényálladékok a felek között csak a civilis jogkövetkezmények állanak be. Talán ez az
egymás közötti viszonya szempontjából ezeknek valódi akarata egyik oka, hogy a törvény nem mindig találta meg a helyes alszerint bírálandó el, akkor e szabály az 1915: XIX. tc. 1. §-ának kalmazást. A törvény alkalmazásának ily szempontja is megértalkalmazási körében is, és pedig annál inkább áll, mert e tör- hető, ha meggondoljuk, hogy egyesek látókörében mily szigovényszakaszokban említett szándékosság fenforgásának elbírálása rúan elhatárolt terület a magánjog s a büntetőjog. Sajnálatos
annak felismerésétől függ, hogy a vádlott tudata átfogott-e va- tévedésnek fogjuk azonban minősíteni ezt a szempontot akkor,
ha azt gondoljuk meg, hogy amint sokszor a legmagasabb dollamely magánjogi causát, s ha igen, melyik az?
A tárgyalt eset megvitatása alkalmából azonban nem lehet gok is csak eszközei egy még magasabb célnak, ép úgy a magánjog s büntetőjog egyaránt eszköze egy ideálnak, melynek megmég két kérdés megoldása elől kitérni.
Az egyik az, hogy vájjon a hatóság oly közegének konklu- valósítására kölcsön kell hatniok s nem lehet megengedni, hogy
dens tényei, aki bűnös úton megvesztegetve, a kincstár érde- a civiljog útvesztőiben a nagy bűnösök szándéka biztonságban
Dr. Dávid István.
keinek ellenére játszott a szállítók kezére, eredményezhetnek-e a meghúzódjék.
katonai kincstár terhére szerződéses állapotot, a másik pedig az,
hogy a fentebbi konstrukció útján levezetett szerződésből folyóA házastársi öröklés és özvegyi jog
lag állapítható-e meg a szállítók terhére oly kötelezettség, mely
egy esetleges magánjogi perben is marasztaló határozat alap- a Ptk.-javaslat bizottsági szövegében (Bsz.).
jául szolgálhat.
A.z 1534.. §. szerint, ha ivadék nincs, a túlélő házastárs törAz első kérdés elbírálásánál az eset sajátos körülményeinél vényes örökös. Ezen intézkedéssel a túlélő házastársról a tervefogva nem abból kell kiindulni, hogy egy oly szerződés, melyet zet ( = Bsz.) előnyösen gondoskodott. Előbbre való a túlélő házasa megbízott egy harmadik személlyel összejátszva a megbízó ér- társ, mint az örökhagyó elődje és ennek ivadéka. Ez az elv
dekei ellenére köt, jogérvényes-e, mert hiszen a szerződés a lovak azonban a gyakorlatban még sem fest oly előnyösen, mint aminőátadása és átvétele, a vételár kifizetése által teljesedésbe ment, nek az általános elvi rendelkezésben mutatkozik.
s ez a bűncselekmény elbírálásánál fait accompli. Ellenkezőleg
Amellett, hogy a tervezet, abban az esetben, ha ivadék nincs,
abból kell kiindulni, hogy jóllehet a megbízó kijátszására kötött a túlélő házastársat egyedüli örökösnek minősíti, az elhalt háily jogügylet vele szemben hatállyal nem bír, de viszont semmi zastárs öröklött vagyona arra az ágra száll, amelytől származott.
sem akadályozhatja a megbízót abban, hogy a jogügyletet hatá- Az öröklött vagyonnak ezt a visszaháramlását a tervezet anéllyosnak elismervén, annak teljesítését követelje, s ebben az eset- kül, hogy erre bármily célszerűségi ok fenforgott, hagyomány
ben a kötelezett fél természetesen törvényszerű szolgáltatással alakjába öltöztette és a szülői és nagyszülői csoportra és ezek
tartozik. A fenforgó esetben, vagyis az 1915 : XIX. tc. 1. §-ának ivadékaira korlátozta. Lényegileg az a túlélő házastárs eddigi
alkalmazása szempontjából tehát az, hogy a katonai kincstár jogi helyzetén nem sokat, változtat, mert szülők, nagyszülők vagy
közege a kincstár érdeke ellenére a szállítókkal összejátszva járt ezektől leszármazók létezése esetén a túlélő házastárs az ági vael, minthogy a szolgáltatás — bár kétségen kívül kifogás alá eső gyont nem örökli. Bendszerint tehát az ő joga a szerzeményi
módon — megtörtént, egyáltalán nem akadálya annak, hogy a vagyonra szorítkozik. Ha pedig szerzeményi vagyon a hagyaték-
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ban nincsen, vagy csak kevés van, a túlélő férj semmit, vagy
keveset kap az elhalt hagyatékából, míg ellenben a túlélő feleség kapja, míg özvegyen marad, az ági vagyonnak legalább a
haszonélvezetet.
A túlélő házastársra nézve, ha nincsen ivadék, a törvényes
öröklés csak abban az esetben van előnyösen szabályozva, ha
sok a szerzeményi vagyon. Lesz-e azonban szerzeményi vagyon
a hagyatékban, az bizonytalan és ezt a bizonytalanságot fokozza
még az a körülmény is, hogy az elveszett ági vagyon, habár
nem oly mérvben, mint érvényben lévő öröklési szabályaink szerint történik, de a tervezet szerint is, még mindig elég esetben
a szerzeményi vagyonból pótlandó.
A szerzeményi vagyon bizonytalansága és annak az ági vagyon pótlására való esetleges felhasználása által a sokat igérő
házastársi öröklés nem oly nagyértékű, mint aminőnek első
látszatra mutatkozik. Jogviszonyokat, amennyire lehet, biztos
alapra kell fektetni. Ugyanazért helyesebb szabályozásnak kell
tekinteni azt, hogy a túlélő házastárs az ivadék nélkül elhalt
házastársa hagyatékának egy határozott hányadát kapja, tekintet nélkül a vagyon eredetére és természetére, tekintet nélkül
tehát arra, hogy a vagyon szerzeményi vagy öröklött természetű-e. Ezen öröklési alap mellett kikerülhető a sok per, melyeket az örökösök a szerzeményi és ági vagyon, a beruházás, értéknövekedés és fogyás megállapítása céljából vezetni kénytelenek. De emellett nagyrészben megóva marad az ágiság ama sarkalatos elve, hogy a vagyonnak legalább egy hányada az elődökre száll.
Arra, hogy mennyit kapjon a túlélő házastárs elhalt házastársának hagyatékából, észszerűleg nem bírhat befolyással a hagyatéki vagyon szerzeményi és öröklött természete. A házassági
intézmény nagyjelentősége és az életszükségletek képezik azokat
a tényezőket, amelyekből azon hányad nagysága alakul, melyet
valamely törvény a túlél3 házastársnak a hagyatékból örökségül
juttat. Már a Code Civil kimondotta 732. cikkében : «La loi ne
considére ni la nature, ni l'origine des biens pour en regler la
succession.)) Ezen törvény mondotta ki, hogy a vagyon természetének és eredetének semmi befolyása nincsen az öröklésre és
ezen törvény életbelépte óta hazánk kivételével Európában nem jött
létre öröklési törvény, mely a szerzeményi és öröklött vagyon között különbséget tett volna.
Az osztrák ált. polg. törvénykönyv (758. §.) ivadék nem létezése esetében a hagyaték egy negyedére, a német polg. törvénykönyv (1931. cikk) pedig a hagyaték leiére ad öröklési jogot
a túlélő házastársnak. Ebben a törvényben biztos alapja van a
házastársi öröklésnek, mely tekintet nélkül a vagyon eredetére,
a hagyaték egy fix hányadában van meghatározva. Ez a határozott hányad, melyre a túlélő házastárs minden eshetőség között
számíthat, értékesebb reá nézve, mint a bizonytalan sok, melyet
az érvényben lévő örökösödési szabályaink ós a tervezet is a túlélő házastársnak Ígérnek.
Ha a házastársi öröklést biztos alapra akarjuk fektetni és
nem akarjuk azt a hagyaték szerzeményi és öröklött természetével járó véletlen esélyektől függővé tenni, akkor a szerzeményi
és öröklött vagyon közti megkülönböztetést minden habozás
nélkül végleg el kell ejteni.
Amíg nem lesz bátorságunk a középkor e maradványával
szakítani, nem lesz helyesen szabályozott törvényes öröklésünk.
De igenis lesznek folytonosan perek annak megállapítása végett,
hogy mennyire rúg a hagyaték szerzeményi és öröklött része,
mennyi a beruházás az öröklött vagyonba és elveszett-e az oly
okból, mely miatt azt a szerzeményből meg kell téríteni vagy
sem.
Tévesnek kell minősíteni azt a felfogást, hogy a szerzeményi
és öröklött vagyon közti különbség különös jogfejlődésnek az
eredménye és mint becses nemzeti sajátosság fentartandó.
Új törvény alkotásánál az nem lehet cél, hogy a gyakorlatban be nem vált valamely jogintézményt csupán azért tartsanak
fen, mert a nemzeti jogfejlődés eredményének tekintik. Csak
azt kell mérlegelnünk, hogy a törvény a fenforgó és a jövőben
fejlődő jogviszonyokat helyesen és célszerűen szabályozza-e. Ebből az egyetlen helyes szempontból kiindulva meg kell állapítani, hogy a házastársi öröklésnek érvényben lévő és tervezett
ú j szabályozása sem nem célszerű, sem nem igazságos. Nem
szabad idegenkedni attól, hogy szakítsunk az elavult intézmény-
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nyel. De különben nem is helyes az a felfogás, hogy sajátos
nemzeti intézményt képez a szerzeményi és öröklött vagyon közötti megkülönböztetés. A középkorban és újkorban a XVIII. századig azon európai államokban, hol nem a római j o g volt érvényben, mindenütt megtették a szerzeményi és öröklött vagyon
közti megkülönböztetést. Fejlődött ez a patriarchalis korszakból,
amelyben több generáció egy háztartásban együtt vagy legalább
egy és ugyanazon vagyonból élt és így az öröklött vagyon a
család vagyonának tekintetett. Semmiként nem való azonban az
a megkülönböztetés olyan korba, melynek életviszonya lényegcsen eltérnek amazétól és ezen oknál fogva más szabályozást is
igényelnek.
A tervezet fen tartotta a jelenlegi öröklési szabályoknak azt
a kirívó igazságtalanságát, hogy a túlélő férjnek az elhalt feleség öröklött vagyonából semmit, még haszonélvezetet sem juttat, ha nincs ivadék, de van öröklésre hivatott előd. Dúslakodhatik az elhalt feleség öröklött vagyonában valamely előd ivadéka, ki az örökhagyónővel sohasem törődött, ellenben a férj,,
ki hűséges élettársa volt, arra a kegyelemkenyérre van utalva,
melyet neki az 1561. §.-eltartásban nyújt akkor, ha magát eltartani nem képes. Ez az intézkedés ellenkezője ama nagyrabecsülésnek, melyet a magyar törvénykezés a házassági intézménnyel
szemben egyébként tanúsít.
Mindez az igazságtalanság, meg a szerzeményi és öröklött
vagyon természetével járó kiapadhatatlan casuistica és ebből
származó tömérdek per, mintegy varázsütéssel egyszerre megszűnnék, ha a szerzeményi és öröklött vagyon közötti különbség
elejtésével a túlélő házastársat, legyen az akár a férj, akár a
feleség, az elhalt házastárs hagyatékának meghatározott hányadát örökli.
Még helytelenebből szabályozza a tervezet azt az esetet, ha
valamelyik házastárs elhal' ós van ivadék. Itt újra fel keli tüntetni azt a visszásságot, hogy a túlélő férj a feleség hagyatékából mit sem kap. Ebben az esetben is, ha a férj nem képes
magát eltartani, a felesége örököseitől az eltartást követelheti,
mire ezek, akik különben rendszerint saját leszármazói, egyébként is kötelesek.
A szabályozás helytelensége fokozottabb mérvben abban az
esetben mutatkozik, ha a férj hal el korábban a feleség és ivadék hátrahagyásával. Ebben az esetben az özvegy a férj hagyatékából a fenálló jogszabályok és a tervezet szerint is, mit sem
örököl, hanem megilleti őt az özvegyi jog (1555. §.), vagyis a
férj egész hagyatékára kiterjedő haszonélvezet. A törvényes
öröklés csak úgy szabályozható helyesen, ha az özvegy a hagyatéknak meghatározott hányadát kapja tulajdonul, ellenben a
hagyatéknak többi része a leszármazóknak korlátozás nélkül —
különösen haszonélvezctinentesen — jut.
A hagyaték megosztásának ezen módja megfelel a célszerűség minden követelményének. Az özvegy szabadon rendelkezhetik az ő örökrészével. Az ivadékok és pedig a fiúk, mihelyt a
kellő kort elérték, a haszonélvezettől mentes örökrészükkel magukat könnyebben önállósíthatják, míg a leányok örökrészüknek
hozományra való fordítása által könnyebben mehetnek férjhez.
Ilyen az etikai és a közgazdasági szempontból célszerű elrendezés helyett a tervezet fentartotta az özvegyi haszonélvezetet, amely sok bajnak, sok családi viszálynak és pernek kiapadhatatlan kútforrása.
Az özvegy kapja ugyan a családjog körébe tartozó, kötelmi
viszonyon alapuló igénye folytán a közszerzemény felét. Ámde az
bizonytalan, hogy marad-e vagy nem marad-e a férj után közszerzemény.
Akárhány esetben nincs semmi közszerzemény vagy csak
kevés és az elhalt férj után maradt vagyon egészben vagy túlnyomóan öröklött természetű. Más esetben fordítva csak közszerzeményből vagy jobbadán közszerzeményből áll a hátramaradt vagyon. Ahhoz képest, hogy melyik, vagyon a közszerzeményi vagy az öröklött vagyon a túlnyomó, változnak az özvegynek és a leszármazóknak jutó vagyoni előnyök. Tehát az
öröklés biztos bázis helyett véletlen esélyre van alapítva.
Az özvegyre nézve kedvezőbb, ha a hátramaradt vagyonnak
minél nagyobb hányadát képezi a közszerzemény. Ellenben a
leszármazókra előnyösebb, ha minél nagyobb hányadot képez az
öröklött vagyon, mert ebben az özvegy nem örököl. De bármily
nagy hányadból is álljon az öröklött vagyon, vagy ha csak örök-
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lött vagyon maradt, a szabályozás az ivadékokra nézve sohasem
célszerű és nem lehet teljesen előnyös, mert az egész hagyatékot
az özvegyi haszonélvezet terheli. Ez állandó akadálya a leszármazók önállósításának és a helyes gazdasági fejlődésnek. ,
Az ivadékokra kirívóan hátrányosan alakul az öröklés, ha
az elhalt előd után kizárólag közszerzemény marad. Ennek
felét kihasítják az özvegy részére, a másik fele ugyan az ivadé"
koknak jut, de az özvegy haszonélvezetével terhelten. Milyen
súlyos igazságtalanság nyilvánul meg abban, hogy az özvegy az
összvagyon felét és az ivadékoknak jutó hagyaték haszonélvezetét is kapja, úgy hogy a család becsületének és vagyonának
fentartására és növesztésére hivatott ivadékok az özvegy életében még a saját örökségükről sem rendelkezhetnek ! A vagyonnak ez a középkori, hitbizományszerű lekötöttsége épenségge*
nem illik a mai korba, melynek egyik főelve a gazdasági erők
szabad fejlesztése.
Abban az esetben tehát, ha a férj ivadékok hátrahagyásával
hal el, nemcsak a szerzeményi és öröklött vagyon közti különbség, hanem főleg a köz szerzemény jogintézménye teszi bizonytalanná, ingataggá a törvényes öröklést. Ugyanezért, ha a törvényes öröklést igazságosan és gazdaságilag célszerűen akarjuk
szabályozni, a közszerzeményi intézményt is úgy kell megszüntetni, hogy az csak abban az esetben alkalmazható, ha a házastársak azt szerződésileg megállapították. Minden más esetben
ki legyen zárva. Örököljön minden házastárs a másik után és
pedig egyenlően. Az öröklési hányad legyen igazságosan megállapítva és szűnjön meg az özvegyi haszonélvezet. Milyen igazságos, egyszerű a pereket mintegy kizáró szabályozás lenne az,
melynek alkalmazása mellett az ivadékok a reájuk jutó vagyonnal magukat önállósíthatják és gazdaságilag érvényesülhetnek.
Megszűnnének a szerzeményi és öröklött vagyon megállapítása,
de főleg az özvegyi haszonélvezet korlátozására irányzott, a családi békét felforgató, párjukat ritkító kellemetlen perek, melyeknek az özvegy elleni megindítására a törvény az özvegyi haszonélvezet intézményével az ivadékokat mintegy kényszeríti.
Az ilyen célszerűtlen nemzeti intézményeket nem fentartani,
hanem mielőbb megszüntetni és helyesekkel pótolni kell.
Az 1848 : XV. tc. megszüntette az ősiségét és utasította a
kormányt, hogy az ősiség megszüntetésén alapuló polgári törvénykönyv javaslatát mutassa be a legközelebbi országgyűlésnek. Meg vagyok győződve, hogy ha ilyen javaslat bemutatására
sor került volna, ez a javaslat nem a középkori hűbérrendszerrel
járó öröklési elveket, hanem a változott viszonyoknak megfelelő,
a szerzeményi és öröklött vagyon közti különbséget végleg elejtő öröklési rendszert tartalmazott volna és az ilyen szabályozást az országgyűlés el is fogadta volna.
A haza legjobbjainak vágyódása egy modern polgári törvénykönyv után megint nem mehetett teljesedésbe. A rákövetkező abszolutisztikus kormány Magyarországot megfosztotta önállóságától és reánk oktrojálta az idegen, ausztriai törvényeket.
A jogtalan erőszak elleni gyűlölet a különben nagyrészben célszerű magánjogi intézkedésekre is kiterjedt, melyekkel a közvélemény rokonszenvezni és megbarátkozni nem tudott. A restitutio in integrum, a jogfolytonosság volt az általános kívánalom.
Ennek kell tulajdonítani, hogy midőn a passzív ellenállás az
abszolút hatalmat megtörte és ez kénytelen volt a törvényellenes
módon életbeléptetett törvényeket visszavonni, az országbírói értekezlet a restitutio in integrum elvéből kiindulva, visszaállította
a régi magyar magánjogi szabályokat, különösen a közszerzemény intézményét, a szerzett és öröklött vagyon közti megkülönböztetést, valamint az özvegyi jogot.
Nem a magánjogi célszerűség, hanem közjogi és politikai
szempontok, a jogfolytonosság elve voltak főleg irányadók. Másrészt az ősi magánjogi intézményekben is bizonyos garanciát
láttak az annyira nélkülözött és oly nehezen visszaszerzett politikai önállóság fentartására. Azért is mondja az ideiglenes törvénykezési szabályok általános bevezetése : «Addig is, míg az
alkotmányos törvényhozás a codificatio rendszeres művét befejezhetné, az országbírói tanácskozmány által megállapított és a
hazai bíróságok részére az átmeneti időszakban zsinórmértékül
szolgálandó következő ideiglenes intézkedések hozatnak javaslatba.)) Azon jogintézményeket, melyeknek akkor csak átmeneti
érvényt tulajdonítottak, azokat mi most állandósítani és hosszú
időre alkotaíjdó törvénykönyvben fentartani akarjuk. Az eddigi

11.

SZÁM.

55 évi tapasztalatok alapján ezen intézményeknek nem fentartását, hanem elejtését kellene szükségesnek és célszerűnek tartani.
Nagy hiba lenne oly törvényt hozni, mely mintegy kényszeríti az ivadékokat az özvegy ellen, a túlélő házastársat pedig az
elhalt házastárs elődjei ellen perek vezetésére. A szerzeményi és
öröklött vagyon közti különbség megállapítása, az özvegyi jog
és ennek korlátozása körül az 55 évi joggyakorlatban rengeteg
casuistica keletkezett. Ez némi nehézségen segített, de az alapjában elhibázott jogintézmények káros következményeit csak ezek
eltörlésével lehet elhárítani. Az itt bírált intézmények elejtésével
összhangzatős, egyszerű és könnyen áttekinthető törvényes öröklést kell meghonosítani.
Kellő megoldásnak az volna tekinthető, hogy ivadékok létezése esetén a túlélő házastárs, tekintet nélkül a vagyon eredetére, örökölje a hagyaték egy negyed részét, a többit haszonélvező tmentesen örököljék az ivadékok.
Ivadékok nem létezése esetén pedig a túlélő házastárs örökölje a hagyaték felét, a másik fele szálljon az elhalt házastárs
elődjeire és ezek leszármazóira. Ilyenek nem létében örökölje a
túlélő házastárs az egész hagyatékot. Ilyen szabályozással az ági
vagyon intézménye részben fen van tartva és emellett az elődök
az ivadéknak még a szerzeményi vagyonában is részesülnek.
Nagyon kis munkával járna a tervezet ezen iránybani átalakítása és oly modern, igazságos öröklési rendet kapnánk, mely
előreláthatólag hosszú időre fentartható lenne. Most még nem
késő, használjuk fel az időt. Készítsenek Jegalább egy alternatív
törvényes öröklési tervezetet. A nyilvánosság meg lenne lepve
az ajánlott ú j öröklési rend célszerűségétől és könnyen lehetséges, hogy a képviselőház is megnyerhető lesz ezen üdvös újításra. Nagyobb szolgálatot tesz a törvényhozás a nemzetnek a
célszerűtlen, elavult intézmények eltörlésével, mint azok fentartásával. Ha a régi intézmények eltörlése és az ajánlott újítás mellett
szóló annyi fontos érdek dacára mégis.a ragaszkodás a régi,
habár célszerűtlen intézményhez felülkerekednék és győzne, úgy
korlátoztassék törvényileg az özvegyi jog legalább oly módon,
hogy aha ivadékokkal konkurráló özvegy közszerzemény és
egyéb ingyenes címen a hagyatékból annyit kap, hogy ennek
jövedelméből magát eltarthatja, ne legyen egyáltalán haszonélvezete az ivadékok örökrészére®. Ezzel a rendelkezéssel a nyomasztó özvegyi haszonélvezet számos esetben megszűnnék; megszűnnék ezzel számos esetben a vagyon lekötése a haszonélvezet
által és megszűnnék annak a lehetősége, hogy az özvegy akárhány esetben egymaga a férj hagyatékából több vagyoni előnyhöz jut, mint az összes ivadékok együttvéve.
Dr. Misner Ignác.

T ö r v é n y e s intézkedések a tejhamisítás ellen.
A közfogyasztás tárgyait képező élelmicikkek közt alig
van fontosabb és általánosabb tápszer, mint a tej. Ez az élelmicikk táplálja az embert születésétől agg koráig és életének
egyes periódusaiban nem ritkán kizárólagos és nélkülözhetetlen
tápszere lehet. Érthető, hogy ily körülmények között mily nagy
fontossággal bír, hogy ez a tápszer mindenkor tiszta, hamisítatlan állapotban élveztessek.
Nálunk az 18'J5 : XLVI. tc., amely a mezőgazdasági termékek meghamisításáról szól, tartalmaz büntető rendelkezéseket a
tejhamisítók ellen és kihágásnak minősíti ezt a cselekményt.
Felette sajnos, hogy e törvény alapján kiszabható csekély
büntetések legkevésbé sem állanak arányban azzal a közveszélyes orvtámadással, amelyet az igen könnyen és nagy haszonnal
operáló tej hamisító a fogyasztók milliói ellen intéz, amidőn a
tejet vízzel keveri, lefölözi, vagy egyéb módon meghamisítja.
A fentemlített törvény alapján kibocsátott 38,286. számú
végrehajtási rendelet a tejre vonatkozólag a követelhető minőséget oly alacsonyan állapítja meg, így a zsírtartalmat 2'8%-ban
csupán holott az átlagos jó tejnek 3-5% zsírt kell tartalmaznia,
hogy ezeknek következtében a 10 sőt 15%-os vízzel hamisított
tejek is megfelelőnek tekintendők.
Ilyen gyenge védelmi intézkedések, különös tekintettel a
tejárak fokozódó emelkedésére és az egyre növekedő takarmányhiányra, persze legkevésbé sem alkalmasak arra, hogy a semmi
berendezést igénylő, ma már valósággal művészi tökélyre vitt és
rendkívül jövedelmező tejhamisításnak gátat vessenek.
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A székesfőváros vegyészeti és "élelmiszervizsgáló-intézetének
legutolsó négy évi jelentései szerint az 1910. évben 4354 megvizsgált minta közül 1827, az 1911. évben 3777 megvizsgált minta
közül 1780, az 1912. évben 3705 megvizsgált minta közül 1471,
végül az 1913. évben 4477 megvizsgált minta közül 1780 esett
kifogás alá.
Tekintetbe véve, hogy a székesfőváros napi tejfogyasztása a
jelentések szerint körülbelül 280—290 ezer liter, egy árúsra
évenként alig esik egy minta, amely vizsgálat alá kerül.
• Nálunk Magyarországon 17 élelmiszervizsgáló intézet működik és átlag évenkint 25,000 mintát vizsgál. Ezzel szemben
Svájcban 20 állomás az 1912. évben 36,712 mintát vizsgált. Németországban 200 ilyen élelmiszervizsgáló-intézet van felállítva.
A fenti adatból látható, hogy nálunk, bár őstermelő állam
vagyunk, mily kevés az élelmiszervizsgáló-intézetek száma és
mily gyenge az élelmiszerek ellenőrzése.
.Jóllehet a tiszta vízzel higított tej is orvosi szempontból kifogás alá eshet, amennyiben ezáltal a tej tápereje csökken és
így testi szükségletünk oly módon, amint az megkívánható, kielégítést nem nyer, mégis az ilyen hamisítás a Btk-nak a közegészség elleni vétségei körébe nem vonható, mert a tejbe kevert
anyag magában véve «az egészségre nem ártalmas®.
Másképen áll azonban a dolog, ha a tej nem kifogástalan
vízzel kevertetik.
Eddig, ez utóbbi esetben is a fehtemlített törvény alapján
kihágás miatt vonták felelősségre a tej hamisítót.
Új fordulatot jelent a judikaturában az erzsébetfalvai kir.
járásbíróságnak 1915 június 7-én B. 3426/1915. sz. alatt hozott
ítélete (közölve a Jogtud. Közlöny legutolsó büntetőjogi döntvénytárában), amely a Btk. 314. §-a alapján mondta ki bűnösnek
a vádlottat, aki a tejet rossz kútvízzel hamisította.
Az említett ítélet indokolása közli, hogy az országos m. kir.
kémiai intézet és központi vegykisérleti állomás vegyelemzési
bizonylata szerint a vádlottól lefoglalt tej fajsúlya 15°-on 10022,
zsírtartalma 105, a tejben levő száraz anyag pedig 2'84% volt.
A tejben erős nitrát-reakció észlelhető. A vegyelemzésij bizonylat végső véleménye ez volt : ccez már nem nevezhető tejnek,
hanem rossz kútvíznek, amely körülbelül 20% tejet tartalmaz.®
A tehéntej fajsúlya rendes körülmények között 1-034—1-084
között mozog, zsírtartalma 3-5, a száraz anyag* pedig 12-0°/o-ban kifejezve.
A kémiai intézet megállapításaiból és az ahhoz fűzött véleményből kiindulva a bíróság az erős nitrát-reakcióra helyezte a
súlyt, amelynek oka a kémikusok egyhangú véleménye szerint
csakis vizezés lehet, miután Schrott német vegyész bebizonyította, hogy a tiszta tej nitrátokat nem tartalmaz.
Erős nitrát-reakciót az a víz ad — a vegyészek szerint —
amelynél 1 literre 100 vagy ennél több mgr. nitrát esik. Az ilyen
nagymennyiségű nitrátot tartalmazó víz az egészségre feltétlenül ártalmas, miután ez oly korhadó talajon át kerül felszínre,
amelyben az egészségre ártalmas különféle baktériumok vannak.
Tekintve azt, hogy a tej csiráztató anyag, amennyiben táplálék
a baktériumnak is, világos, hogy a rossz kútvízben levő veszélyes baktériumok a tejbe jutva még jobban elszaporodnak.
Miután a tárgyaláson jelen volt orvosszakértő is annak a
véleményének adott kifejezést, hogy a vizsgált tej a vegyelemezési bizonylat szerint a benne levő idegen anyagok által feltétlenül káros a bélhuzatra, a bíróság kimondta, hogy a vádlott a
tejbe egészségre ártalmas anyagot kevert és a ténymegállapítás
alapján őt a Btk. 314. §-ába ütköző vétségben mondta ki bűnösnek.
11a tekintetbe vesszük azt, hogy a törvényhozó célja e §
megállapításánál kétségtelenül az volt, hogy a közfogyasztás tárgyait képező élelmicikkek tisztaságát és élvezhetőségét biztosítsa
és megóvja a fogyasztókat attól, hogy oly élelmicikkeket fogyaszszanak, amelyek' az egészségre ártalmasak, akkor ezt a határozatot mint a törvényhozó intencióinak teljesen megfelelőt kell
tekintenünk. Kívánatos lenne, hogy hasonló esetben a bíróságok
ugyanígy határozzanak.
Nem kevésbé kívánatos volna azonban, ha a törvényhozás
mielőbb a legszigorúbb törvénnyel állná útját mindennemű
élelmiszer hamisításának, mert, amint már fentebb kifejtettük, az
élelmicikkeknek nemcsak az egészségre ártalmas, de m a g u k b a n
véve ártalmatlan anyagokkal való hamisítása is, súlyos következ-
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ményekkel járhat, amennyiben az élelmicikkekben levő tápanyagot kevesbítik és ily módon a fogyasztó testi szükségletét ki
nem elégítik, aki pedig az élelmiszerek mai abnormis árának
megfizetésével erre mégis csak teljes joggal igényt tarthat.
Dr. Németh Péter.

Jogirodalom.
A magyar büntetőeljárási jog. írta: Angyal Pál, egyetemi professzor,
a M. Tud. Akadémia lev. tagja. Megjelent az Athenaeum kiadásában,
ára 12 korona. Első kötet.
A háború, amint azt előre láttuk, a jogszolgáltatás terén is
éreztette hatását. Ez áll elsősorban, persze a büntető jogszolgáltatásról, mely csaknem ugyanoly mérvben alakult át, mint a
moratóriumos intézkedésekkel jellegét változtatott magánjog.
Életbelépett a gyorsított bűnvádi perrendtartás, és a polgárok
egy jó részére nézve a lépten-nyomon rendeletileg kiegészített
katonai jog. A j u s sequuin helyébe jus stricium lépett. S mindez
a világ leghumánusabb intézményeinek, a gyermekvédő törvényeknek és a büntetőnovellának életbelépte után nyomban, és
pár héttel később, hogy az igazságügyi miniszter — mintegy beváltandó egyetemi tanár korában tett igéretét — rehabilitácionális tervezettel lépett a nyilvánosság elé. Ez^ a tervezet — ezt
már e lapok egy-két év előtti számában fejtettem ki -— épenséggel nem mindenben egyezik jogfelfogásunkkal. Ez azonban
most mellékes. Fő, hogy a törvényhozás büntetőjogi téren csatlakozott a modern irányokhoz és elvben szakított a merőben
bosszúálló igazság eszméjével.
Ezen, már Fayer által propagált eszmék kodifikatórius megvalósítása körül kiváló érdemei vannak Angyal Pálnak, aki még
pécsi jogakadémiai tanár korában a gyermekvédelem, patronage
stb. társadalmi téren való érvényesülése körül elévülhetetlen érdemeket szerzett. Cikkei, írásai közismertek a jogász olvasóközönség előtt. Jórészük természetesen a gyermekre vonatkoznak.
De szerző úr a törzsökös, régi magyar jogszolgáltatás kutatása
elől se idegenkedett. Ezt éj) a Jogtudományi Közlönyben pár év
előtt megjelent cikkeiből látjuk, úgy hogy most megjeftmt műve
csak újabb bizonyítéka a tudott ténynek. Anyagjogi kommentárja
— a második kiadás a közelmúltban jelent meg — közkézen forog. Eljárási jogának első kötete, az általános tanokat tárgyazó,
most hagyta el a sajtót. Ebben a kritikus időben, a j u s aequum
és jus strictum egymáselleni élet-halálharca idején, most!
Altalános tanúkról lévén szó, mindenekelőtt szerzőnek a védelemre vonatkozólag elfoglalt álláspontja érdekelt. Igazi lelki gyönyörűséggel olvastam a mű 226. lapján kezdődő második fejezetének erre vonatkozó fejtegetéseit. Ujabban ugyanis — ezt napnap után tapasztalják a védői k a r n a k egyik-másik hatóságnál
eljáró tagjai — ((igazságvédelem)) örve alatt a védelem szabadságát kezdik nyirbálni. Ily mód tiporva sárba mindazt, amitől
96-iki Bp. inaugurált, szerző határozott színt vall a büntetőjogi
perverzitás ezen paroxizrnusával szemben: az alaki és anyagi védelem körét oly beható alapossággal tárgyalja, amint azt a kérdésnek az egyéni- és közszabadságjogok szempontjából való
fontossága megérdemli. Erre vonatkozólag már a kötet bevezető
részében nem egy igen értékes jogtörténelmi adalékkal szolgál.
A hivatkozott fejezet pedig szinte a monográfiának mindenre kiterjedő alakjával hat. Szerző itt a külföldi irodalomnak majdnem
minden valamire való adalékát — nemcsak hogy felsorolja, de
fel is dolgozza, llégi magyar j o g u n k n a k erre vonatkozó intézkedéseit mint annak alapos ismerője tárja elénk. Világos, könnyen
érthető alakban tárgyalja a perrendi szabályokat. Az 1874: XXXIV.,
1887: XXVIII. stb. ú j a b b keletű kiegészítő törvényekről és az
ügyvédségre vonatkozó irodalomról sem feledkezik meg. A kötet
általános rész és illetve bevezető kötetnek íródván, nem ragaszkodik a törvényes sorrendhez, hanem már itt sorolja fel a járásbírósági, a fiatalkorúak bírósága előtti, valamint a gyorsított
bűnvádi eljárásban szabályozott védelem intézményét. A megengedett ós a kötelező védeleméit külön-külön beható fejezetekben
tárgyalja. Röviden és szabatosan végez a közvédői intézménnyel.
És minthogy a fiatalkorúak bírósága előtti védelem tekintetében
új, újabban az általánostól eltérő jogfelfogás lett uralgó, de más,
most közelebbről nem érintendő okokból is, hisz a törvény visszaható erejének éráját éljük: nem minden emóció nélkül k u t a t t u k :
micsoda álláspontot foglal el szerző úr a védő jogai és köteles-
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ségei tekintetében? Nevezetesen: mi szerzőnek véleménye a védő
bíróság előtti igazmondási kötelességéről ? Ezt az utóbbi kérdést
a nemet irodalom, mint tudjuk, nemlegesen, a magyar igenlegesen is meg nemlegesen is, szóval sehogysem döntötte el. (Lástl
erre nézve a Büntetőjogtára valamely régi kötetében a ccVédő-e
a közvédő?)) cím alatt megindult vitát, és a «Favor defensionis))
című vagy tíz évvel ezelőtt megjelent jogászegyleti értekezés
utolsó lapjait.) Szerző úr e kérdés eldöntésénél igen helyesen a
védő feladatának meghatározásából indul ki. Nem vesz tudomást
a védőt holmi igazságügyi arkangyalnak óhajtó hypermodern felfogásról. Abban látja a védő kötelességét, hogy a terhelt érdekeit az anyagi igazság követelményei által vont korlátok között
képviselje. Ebből a meghatározásból aztán klasszikus tömörséggel vonja le a védő jogkörére nézve irányadó összes szabályokat.
Dolma nyomán kifejti, hogy szerepe határozottan egyoldalú és
szubjektív. Ergo még csak tárgyilagosságra sem köteles. Nem
kötelezhető rá, hogy az anyagi igazságot a terhelt érdekeivel
ellentétben is előmozdítsa. Ép csak törvénybe ütköző módon, p.
o. bűncselekmény elkövetése útján nem szabad a terheltet mentenie
stb. Nem új, de újabban általános érvényük-tekintetében bizonyos
— tegyük mindjárt hozzá, hogy retrogád oldalról kétségbevont
igazságok ezek, melyek hangoztatása azért is fontos, mert a mostani jog uralma alatt történik.
Nagyterjedelmű műnek első kötetéről van szó. Folytatása
— amint azt szerző úrtól tudjuk — csak néhány hó letelte utánra
várható. így hát nem lehet célunk a szó szorosabb értelmében
vett könyvbírálatot írni. így tehát annak a kijelentésére szorítkozom, hogy szerző az első kötet keretébe tartozó minden egyes
kérdést ugyanily alapossággal tárgyalt. Egyik részt sem emelem
ki. Ez a művet még nem ismerő olvasó szemében a többi résznek, szóval az igazságnak is rovására menne. Szerző úr igen
behatóan foglalkozik a hazai és külföldi irodalommal, persze a
joggyakorlattal is, úgy hogy a művet a gyakorlati ember nerri kisebb
haszonnal fogja forgatni, mint az elméleti. Szerző, aki mint a
Büntetőjogtárának szerkesztője évek óta szokott hozzászólni a
Kúria egyes döntéseihez, másrészt mint egyetemi tanár régtől
fogva szokott hozzá a kérdések könnyen érthető alapban való
tárgyalásához. Ezen szokásáról e művének megírásánál sem tudott letenni. Aminek persze az olvasó látja hasznát. Szóval a
legmelegebben ajánljuk olvasóinknak.
I f j . Dombováry Géza.

A perenkívüli letétek költségei körüli joggyakorlatról.
Az úgynevezett perenkívüli letétek költségei körül kifejlődött joggyakorlatról kívánok jelen cikk keretében szólani, értve
perenkívüli letétek alatt azon eseteket, midőn az adós, vagy annak nevében más a követelést a hitelezőnek, vagy azért, mert
ismeretlen, vagy mert a szolgáltatást elfogadni nem akarja, vagy
mert a hitelező személyét illetőleg kétségben van, ki nem űzetheti, hanem bírói letétbe helyezi.
Csekély ama kivételek száma, midőn a letevő letéti kérvénye
díjának és költségének megállapítását és annak a letétből való
visszautalását nem kéri. A letéti kérvények kilencven százalékában bennfoglaltatik a költség megállapítása és visszautalása
iránti kérelem.
A polgári perrendtartás életbelépte előtt sok bíróság akként
döntött e kérdésben, hogy a letéti kérvény költségeit megállapította és visszautalta, ezzel szemben voltak, akik ellenkező gya •
korlatot követtek és ebbeli döntésüket azzal indokolták, hogy
perenkívüli ügyekben a költség megállapításnak helye nincs.
Ily irányú határozat hozatalánál az alapvető elv kétségkívül az
volt, hogy az adós szolgáltatása akkor lesz a kötelezettségének
megfelelő, illetőleg a íizetési késedelem joghátrányaitól akkor
szabadul csak, ha a hitelezőt illető szolgáltatás csorbítatlanul áll
rendelkezésére. A költségviselés kérdésének eldöntését — megegyezés hiányában — a felek közt meginduló per egyik feladatául tették meg.
A kérdésnek ily módon való eldöntése azonban magukra a
felekre nézve hátrányos, mert maga a bíróság unszolja őket a
perlésre ; ugyanis a legtöbb esetben a felek a letéti költségek
összegszerűsége és viselése kérdésében békésen meg nem egyeznek s a következmény perlés lesz, még akkor is, ha a hitelező,
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ki — tegyük fel — előbb a szolgáltatást, amit neki felajánlottak
elfogadni vonakodott, utóbb a letétbe helyezett összeget elfogadná, hogy így a peres útat kikerülje. Megjegyezhetjük azt is,
hogy a fellebbviteli bíróságként működő tábláknál mindkét felfogásnak voltak hívei.
A Pp. életbelépése óta a letéti kérvények elsőbíróí elintézése
során hozott határozatok felfolyamodással való megtámadása
esetén a kir. törvényszékek gyakorolják a fellebbviteli hatóságot.
A költségkérdés eldöntésénél abból az alapelvből indul ki a
budapesti kir. törvényszék gyakorlata, hogy a bírói letét elfogadásával a letétpénztárt fentartó kincstár és a letételre jogosult
között lényegében letéti szerződés jő létre (ezt az elvet már a
111. kir. Kúria is kimondotta 1906 május 3-án kelt 10,611/904. sz.
határozatában egy kártérítési perrel kapcsolatban) és ehhez még
hozzáfűzte a harmadik személy javára kötött szerződés elveit.
Kimondotta ugyanis a törvényszék több ízben, hogy mikor
a letevő a követelést letétbe helyezi, a kincstárral letéti szerződést köt ama jogosított harmadik személy javára s a harmadik
személy javára kötött szerződés fogalmából az következik, hogy
mindaddig míg a harmadik személy a letétről nem értesül, szóval míg a letéti szerződés jogilag befejezést nem nyer, a letevő a
letéttel szabadon rendelkezik, azt akár egészében, akár részében
vissza is veheti, ebből következik, ha a letéti kérvény költsége
cí.mén egy bizonyos összeget visszakér, azt az őt megillető rendelkezési jognál fogva vissza is kell utalni.
Annál inkább helyes ez az álláspont, mert a letéti kérvény
egyoldalú előterjesztése esetén, a bíróság előtt csak a letevő előadása ismeretes, illetve csak ez irányadó reá nézve s ha abból
kitűnik, hogy a letétbehelyezés előfeltételei fenforognak, akkor
a letétet el kell fogadni s így kizárt dolog annak vizsgálata,
hogy a letétre a letevő vagy az adolt-e okot, kinek javára a
letétbehelyezés történt, hogy így aztán a letétre okot szolgáltató
marasztaltassék a letéti költségekben.
Bízvást mondható, hogy a fenti értelemben egységesnek nevezhető a joggyakorlat a letéti költségek megállapítása és visszautalása tekintetében, amennyiben letevő azt visszakéri; de minő
álláspontot foglaljon el a bíróság akkor, ha a lelevő azt megállapítani kéri ugyan, de a letéti összegből előre levonja.
A harmadik személy javára a kincstárral kötött szerződés
fogalmát tovább szőve több fellebbviteli határozat arra az álláspontra helyezkedett, hogy míg a harmadik személy (azaz a hitelező) a letétről nem értesül, a letevő azzal szabadon rendelkezik,
azt vissza is veheti, valamint a letéti költség címén abból egy
bizonyos összeget előre levonhat. Bár az alapelv — amint fentebb láttuk — helyes, azonban a feleknek a letéti költségek
előre való levonását még sem engedném meg, mert a legtöbb
esetben ez a költséglevonás nem lesz a végzett munkával arányban álló, hanem aránytalanul nagy lesz.
Míg a bíróság az ügy tárgyának értéke, az ügy helyes ellátására szükséges idő és szellemi munka mérlegelésével fog a
költségek összegszerűsége tekintetében határozni, addig, ha a
költségek előre való levonását megengedjük, előfordulhat, hogy
oly esetben, midőn a letevő 200 koronával tartozik hitelezőjének
100 koronát letéti költségek címén előre levon, nem-e lesz ez a
letéti összeggel s magával a letéti eljárás költségeivel aránytalan ? De maga a letétel is legtöbb ^esetben céltalan lesz, mert
talán egy szerényebb költségmegállapításba a hitelező megnyugodnék és a letét kiutalását kérve, minden további jogvita a
felek közt megszűnt volna, de ha a neki járó összeget aránytalanul nagy letéti költséggel megcsonkítva látja, úgy a felek
közt a per talán csak e kérdés miatt is be fog következni és
így amit a letéttel a fél elkerülni célzott, t. i. a perlést, így a
saját maga cselekményével fogja előidézni.
Jelen sorok írójának szerény nézete tehát odakonkludál,
hogy ha a lelevő kéri, ám állapíttassák meg és utallassék vissza
a letéti költség, feltéve, hogy a letéti kérvényből vagy ahhoz
csatolt mellékletekből kitűnik, hogy a letétbehelyezésre alapos
ok forog fen, de ne adjanak a bíróságok helyt ama gyakorlatnak, hogy a feleknek ezen a címen előre való levonásokat megengednek, mert ez a perek számát csak szaporítani fogja.
Tehát a letéti költség előre való levonása esetén a letevőt a
már előre levont összeg pótlólagos letétbehelyezésére felhivandónak véli ; eme rendelkezésnek főindokául az szolgálhatna,
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hogy a letevő kötelezettségének akkor tesz eleget, ha tartozását
a maga egészében ajánlja fel hitelezőjének a letétbehelyezés
által és a bíróságnak képezi feladatát, hogy állapít-e meg és
mennyit letéti költség címén.
A felvetett kérdéssel szoros összefüggésben van ama kérdés
is, hogy ha azon személy, kinek javára a letétbehelyezés történt,
időközben ismeretlen helyre költözik s így a letétbehelyezésről
nem értesíthető, részére ügygondnok kirendelése válik szükségessé, ki köteles az ügygondnoki díjat előlegezni.
Időszerű e kérdéssel foglalkozni, mert a hadbavonultak nagy
számánál fogva épen azért válik sok esetben szükségessé a letétbehelyezés, mert az igényjogosultak egyike vagy másika ismeretlen helyen, valamely harctéren van és érdekeit ügygondnoki
kirendelés által megvédeni eminens feladat.
Ami az ügygondnoki díjak előlegezését illeti a Pp. 434. §-ának
ama rendelkezése, hogy az ügygondnoki díjat az tartozik előlegezni, kinek perbeli cselekménye az ügygondnoki kirendelést
szükségessé tette, a perenkívüli letéteknél is alkalmazható lesz
az esetek legtöbbjében. Kivételt képez az az eset, midőn valakit
jogerős bírói vagy közigazgatási határozat kötelez valamely öszszeg letétbehelyezésére, mert azáltal, hogy a letevő a letétbehelyezési kötelezettségének megfelelt, minden kötelezettség alól
szabadult, érdekeltnek tovább nem tekinthető és így a felmerült
ügygondnoki díj előlegezésére sem kötelezhető.
Ezt a minden tekintetben helyes álláspontot tartalmazza a
budapesti kir. törvényszék, mint fellebbezési bíróság 25 P.
6824/1915. sz. végzéséből kivonatban közölt indokolás.
De lehet-e ily esetben a letétből kiutalni ?
Erre nézve a felsőbíróság egyik tanácsának gyakorlata azt
az elvet követi, hogy míg a kiutalás iránt intézkedés nem történik, a letét tulajdonjoga vitás és így abból ügygondnoki díj
címén kiutalás helyt nem foghat, ez esetben tehát a gondnokolt
kötelezendő az ügygondnoki díj viselésére ; ily esetben tehát
sem a letevőt nem lehet az előlegezésre kötelezni, sem a letétből nem lehet az ügygondnoki díjat kiutalni.
Ila azonban figyelembe vesszük azt, hogy a végrehajtási
eljárásban kirendelt ügygondnok díja mint előnyös tétel nyer
kielégítést, önként felvetődik az a gondolat, hogy mi akadályozza az ügygondnoki díjnak a letétből való kiutalását, miután
az a legtöbb esetben úgyis azé, ki annak díját végeredményben
viselni köteles.
De méltánytalan ez az intézkedés az ügyvédre nézve is, kit
ügygondnokul kirendel a bíróság, hogy esetleg évekig várjon
jogosan megérdemelt díjára, míg gondnokoltja valahogy előkerül.
Ha tehát a letevő az ügygondnoki díj előlegezésére jog szerint nem kötelezhető, úgy — szerény nézetem szerint — amenynyiben a díjak kiérdemeltettek, utaltassanak ki azok a bírói letétben levő összegből.
E sorok írójának csupán a budapesti bíróságok gyakorlata
körül szerzett tapasztalatairól volt módja beszámolni, hogy
azonban a többi bíróságoknál is e kérdésben lehető egységes
gyakorlat induljon meg az a feleknek és bíróságoknak is elsőrendű érdeke és e célt kívánta jelen cikk is szolgálni.
Természetesen az összes letéti kérvényeket bizonyos sablon
szerint elintézni nem lehet, de bizonyos általános alapelvek
felállíthatók, melyek szerint azokat elbírálni kell.
Dr. Csillag Benő.
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s a j á t f e l e l ő s s é g é r e f e l h a s z n á l n i . Meg v a g y u n k g y ő z ő d v e ,
h o g y az új e l n ö k sikerrel fogja a hic Rhoduá
hic
óalta
p r ó b á j á t kiállani. A n n á l is i n k á b b , m e r t az a d m i n i s z t r á c i ó
s e m t u d t a belőle a vérbeli j o g á s z t kiölni a m i r ő l s z á m o s
p e r j o g i írása, k ö z t ü k a M o r a v c s i k p r o f e s s z o r r a l e g y ü t t az
o r v o s i g a z s á g ü g y i m ű k ö d é s é r ő l írt n a g y könyve, t a n ú s k o d i k .
Most, h o g y élte d e l é n v i s s z a l é r i f j ú k o r i s z e r e l m é h e z , m é l t á n
v á r j u k tőle, h o g y az ú j f r i g y g y ü m ö l c s ö z ő lesz i g a z s á g s z o l g á l t a t á s u n k r a . E r ő s e g y é n i s é g é v e l a z o k k ö z é az e l n ö k ö k
közé t a r t o z i k , akik irányt t u d n a k s z a b n i az í t é l k e z é s n e k .
Mint j ó b a r á t o t a kollégái, a k i k n e k élére - k e r ü l t c s a k h a m a r
ú g y m e g f o g j á k s z e r e t n i , m i n t a h o g y azok f á j l a l j á k távozását, a k i k e t m o s t e l h a g y o t t R é g i b a r á t s á g g a l c s a t l a k o z u n k
az ü d v ö z l ő k h o s s z ú s o r á h o z , akik p á l y á j á n a k e n e v e z e t e s
fordulóján szerencsekívánataikkal felkeresték.
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t április hó 1. napján folytatta
a Ptk. javaslat öröklési jogának megvitatását. Dr. Sömjén Géza
abból a szempontból bírálja a Bsz.-et, hogy a végrendelkezés
alakszerűségeinek megállapításánál fontosabb cél az örökhagyó
eredeti kifejezéseinek - leszögezése, mint jogászilag korrekt szövegek fogalmazása. Különösen az idegen nyelven és a hazai
nemzetiségi nyelveken tett közvégrendeleteknél kellene intézményesen biztosítani azt, hogy az örökhagyó saját szavai kerüljenek a végrendeletbe. A külföldi jogrendszerekben ez a szempont
élénkebben jut kifejezésre, mint a Bsz.-ben. Utal arra, hogy pl.
a francia jog érvényességi kellékül írja elő, hogy a közvégrendeleteket a fél tollbamondja a közjegyzőnek és hogy a tollbamondott szöveget a közjegyző vagy helyettese maga írja. Hibáztatja, hogy a tolmácsvégrendeletnél az 1578. szakasz fogalmazása
szerint a magyar szöveg tekintendő eredetinek, holott a végrendelkező az általa értett nyelven leírt, a hites tolmács által megfogalmazott szöveget is jóváhagyja. Megkövetelendő, hogy a tolmácsvégrendeletnél is aláírja az idegen nyelvű szöveget a fél.
Nem t a r t j a helyesnek, hogy a nyelvi jogosítvánnyal bíró közjegyző a nemzetiségi nyelven szóval tett végrendeletet magyarul
foglalja írásba, mert a tapasztalat szerint a fordításnál elkerülhetetlenül veszendőbe megy, legalább részben, az eredeti intenció,
amit gyakorlatból vett példákkal mutat ki. Ilyen értelemben indítványozza az 1575., 1578. és 1580. §'-ok átszövegezését. A végrendeletek alaki kellékeire és a végrendelkezési képességre vonatkozó nemzetközi magánjogi kérdések egész sorát hozza fel,
melyeket a javaslat nem szabályoz és félő, hogy az életbeléptetési törvény sem fog rendezni, tekintve, hogy kimaradtak a
mintaképül szolgáló német birodalmi Einführungsgesetz-ből is,
amely a végrendelkezési képességre és a külkellékekre vonatkozó számos kérdést hagy megoldatlanul a törvény területi hatálya szempontjából.
Dr. Kovács Marcel felszólalásában reámutatott arra, hogy a
bizottsági szöveg törölte a törvénytelen gyermek elismerésére vonatkozó szabályokat (jav. 227—230. § ) és nem ad a törvénytelen
gyermeknek atyja után törvényes örökösödési jogot (jav. 1531. §.).
Nemzetiségi vidékeken igen nagy a vadházasságok és az ezekből származó törvénytelen gyermekek száma. Rendszerint az ily
gyermekekről végrendeletileg szoktak gondoskodni, de a végrendeletek nagy többsége alakilag érvénytelen, mert a kisközségekben a jegyző nincs kéznél, a végrendeleti alakszerűségekben
jártas más egyén pedig ily helyeken nem létezik. Ily végrendelet megdől, ha a törvényes öröklésre hivatottak (tehát esetleg
az ősszülőktől leszármazó távoli oldal rokonok) megtámadják.
Ez semmiesetre sem kívánatos. Ugyanily méltánytalanság áll
Szemle.
BELFÖLD.
elő, ha az örökhagyó, akinek leszármazója nincs, házastársa
javára végrendelkezik és az ági öröklésre hivatott oldalrokon
I)r. S ó l y o m A n d o r i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i t a n á (1544. §.) támadja meg az alakilag érvénytelen végrendeletet.
c s o s t a király a t e m e s v á r i í t é l ő t á b l a e l n ö k é v é n e v e z t e ki.
Ezért meg kellene szorítani az ily perekben az aktoratust. Azaz :
E kinevezés kívül esik az e l ő m e n e t e l s a b l o n j a i n s m á r ha a támadás nem a végrendeleti nyilatkozat valódisága vagy
e z é r t is f i g y e l e m r e m é l t ó . A k ö z i g a z g a t á s i és a bírói szer- tartalma ellen irányul és ha a sajátkezű aláírás megvan, akkor
v e z e t s z e m é l y c s e r é j e az i g a z s á g ü g y i s z a k b a n k o r á n t s e m az egyéb törvényes alakszerűségek netaláni hiánya miatt csak az
helytelen, de s a j n o s e l é g ritkán t ö r t é n i k m e g . K ü l ö n ö s e n ivadék, a házastárs, a szülők és ezek leszármazói támadhassák
ö r v e n d e t e s a z o n b a n h o g y e b b e n az e s e t b e n az i g a z s á g ü g y - meg az írásbeli magánvégrendeletet ; ellenben a távolabbi rokonm i n i s z t é r i u m elnöki o s z t á l y v e z e t ő j é n e k éveken át s z e r z e t t nak ne legyen aktorátusa. Megfontolandó, hogy nem-e kellene ens z e m é l y i s m e r e t é t a l k a l m a nyílik g y a k o r l a t i l a g is érvénye- nek a keresetnek az elévülését is az 1719. §. mintájára szabásíteni. O k o s e m b e r i s m e r ő e n e r g i á j á t , a m e l y e t m i n t a m i n i s z - lyozni ? Mert a csak alakilag érvénytelen, de az örökhagyó akaratának megfelelő végrendelet megérdemel annyi védelmet, mint
ter t a n á c s a d ó j a b i z o n y í t o t t be, m ó d j á b a n lesz közvetlenül,
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az a nyilatkozat, melyet az örökhagyó kényszer hatása alatt tett
vagy egyáltalán nem akart megtenni. Az 15%. §. lentartja azt
az eddigi szabályt, mely szerint a szóbeli végrendelet tételénél
az örökhagyónak kifejezetten ki kell jelentenie, hogy nyilatkozatát «szóbeli végrendeletnek kívánja tekinteni)), Negyven évi tapasztalat mutatja, hogy ezt sohasem tartják be. Abban az irányban, hogy a végrendelet az örökhagyó valódi akaratát fejezze
ki, ennek a kelléknek nincs jelentősége. Hogy pedig nem egy
félbemaradt írásbeli végrendelet esete forog-e fen, az az összes
körülményekből rendszerint úgyis megállapítható. A bírói gyakorlat majdnem mindig eltekint ettől az alaki kelléktől, azt
tehát el kell ejteni. A két felszólaló után dr. Szlcidits
Károly
előadó összegezte a vita eddigi eredményeit.

— A kiskorú t ö r v é n y e s s é g e megállapítása iránt
polgári per indítható és a keresetnek helyt adó ítélet
ellen akii*, ügyész jogorvoslattal n e m élhet. Egy a kiskorú törvényességének megállapítása iránt indított perben a
fellebbezési bíróság az elsőbíróság ítéletét a kir. ügyésznek a
kir. főügyész által fentartott fellebbezése folytán megváltoztatta
és a pert megszüntette a Pp. 180. §. 1. pontjában írott pergátló
okból, mert szerinte a kereset érvényesítése egyáltalán nem tartozik polgári perútra. A felperes felülvizsgálati kérelme folytán a
kir. Kúria a fellebbezési bíróság ítéletét az alábbi indokolással
hatályon kívül helyezte : A felperes anya perképessége kifogás
alá nem eshetik ; mert az anyának kétségtelen joga van arra s
a gyermeknek is jogi érdekében áll az, hogy ennek törvényessége, mindenkivel szemben való joghatállyal, bírói ítélettel állapíttassák meg. A kérdés eldöntése tehát kétségtelenül a rendes
bíróság hatáskörébe tartozik, amint ez az 1904, évi XXXIV. tc.
19. §-ának rendelkezéséből, a törvénynek erre vonatkozó indokolásából s a 20,000/1906. sz. I. M. R. 81. §-ának utolsó bekezdéséből is kitűnik ; és pedig a fenforgó esetben annyival is inkább,
mert a felperes megkísérelte ugyan, de nem tudta kieszközölni azt, hogy az 1 (.MJ6. évi 80,000. sz. belügyminiszteri utasítás
140 és következő szakaszaiban szabályozott eljárás útján a törvényesítés közigazgatási úton megállapíttassék s a kiskorú születésianyakönyvébe feljegyeztessék. Figyelemmel még a Pp. 2. §-ának
a rendelkezésére is, nem bír tehát megállható alappal a fellebbezési bíróságnak az a döntése, hogy a kereseti igény érvényesítése a polgári perútra nem tartozik. A Pp. XII. címe külön
szabályozza az eljárást a gyermek törvényességének megtámadása iránti perekben, de ebben a címben nem foglaltatik rendelkezés arra nézve, hogy ez az eljárás alkalmazandó azokban a
perekben is, amelyekben nem a gyermek törvényes származása
támadtatik meg, hanem ellenkezőleg a gyermek törvényességéjiek bírói kimondása kéretik. De ha analógia útján az utóbb
említett perekben is alkalmazandók volnának az említett cím
rendelkezései, minthogy a törvény 699. §-a a kir. ügyészt a kérdéses perekben a perfél jogaival fel nem ruházza, hanem az
ügyésznek csupán beavatkozási jogot enged annyiban, hogy
csak a gyermek törvényessége érdekében hozhat fel tényeket és
bizonyítékot, valamint élhet fellebbvitellel, ebből következik,
hogy a gyermek törvénytelensége érdekéhen a kir. ügyésznek
nincs beavatkozási és fellebbviteli joga. Minthogy pedig az elsőbíróság a jelen perben meghozott ítéletével a gyermek törvényességét mondotta ki : a kir. ügyésznek az ítélet megváltoztatása, a kereset elutasítása s ekként implicite a gyermek törvénytelenségének kimondása iránt beadott, a törvény által kizárt
fellebbezését a fellebbezési bíróság hivatalból tartozott volna
visszautasítani ; minthogy továbbá a Pp. nem tartalmaz oly rendelkezést, hogy az ilynemű perekben hozott ítélet a felsőbíróságok által hivatalból felülvizsgálandó s a jelen perben hozott
elsőbírói ítéletet a peres felek egyike sem támadta meg .fellebbezéssel, a fellebbezési bíróság lényeges eljárási szabályt mellőzött akkor, amidőn a törvény által kizárt fellebbezést elfogadta,
annak alapján a per eldöntésébe bocsátkozott s abban határozott, miért is a kir. Kúria a felperes felülvizsgálati kérelmének a
Pp. 505. §. első bekezdése és 547; § a alapján helyt adott s annak következtében a fellebbezési bíróság ítéletét hatályon kívül
helyezte. (P. 111. 9211/1915. szám.)

Főszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.

SZÁM.

Miiiikásbalesetbiztosítási kártérítés és viszonoss á g . A budapesti kereskedelmi és iparkamara az 1917. év végén
lejáró magyar-osztrák kereskedelmi- és vámszerződés megújításáról terjedelmes emlékiratot dolgozott ki, amely minden kérdésrekiterjedő figyelemmel megemlékezik a munkásbalesetbiztosítási viszonosság kérdéséről is. A külföldi munkások ugyanis csak a
honossági államukkal kötött egyezmény, vagy az ott követett
viszonosság feltétele mellett vehetik igénybe a balesetbiztosító
pénztárt. Ennek hijján, mint erre az emlékirat is reámutat, a
külföldi munkásnak a balesetbiztosító pénztár nem fizet kártérítést, hanem a munkaadó rendes polgári bíróság előtt perelhető
kártérítés iránt. Kétségtelen, hogy a munkásnak nagy érdeke,
hogy ő a balesetbiztosító pénztárral álljon szembe és így'igénye
intézményesen biztosíttassák. Azonfelül a balesetbiztosító pénztár
kártérítési kötelezettsége sokkal kevesebb előfeltételtől függ, mint
a munkaadó felelőssége, mert az objektív felelősség csak az
aránylag kisszámú veszélyes üzemben van megállapítva. Mindenképen előny tehát a külföldi munkásra, ha a balesetbiztosító
pénztár kötelékébe tartozhatik. Egy bizonyos vonatkozásban
azonban megfordul a helyzet és a viszonosság hiánya, mely a
fentiek szerint egy előnyösebi), kedvezőbb helyzettől üti el a külföldi munkást, egyenesen javára válik a külföldi munkásnak, sőt
messzebbmenően kedvezőbb helyzetbe kerül, mint hasonló helyzetben a magyar munkás, vagyis vereséget szenved az a nemzetjogi elv, hogy idegen állampolgár nem részesülhet több jogban
vagy kedvezményben, mint a belföldi. Ez az eset, ami elég sűrűn
válhatik gyakorlativá, a következő: Külföldi munkás, aki egyezmény és viszonosság hijján nem vehető fel a balesetbiztosító
pénztárba, veszélyes üzemben balesetet szenved, vagy akármily
üzemben, a munkaadó vétkességéből, amely azonban nem «hatóságilag előírt óvórendszabály foganatosításának)) elmaradásában
áll (1907 : XIX. tc. 81. §.) szenved balesetet, a polgári bíróság
előtt lép fel kártérítési igénnyel és a polgári bíróságok a munkaadó felelősségének megállapítása esetén 100%-os kártérítést ítélnek meg neki. Holott hasonló esetben magyar állampolgár munkásnak a balesetbiztosító pénztártól csupán maximális 60% kártérítés jár (1907 : XIX. tc. 70. §. 2. p. 2. bek.) és a többlet kármeglérítését munkaadójától sem követelheti, minthogy a munkaadó csak akkor felelős, ha jogerős büntető bírói ítéletben nyert
megállapítást, hogy a balesetet szándékosan idézte elő, vagy ha
valamely hatóságilag elrendelt óvórendszabályt nem foganatosított (1907 : XIX. tc. 82. §.). A munkásbiztosító törvény reformja keretében ennek a visszáságnak is megoldást kell nyernie.
B.
— A B ű n ü g y i S z e m l e f. évi március 15-iki 6. számában dr. Sziits Miklós kúriai bíró teszi közzé
((Üzletszerűség
és halmazat)»
című tanulmányát.
Érdekes
fiatalkorúak
wittichi fogháza a német büntetésvégrehajtás
rendszerében)) című
ismertetés is.

— Háborús gazdasági törvények és

rendeletek.

A Magyar Vámpolitikai Központ ismert gyűjteményének most
jelent meg a III. kötete, mely az 1915 augusztus 11-től 1916 március 3-ig kiadott, az ipari és a kereskedelmi életre, mezőgazdaságra és az ország közszükségleteinek ellátására fontos törvényeket és rendeleteket tartalmaz. A kötet Ráth könyvkereskedésében jelent meg és 5 koronáért kapható.
••
ki a harctéri események által érintett orosz^ ^ y j f V w U j dúlta vidéken lakik, régebbi irodáját feladni óhajtaná. Mint a jogi élet minden szakában jártas munkaerő, jelenleg is pénzintézeti ügyész, megfelelő á l l a n d ó j ö v ő t
keres. Vállalná forgalmas iroda vezetését, előkelő irodával társulna, elhunyt kartársi vagy más életképes irodát átvenne, esetleg újabb letelepedési helyen irodát nyitna. Becses megkeresések
( ( V i l á g h á b o r ú ® jeligére a kiadóba kéretnek.
15522
Ü g y v é d j e l ö l t e t , ki főképen egy temesvári bank jogügyi
osztálya teendőinek ellátására vállalkozik, keres dr. Szenes Emil
ügyvéd Temesvárott.
15517
H i v a t a l n o k telekkönyvi és ügyvédi irodai gyakorlattal,
3000 korona fizetéssel ; ügyvédi oklevéllel is bíró, 5000 korona
kezdő fizetéssel alkalmaztatik. Pályázatok április 20-ig nyújtandók
be. Szatmári bank részvénytársaság.
15520

Lapkiadó-tulajdonos :
Franklin-Társulat Egyetem-utca 4.
FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMBÁJA.

Felelős szerkesztő :
Dr. Vámbéry Rusztem. I., Bérc-u. 9. (Tel. 63—9ö)
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TARTALOM. Magyar jogászok Berlinben. — Dr. Gold Simon budapesti ügyvéd: Reichard Zsigmond. — Dr. Ilolitscher Szigfrid budapesti kir. közjegyző: A holograf végrendelet a Ptk. bizottsági
szövegében. — Dr. Arányi István kir. jogügyi fogalmazó : A hazaárulók vagyoni felelőssége (1915 : XIX. tc.) és a visszaélő hadiszállítók kártérítési kötelezettsége (1915 : XVIII. tc. 17. és köv. §§.) —
Szemle.
Melléklet: Közigazgatási Döntvénytár. — Kivonat'a «Budapesti Közlöny»-ből.

Magyar jogászok Berlinben.
Nem szenvedhet kétséget, hogy az a derekas munka, amelyet dr. Nagy Ferenc a berlini jogászegyesületben tartott előadásával végzett, ép úgy becsületére vált a magyar jogászságnak, mint ahogy a kíséretében levő magyar jogászok szereplése
a fegyverbajtársi egyesülés jogi csoportjának páratlan érdeklődés mellett végbement alakuló ülésén a magyar jog önállóságának tiszteletét nagy mértékben előmozdította. Nagy Ferenc szabatos, áttekinthető és kristálytiszta összefoglalásának, amelyet
Magyarország jogállapotáról nyújtott, oly hallgatósága volt,
amelyben együtt láttuk a német juristák színe-javát. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez az előadás a magyar állami önállóságmegismertetése és megértése érdekében többet használt, mint a
közjogi polémiák egész sora. Teznerek és Bernatzikok mindig
fognak akadni, de komoly veszélyt csak akkor jelentenek, ha
Ausztriában és Németországban tájékozatlan közönségre találnak. Eltérő közjogi törvényszövegek egyoldalú magyarázata
azonban nyomban ártatlan elméleti szórakozássá sülyed, mihelyt
sikerül szomszédainkat arról meggyőzni, hogy a magyar állam
alakszerű jogi önállóságának önálló tartalom és önálló jogi kultúra is felel meg. Ennek a meggyőződésnek a szolgálatában állt
Nagy Ferenc előadása és a szinte szemmellátható gyakorlati
sikerért méltán megilleti őt a magyar jogászok hálás köszönete.
Nagy Ferenc előadása úgyszólván előkészítette annak a
megbeszélésnek a pszichikai talaját, amely az azt követő napon a
Waflenbrüderliche Vereinigung jogi osztályának megalakulásával kapcsolatban folyt le. Nyomatékosan esett latba, hogy az
egész értekezletet magyar részről kezdeményezték, magyar javaslatok szolgáltak a vitának alapjául és a magyarok részvétele a
vitában nemcsak külső sikert váltott ki, hanem alkalmat nyújtott az élő osztrák jogászok legkiválóbbjának : Klein
Ferencnek
arra, hogy úgyszólván Közép-Európa szine előtt nevezetes nyilatkozatot tegyen.
Hangsúlyozta többek közt, hogy az osztrák jogászokat a
magyar jogászokkal szemben számos mulasztás (Unterlassungssiinde) terheli és őszinte örömmel üdvözölte a magyarok részvételét, akik biztosítékul szolgálnak arra nézve, hogy a jogi
együttműködés nem követ germanizáló irányzatot. Hálásak lehetünk a nagy osztrák juristának e lojális nyilatkozatért, amelynek visszhangjaként Gierke a germán j o g nagymestere ugyanily
értelemben beszélt, bár, őszintén szólva, egy pillanatig sem tartottunk a jogi germanizáció veszélyétől. Részint mert a clara
pacta jelszavával sem importálható több német jog, mint amenynyit eddig az önálló jogfejlődés címén kodifikátoraink becsempésztek, részint s főleg azonban azért nem, mert a németségnek, mint a középeurópai államok közt anyagi és szellemi kul-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

túrájánál fogva primus inter paresnek az önálló, kultúrájában
s így jogfejlődésében is nemzetileg akcentuált Magyarország nagyobb érdeke, mint egy meddő germanizáló kísérlet. Aki a berlini értekezleten részt vett, nem nyerhetett ott más benyomást,
mint azt, hogy a németek becsületes nyíltsággal, minden hátsógondolat nélkül törekszenek a szövetségeseik kultúrájának megértésére és a háború után várható ú j világrendhez képest e kultúrák értékes elemeinek felszívására. A jogi közeledés számukra
nem jelenti a német j o g imperativ felkínálását — hisz evégből
igazán nem szorultak a mi jóakaratunkra — hanem az érdekek
kiegyenlítéséből születő ú j jog alkotását. Az a munkaprogramra,
amelyet a német jogászgyűlés állandó választmánya kitűzött s
amelyre nézve a velünk való együttműködést megvalósítani
igyekszik, bizonyítja, hogy a jogkiegyenlítés vágya csupán a
forgalmi jognak oly részeire vonatkozik, amelyekre vonatkozólag a jogegységesítés kérdésének higgadt, tárgyilagos megfontolása nekünk nem kevésbbé érdekünkben áll. De ezeken a jogterületeken sem a csábos sellő módszerétől várják a sikert,
nem a halásznak cthalb zog sie ihn, halb sank er hin» szerepét
szánták a magyar jogászságnak, hanem a paritásos munkatársét,
akinek súlya nem a számbeli arányától, hanem az érveknek és
a tudásának erejétől függ.
Míg azonban a jogi közeledésre irányuló törekvések csak a
jövő zenéjeként hatnak, addig az előfeltételeinek biztosítása
máris gyakorlati eredménye a berlini értekezletnek. Számunkra a
német jogászok személyes és tudományos együttműködési óhaja
megadja a lehetőséget, hogy .az eddiginél rendszeresebben és
behatóbban igyekezzünk a magyar j o g sajátos vonásainak megismertetésére.
Evégből megállapodás jött létre oly összefoglaló
munka
kiadására,
amely a magyar tételes jog rendszerét és a magyar jogtudomány irányait a német joghoz és a német tudományhoz való vonatkozásaiban a nagyobb jogászközönség számára ismertetni fogja. Biztosítottnak látszik továbbá a magyar
j o g alapvető munkáit (törvénytár, kommentárok, tankönyvek,
folyóiratok) felölelő kézikönyvtár
felállítása Berlinben és Bécsben oly módon, hogy a magyar jogászi központok adott kérdésekben kellő felvilágosítást nyújthatnának. Kétségkívül meg fog
valósulni a programmpontok sorából a magyar és a német jogi
szaksajtó
együttműködése
is, még pedig a teljes viszonosság
szemmeltartásával.
Hogy e célok megvalósítása érdekünkben áll, azt talán nem
kell bizonyítani.
De épen a magyar kultúrának a magyar jogászsággal
közös érdekéből következik, hogy az e célokért folytatott munkában háttérbe kell szorulni a bármily jóakaró, de nem tárgyi
természetű nézőpontnak. Ez a magyar jogászság egészének
az ügye, ebben az ügyben nem lehetnek sem politikai, sem
tudományos pártok, ebben csak az a tudat lehet irányító, hogy
a magyar jogban és képviselőiben rejlő értékeket a valósághoz h í v e n , t á r j u k fel szövetségeseinknek. Hogy ez a magyar
jogi kultúrkivitel, amelytől méltán várhatjuk a termelés minőségi javulását, a német jogirodalomból eredő inspirációk és reminiscenciák csökkenését is, kedvező fogadtatásra fog találni,
arról a magyar jogászoknak Berlinben aratott szellemi sikere
mindenkit meggyőzhetett.
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«Mint bírónak az élettel való kapcsolat és a gyakorlati szükségletek méltánylása volt az alapelve. A törvényt összhangzásba
hozni avval, amit az ember igazságnak érez, ezt vallotta az ítélkezés főcéljának. És megvolt benne az, ami a bíróban a legbecsesebb: meleg szív az igazság iránt és bátorság az iniciativára és
a sablontól való eltérésre.
Nem volna teljes az ő képe, ha benne az emberről is meg
nem emlékeznénk. A csodálatosan nagy jogirodalmi munkásság
mellett a társadalmi munkából is kivette a maga részét, és pedig
mindig a haladás és a művelődés irányában. Érdeklődése az élet
valódi szükségletei iránt, biztos ítélőképessége és meleg szíve
minden kulturális cél iránt fogékonnyá tették és megtermékenyítették kivételesen nagy munkaképességét.
Ha így működése sokoldalúságát és eredményeit soroljuk
fel, azt kellene hinnünk, hogy egy hosszú élet munkásságáról
számolunk be. Pedig férfikora közepén, munkaképessége teljében
érte őt a halál. És aki ismerte az ő szünetet nem ismerő munkavágyát, az tudja, hogy mily veszteség érte a magyar jogirodalmat az ő korai halálával.®
Ezeket írta Reichard Zsigmond 1912. évi decemberben a Jogtudományi Közlönyben Márkus Dezsőről.
Arról, akihez élete külsőleg annyira hasonló volt. Mindketten ügyvédek voltak, jogirodalommal foglalkoztak, bírákká és a
bírói karnak büszkeségeivé lettek, és mind a kettőnek életét és
munkaterét — mert nekik ezt jelentette az élet — fiatal korukban hirtelen vágta ketté a kérlelhetetlen halál, váratlanul és a
hátramaradottakra annál lesújtóbban.
Fayer László, a nagy tanár és nagy szerkesztő köréhez tartozott ifjúkorában mind a kettő. Fayer párját ritkító módon értett ahhoz, hogy maga köré gyűjtsön ifjú tehetségeket és gyümölcsöztesse munkakedvüket lapja érdekében. Azok közül, akik
e körhöz tartoztak, elsőnek dőlt ki Márkus Dezső, másodiknak
Balog Arnold, most harmadiknak Reichard Zsigmond. Mind a
három jóbarát fiatalon halt meg, a magyar jogéletnek igen nagy
kárára.
A Jogtudományi Közlöny minden olvasója tudja, hogy
Reichardnak idézett sorai majdnem betűszerint őreá illenek és
hogy az ő távozása mily óriási veszteséget jelent a magyar bírói
gyakorlatra és a jogirodalomra.
Az érettségi vizsga után Reichard a bölcsészeti pályára lépett. Matematikát,'^fiziológiát, lélektant és optikát tanult. Noha
csakhamar átlépett a jogi pályára, ő sohasem lett az, akit a
«csak jogász)) fogalmán szoktunk érteni, hanem az említett tárgyakkal, a bölcsészettel és szociológiával folyton foglalkozott,
ami megóvta őt az egyoldalúság szűk látókörétől és átvitte a
vérébe azt a meggyőződést, hogy igazságot szolgáltatni nem lehet
elvontan az élettől, merev sémák és élettelen formák fonalán.
Ezen tanulmányai révén megérlelődött benne a meggyőződés,
hogy nem az a bíró szolgáltat igazságot, aki a törvény betűjét
és az előző judikátumok keretét alkalmazza, kívülről befelé, mechanice, az eléje jutó vitás kérdésekre. Hanem az a jó bíró, aki
a jogesetbe^belemélyed, annak összes sajátságait és különösségeit
kihámozza és organice belülről kifelé igyekszik rájutni arra, hogy az
összes körülményeknek gondos mérlegelésével rni az igazság.
Tisztelte a törvényt és alkalmazta, de nem mint holt anyagot,
hanem igyekezett azt életre kelteni, az egyes konkrét esethez viszonyítva. Jól tudta az, hogy a törvény nem fedi, mert nem fedheti
teljesen azt élet által termelt gyakorlati eseteket. A jogszabályok az esetek átlagát veszik alapul, átlagos eset pedig nincsen,
mindegyik valamivel feljebb megy, vagy valamivel alul marad
az átlagon. Az élő jogot a bíró van hivatva megteremteni annak
megállapítása révén, hogy a törvényhozó mikép gondolkodnék
ós döntene, ha ez az eset állott volna előtte a maga összes sajátosságaival. Jól ismerte ő a római jogot és a pandektákat is.
De amikor mint bíró ítélkezett, nem avval törődött, hogy azok
a hasonló joganyagot mikép szabályozzák, hanem azt nézte, mit
követel az élet, a mostani, igazi élet a maga sajátos, a gyakorlati szükségletekből kialakult, viszonyaival, a maga erősen lüktető igényeivel ós ezeknek tekintetbe vételével igyekezett igazán
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kielégítő anyagi igazságot szolgáltatni, tekintet nélkül elavult
sémákra, sablonokra és alaki békókra. Úgy amint azt a j u s et
sequitas, az igazság és a méltányosság megköveteli, nem azt tartva
fontosnak, hogy a kérdéses intézményeknek mi a multjuk és a
történeti fejlődésük.
Mert jól tudta Reichard Zsigmond a maga nagy műveltségével és széles látókörével, hogy az emberiség múltja sötét és
igaztalan. Hogy öldöklések és elnyomások töltik meg a történelemnek legszebbnek mondott lapjait. A gazda megölhette rabszolgáját, a férj a feleségét, az apa a gyermekét. Csak kevesen
voltak, akiknek részére megadatott a jog, akik élvezhették a
szabadságot. Az egyenlőség fogalma csak a legújabb korban érlelődött és az életben még ma sincsen megvalósítva. Az évezredes alárendeltség gyávává tette az embereket, nem mernek emancipálódni, pedig csak akarniok kellene, csak arra a bátorságra
volna szükségük, amely az erős akarásra kell és rombadőlnének
a múltnak elavult maradványai: az előjogok, a hitbizományok,
a kötött birtok stb. A kultúra terjedésének meg kell hoznia ezt
a szükséges bátorságot és ekkor kitűnik majd, hogy a küzdelem
csak erősnek látszó hagyományok, külső keretek ellen szólt,
amelyek azonban hiján vannak a belső erőnek és a tartalomnak.
Reichard Zsigmondnak gyermeteg arca és olyan naiv, kíváncsi
gyermekszeme volt, miről felnőtt embernél még nem láttam. 0 kíváncsi volt a külső tüneteknek és jelenségeknek az okaira, a
végső mozgatóira és rugóira. A kíváncsiság, az emberiségnek ez a
nagy jóltevője, volt az ő nagy tudásának a létalapja, amely nem
engedte őt addig nyugodni, amíg be nem hatolt a dolgoknak
velejébe, lényegébe és ki nem hozta belőlük azt, ami bennük
s a j á t o s , — é s el nem különítette a mellékest a lényegestől. Minden
igazság egyszerű, még a legnagyobb is. Az a jogász, az a bíró
és az az ember, aki felküzdötte m a g á t az igazságig és azt megtalálta: annak a nyilatkozása egyszerű, keresetlen és meggyőző.
Azért tapasztalták Reichard bírótársai és barátai, hogy nála
nincsenek bonyolult, nehéz esetek, hanem ami bonyolódottnak és
nehéznek látszott, az az ő okfejtése és felfogása révén egyszerűnek, könnyűnek, meggyőzőnek és kételyt nem tűrőnek bizonyult. Előadta a két ellentétes nézetnek támogató okait és a
maga nagy invenciósus és intuitív lényével rámutatott arra, hogy
melyik a helyes, vagy tán a közbenső az igaz és ezzel eloszlott
a köd, nem létezett már kétség, tisztán és világosan látszott az
igazság, akár a nap.
Nagy bíróvá ezen az úton lett ő és mint minden nagy bíró,
ő sem foglalkozott csak a joggal, a mint irodalmi működése is
bizonyítja.
1894-ben nagy értekezése jelent meg az erkölcsi érzésről,
melyet Alexander Bernát bemutatott a magyar tudományos Akadémiának.
írt ezenfelül értekezést a színekről és a látásról (Das Ein~
fachsehen und seine Analogien), amely a Zeitschrift für Psycliologie und Physiologie der Sinnesorgane című lapban jelent meg.
A jogirodalom terén első szerelme a büntetőjog volt. Már
1890-ben sikra szállt «A bíró bimtetés-enyhítési joga» című értekezésében amellett, hogy a bírónak eme joga korlátlan legyen,
úgy mint azt az 1843-as javaslat tervezte.
A Jogászegyletben számos büntetőjogi tárgyú előadást tartott. 1890-ben a feltételes elítélésről, 1891-ben a feltételes elítélés kérdésének néhány vitás pontjáról, 1892-ben az anthropologikus büntetőjogról, 1893-ban és 1894-ben «Psycbiatria és büntetőjog)), 1900-ban a bűncselekvények osztályozása kriminologikus
szempontból, 1901-ben tervezet a büntetőtörvény módosításáról,
1907-ben több izben felszólalt a büntetőjogi bizottság tanácskozásaiban a büntetőnovella tervezete tárgyában és 1908-ban előadott az uzsoratörvényjavaslatról.
Az általa Márkus Dezsővel együtt szerkesztett «Jogi Szemle®
is közölt számos ily irányú cikket és a Jogtudományi Közlönyben írt 1901-ben a büntető perrendtartás köréből, továbbá egy
magántervezetről a büntetőtörvény módosítása tárgyában, 1908-ban
az uzsoráról szóló javaslatról.
Ezt a nagy büntetőjogászt a gyakorlat kereskedelmi bírónak
tette meg. Négy évi ügyvédkedés után a budapesti kereskedelmi
törvényszék birája lett, utóbb a budapesti kir. tábla és a m. kir.
Kúria kereskedelmi tanácsainak tagja. Csak természetes, hogy
a gyakorlati működés elméleti eszméket is termelt nála, amelyeket a Jogtudományi Közlönyben tett közzé. így : a díj pótlék kér-
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dése a vasúti árúfuvarozásban, figyelem keltésre irányuló cégtoldatok, közgyűlési határozatok megtámadásának határideje, szakértői szemle váltóperben, a váltó megállapodásellenes kitöltése,
kitöltetlen váltó átruházása. A Jogtudományi Közlöny ötvenéves
fennállása alkalmából készült kötetbe a biztosítási jog köréből
írt értekezést.
A perrendtartás köréből a következő cikkeit ismerem: A perújítás a perrendtartási javaslatban, a sommás eljárás 10-edik
évfordulója, a közbeszóló határozatok ellen használt perorvoslatokról.
Magánjogi cikkei : Az elévülés kérdéséhez, Alaki jogerő és
anyagi jogtalanság, az erkölcstelen szerződós a polgári törvénykönyv tervezetében, a tévedés szabályozása á polgári törvénykönyv tervezetében (Jogállam).
Egyebek : Ebenschweller József ügye, Fayer és Csemegi,
Baumgarten Károlyról, Háborús jegyzetek (a két utóbbi cikk a
Jogállamban^.
A Jogászegyletben még értekezett a Közigazgatási Bíróságok hatásköréről, a Közigazgatási Bíróság törvényjavaslatáról és az Ügyvédség szervezetéről. (A rendelkezésemre állott idő
rövidsége miatt a felsorolás nem teljes.)
Mindezekben nemcsak a nagyképzettségű jogász szólalt meg,
hanem a természettudományi és bölcseleti tanulmányok révén
fejlődött önálló gondolkodó is, egy eredeti elme, mely teremtett
önmagából, mely nyitott új ösvényeket és termelt új eszméket
és nem elégedett meg a mások gondolatainak befogadásával és
terjesztésével. Neki mindig volt mondanivalója és ha meghallgattuk egy előadását, ha elolvastuk egy cikkét, a benyomásunk
mindig az volt, hogy gyümölcsöző dolgot végeztünk, újat hallottunk vagy olvastunk és ösztönzést kaptunk a tovább-elmélkedésre.
A bíró és író után Beichardról mint emberről szólok.
A középiskolában mindig első tanuló volt. Nem olyan eminens,
aki a leckéket szórói-szóra bevágta, hanem azok fajtájából, aki
egyebek közt azokat is tudta, de a jó megfigyelő láthatta, hogy
az iskola falai szűkek neki, túlnőtt ő azokon.
Nem soká maradt ügyvéd. Nála is megvalósult az, ami sokaknál (Fayer László, Tarnai János, Fodor Ármin, Márkus Dezső
stb.), nem lehet az az ügyfél apró érdekeinek gondos ápolója,
tehát nem maradhat ügyvéd az, akinek elméje a jogtudomány és
a szociológia nagy kérdéseivel van eltelve. Nem lehet az jó követelés-behajtó, akit foglalkoztatnak a ma és holnap nagy forrongó kérdései és a tudomány örök igazságának problémái.
Hogy mint bíró a legelsők között volt, azt mindnyájan tudjuk. Elnökei, kiváló tanácselnökei és bírótársai szerették és becsülték benne a szerény, kedves, szolgálatkész, széles látókörű,
művelt embert, a kitűnő jogászt, aki mindent tisztán látott, akinek semmi munka nem volt sok és terhes, és aki minden nehézséget könnyen megoldott.
Jó, okos és szellemes ember volt. Szelleme táplálékot nyert
a természet szépségein és a művészet remekein és szomjasan
szívott magába minden igazságot, termelte légyen azt a tudománynak bármely ága.
Vonjuk le az eredményeket. Reichard Zsigmond jó ember
volt, akinek szive mindenkivel együtt érzett, aki szenvedett sorscsapás vagy elnyomás miatt. Okos ember volt, megáldva nagy
ésszel, amely átvilágított az élet sötétségein és a tudást gátló
akadályokon. Külsőleg lágy, de belsőleg annál erősebb ember
volt, aki nem elégedett meg eszméknek érlelésével és meggyőződéseknek hangoztatásával, hanem mint bíró és mint jogi író
keresett és talált is módokat a helyeseknek felismert eszmék
megvalósítására és az elnyomottaknak a törvény betűje ellen
való megvédésére. Kitűnő barát volt, akitől nem lehetett olyan
szívességet kérni, amelyet nem teljesített volna. Szépséget, szellemet ós deriit terjesztett körében és az ő szellemében cselekszünk, ha nem buslakodunk az elvesztésén, hanem inkább érezzük boldogoknak magunkat, hogy élt, működött és élvezhettük
ezt a gyönyörű embert.
Rochefoucauld mondása, hogy nem lehet valakit nagyon
tisztelni is és szeretni is. Ez a mondás mint értéktelen összedől,
ha Reichard Zsigmondra vonatkoztatjuk. Nagyon tisztelte őt
mindenki, aki csak messziről is ismerte, nagyon szerette őt
mindaz, aki hozzája közel jutott. Remeke volt a teremtésnek,
akit tisztelni kellett és csak szeretni lehetett. Emléke nem fog
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egyhamar elhalványulni a magyar bírói gyakorlat és jogirodalom annaleseiben és örökké élni fog azok lelkében, akiknek megadatott, hogy szelleme derűjét élvezhették és szíve melegét érezhették.
Dr. Gold Simon.

A liolograf végrendelet a Ptlt. bizottsági
szövegében.
A végrendeleti alakszerűségeket gyakorlati értékük és a minden formaságban rejlő veszélyek kettős szempontjából kell szabályozni. Elkerülhetlen ugyanis, hogy az alakszerűségek a végrendelkezést körülményessé és esetleg költségessé is téve, megnehezítik, főleg pedig az a veszély jár velük, hogy épen miattuk,
csupán egy a lényeget nem érintő formahiba miatt, az örökhagyó kétségtelen akarata nem érvényesülhet, sőt — ha a mulasztás egy visszavonó végrendeletnél történt — épen ellenkezőleg az érvényesül, amit az örökhagyó kifejezetten nem akart.
Másfelől tagadhatatlan, hogy épen csakis ezekkel az alakszerűségekkel biztosítható az, hogy egy előttünk lévő halálesetre
szóló rendelkezés mint valóban a többé meg nem kérdezhető
örökhagyótól eredő, továbbá, mint nem csupán ötlet- vagy tervezetszerű, hanem komoly és végleges akaratelhatározás és végül, mint annak hű és hamisítatlan kifejezése jelentkezzék.
A két egyenlő súlylyal bíró szempont közül természetesen
az első minél kevesebb, a második minél több alakszerűséget
javasolna. Erre vezetendő vissza, hogy amíg a jog minden más
téren, ahol formakellékek ^állíttatnak fel, elegendőnek mutatkozik az illető jogügylet érvényességét egy bizonyos formához
kötni, addig egy végrendeleti formával egy jogrendszer sem éri
be, hanem szükségképen több, enyhébb ós szigorúbb végrendeleti formákat kell nyújtani, hogy az egyik kielégíthesse azt a
követelményt, amelyet a másik nem fedezhet és viszont.
A végrendeleti formák ezen sorában nélkülözhetetlennek
tartom a sajátkezüleg írt és aláírt végrendeletet, ezt a legegyszerűbb, a megtámadási lehetőségekre legkevesebb alkalmat adó,
teljesen titkos és emellett a végakaratot mégis csak leghitelesebb alakban kifejező végrendeleti formát, amelyet a törvényjavaslat, mint végleges hatályú végrendeletet el is ismert, a
képviselőházi bizottság azonban sajnálatosan újból elejtett.
A liolograf végrendelet mellett és ellene felhozható érveket az
előmunkálatokból ismerteknek feltételezve, mindenesetre megállapítható, hogy annak ellenzése tulajdonképen nem az ellen
irányul, hogy valakinek módjában álljon a sajátkezű írás és aláírás egyedüli alakszerűségével végrendeletet alkotni, hanem csupán az képezi komolyan vehető aggály tárgyát, hogy ily módon
az örökhagyónak nem végrendeletnek szánt bármely sajátkezű
iratára is történhetik hivatkozás. Nem látom azonban semmi
akadályát sem annak, hogy a törvény a sajátkezű végrendelet
érvényességét valamely olyan belső formához is kösse, amely az
azt használó fél tudatában a törvény által előírt jogi formaság
gyanánt szerepelvén ép úgy, mint a tanuk vagy közjegyző előtti
kijelentés külső formája, szintén alkalmas annak megállapítására,
hogy eszerint a fél csakugyan végleges nyilatkozatot kívánt
tenni. Nevezetesen megkövetelhetjük, hasonlóan, mint az összes
többi végrendeleti formáknál, a sajátkezüleg írt végrendeletben
való kijelentését is annak, hogy az írójának végakaratát foglalja
magában, ami megtörténhetik a végrendelet feliratában vagy
szövegében egyaránt és más szavak használatával is. Megengedem, hogy ezzel sem lesz teljesen kizárva az esetleg már ezen
kijelentést is tartalmazó fogalmazványokra, le nem zárt tervezetekre való hivatkozhatás, de ezeket viszont nem szokás keltezni
és aláírni. Korlátozva lesz azonban a legtöbb bajt okozó levelekre való hivatkozhatás, amelyeknél nemcsak a sajátkezű írás,
hanem a szokásszerű keltezés és aláírás is teljesen közömbös a
perfckció szempontjából, ellenben a megkívánt kijelentés kifejezi a nyilatkozat jogügyleti jellegét. Ez, a felek által vonatkozó
törvényszabály nélkül is rendszerint, de csakis komoly és végleges nyilatkozatnál használtatni szokott forma érintetlenül
hagyja a holograf végrendelet előnyeit; nem teszi azt körülményesebbé, nem igényel különösebb törvényismeretet és minden
külső alakszerűségnél tágabb teret enged a bírói szabad mérlegelésnek. Bizonyos óvatosságot megkövetelni pedig a féltől
akkor, amikor végrendeletét alkotja, mindenesetre jogosultabb,
mint fordítva egyáltalán a sajátkezű írás használata körüli úgy-
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szólván állandó óvatosságra kényszeríteni, nehogy az végrendelkezésnek tudassék be.
A mai jogunkkal megegyező azon két korlátozást illetőleg,
amellyel a bizottsági szöveg a holograf végrendeletet érvényesnek elismeri, következőket jegyzem meg.
A ((testamentum inter liberos et uxoremv
kiváltságolása
azon alapul, hogy ezen alkalmazási körre szorítva a törvényes
örökléstől való eltérés korlátozva van. Ámde nyilvánvaló, hogy
elsősorban és különösen a törvényes öröklési jogában csorbított
szempontjából, nem az eltérés által kedvezményezett személye,
hanem az eltérés mérve lényeges és az az örökhagyó, aki pl.
második feleségét nevezve örökösének, első házasságbeli gyermekeit a betudásokkal is leszállított köteles részre szorítja, jobban tér el a törvényes örökléstől, mint az, aki gyermekeit a hagyatékhoz képest jelentéktelen szokásszerű
hagyományokkal
noha távolabb állók javára terheli csupán. Ismeretesek továbbá
az ezen intézménnyel járó értelmezési nehézségek, melyek nem
a mai törvénynek a bizottsági jelentés szerint nem szabatos
szövegéből folynak, amelytől a biz. szöveg egyébként csak abban
tér el, hogy leszármazó örökösök «és» házastárs helyett ivadék
avagy)) házastárs javára történő rendelkezésekről szól, mely
utóbbi értelmezésben mai joggyakorlatunk úgyis már régen
megállapodott. A nehézségeket a mások javára szóló rendelkezések érvénytelensége, nevezetesen egy és ugyanazon okirat rendelkezéseinek érvényesekre és érvénytelenekre való kettéosztása
és a végrendeleti intézkedések kölcsönös függőségének ezzel
állandóan felvetett, mindig nehezen és többnyire csak önkényes
magyarázatokkal megoldható kérdése okozza.
A holograf végrendeletnek érvényességi kellékül kikötött
közjegyzői
letéteményezése lényegileg semmiben sem tér el a
kész irat átadásával való közjegyzői végrendelettétel formájától,
melyet a törvény már egyszer szabályoz. Ila csak ezt akarjuk
akjíor, amint az első tervezet is tette, egyszerűen már a közjegyzői végrendelet ezen formájánál különböztetni kell, hogy a
fél az átadott iratot sajátkezűleg írta-e vagy nem és előbbi
esetben a tanuk alkalmazásától el lehet tekinteni ép úgy, ahogy
a tanús magánvégrendeletnél is a sajátkezű írás folytán 3 tanú
helyett 2 tanúval elégszik meg a törvény. Ugyanis ezen közjegyzői végrendeleti formánál is a közjegyzői tanúsítás tárgyát
csak a külső végrendelkezési ügymenet és nem mint az élőszóval való közjegyzői végrendelettételnél, egyúttal maga a végakarat tartalma is képezi, úgy hogy az átadott irat itt sem lesz
közokirattá. A közvégrendelkezés ezen formája továbbá a zárt
irat átadásának esetére is ki van már terjesztve. Másfelől az
1589. §. értelmében a holograf végrendeletnek közjegyzőnél való
letéteményezése ép olyan a végrendelkezés személyszerűségének
elve alá is eső végrendeleti ügyleti cselekmény, mint az 1575. §.
2. bekezdése szerint az irat átadása. Azon a tanuk mellőzésén
felüli további különböztetés tehát, hogy nem kell kijelentenie,
hogy az átadott okirat az ő végrendeletét foglalja magában,
nem kell jegyzőkönyvet felvenni, felolvasni és aláírni, midőn
egyrészt igazi könnyítéseket nem jelent, másrészt kifogás alá is
esik, mert ha érvényességi kelléket képez a közjegyzőnél való
személyes letétel és ha a végrendelet csak ennek időpontjától
fogva érvényes : akkor már jogvédelmi szempontból ezek közjegyzői tanúsítását is meg kell követelni ós különösen nem
mellőzheti azt egy törvény, mely más helyütt (1584. §. ut. bek.)
még az utasító szabályok megtartásának tanúsítását is megköveteli. Ép oly indokolatlan továbbá az az eltérés, hogy itt
nincsen utasításképen sem előírva a közjegyzőnek, hogy a letett
végrendelet érvényességi kellékeiről meggyőződjék, illetve a felet
figyelmeztesse azokra, amelyekhez pedig itt az irat nyelvén és
írásmódján való olvasni tudás és sajátkezű aláíráshoz hozzájárul
még az egész terjedelemben való sajátkezű írás és a keltezés is.
Ezen rendszabály ugyanis az 1575. §-nál sem a végrendelet igazán úgyse közjegyzői jellegének, hanem annak a jogpolitikai
szempontnak a követelménye, hogy ahol a végrendelet ügyleti
alkatelemét egyáltalán valamely közjegyzői közbenjárás képezi
az biztosítékul is szolgáljon, hogy a végrendeletnél formahiba
elő ne forduljon. Aminthogy ez a figyelmeztetés mai jogunkban
is elő van írva a magánvégrendeletnek közjegyzőnél való letéteményezésénél. Továbbá, ha a sajátkezű végrendelet úgyis csak a
közjegyzői letéteményezés időpontjától fogva érvényes, semmivel
sem indokolható többé keltezésének olyan fontosságot tulajdoní-
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tani, hogy annak hiánya érvénytelenséget okozzon. Ép úgy,
ahogy a kész irat átadásával való közjegyzői végrendelettételnél
sem kell az iratnak keltezve lennie. Összefoglalva tehát, egyáltalán semmi szükség sincs arra, hogy a kész irat átadásával
való közjegyzői végrendelkezés ugyanazon törvényben kétféleképen, minden belső tartalmat nélkülöző mesterséges különböztetésekkel szabályoztassék. Egyébként az 1589.
hibásan is van
szövegezve, mert nem azt írja elő, hogy az 1585. §-nak a lezárásra, pecsételésre stb. vonatkozó rendszabályai itt is megfelelően alkalmazandók, hanem azt mondja, hogy a végrendelet
csak úgy érvényes, ha azt a végrendelkező ezek ccmegfelelő alkalmazásával)) őrizetbe adja, ami voltaképen azt jelenti, hogy az
1585. §. szerinti eljárás hozzátartozik az érvényességi kellékhez,
amiről persze itt sem lehet szó.
Dr. Holilscher
Szigfrid.

A hazaárulók vagyoni felelőssége
( 1 9 1 5 : XIX. tc.) és a visszaélő hadiszállítók
kártérítési kötelezettsége ( 1 9 1 5 : XVIII. tc.
17. és köv. §§.).
I. Dolgozatunk tárgyául szolgáló két témának összekapcsolására indokul szolgál a két kárfelelősség jogi természetének
rokonsága. Egyik vagyoni felelősség sem illeszthető be magánjogi kártérítési tanunkba.
Magánjogi kártérítési tanunk kettős elágazásban fejlődött.
Az egyik elágazása a kártérítés ; a másik az elégtétel.
A magánjogi kártérítés elvi alapja a károkozás ténye, de
mindenesetre legalább is a kárszenvedés ténye. Kártérítés csak
ott lehetséges, ahol kár van, mert ha nincsen kár, akkor magánjogi kártérítésről beszélni nem lehet.
Magánjogi kártérítési kötelezettség elképzelhető közvetlen
károkozás nélkül (obiectiv felelősség), a kárt előidéző okozati
láncolatban közvetlen való részvétel nélkül, de nem képzelhető
el «kár», vagyis vagyoni hátrány, veszteség vagy elmaradt haszon
nélkül.
Jelenlegi jogunk is több esetben (fájdalomdíj), polgári törvénykönyvünk javaslata pedig intézményesen ismeri bizonyos
nem vagyoni hátrányoknak, amit a törvénykönyv javaslata anem
vagyoni káru-nak (885. §.) nevez, a pénzzel való kiegyenlítését,
vagyonérték szolgáltatásával való ellensúlyozását A törvénykönyv
javaslata is felismerte azonban, hogy a nem vagyoni hátrányok
ellensúlyozása nem igazi kártérítés.
A nem vagyoni hátrányok oly értékek sérelmei, amelyek
nem mérhetők fel pénzzel, ezeknek nem mértékegysége a pénz,
és ha e hátrányok előidézéséért mégis pénzbeli kárpótlást statuál a törvényjavaslat, akkor ezt a törvényjavaslat igen pnegnánsul nem is nevezi kártérítésnek, hanem elégtételnek.
Az elégtétel szolgáltatása a sértettnek nem vagyoni hátrányokért adott kárpótlás.
Az elégtétel szolgáltatása tulajdonképen pénzzel fel nem mérhető értékek elpusztításának pénzértékre való redukciója, pénzre
való átértékelése és a károkozóra való áthárítása; ha szabad egy
matematikai szóképpel élnem (ad normám irrationalis szám)
irrationalis kártérítés.
Az elégtétel ezek szerint nem valóságos kártérítés, noha
gyakran járulékos vele, hanem egy speciális jogintézmény, az
anyagiakon túlmenő és megsértett emberi érdekszféra reakciója,
a materiális világba átvonatkoztatott vetüléke.
A kártérítést a magánjogi, a közönséges elégtétellel egy
momentum kapcsolja össze és ez valamely hátrány
áthárítása
egyik gazdasági alanyról egy másikra ; míg azonban a kártérítésnél a kártszenvedő anyagi hatránya hárul át a kártérítésre
kötelezettre, addig az elégtételnél az ember ethikai világának
sérelme értékelődik át pénzértékre és e pénzérték mint kárpótlás háríttatik át a jogsértőre.
Az elégtétel megvédi az ember virtuális és ethikai érdekkörét azok ellen, akik csakis a vagyoni hátrányok átháramlásának átérzésével riaszthatok el az ember ethikai világának megsértésétől, megvédi a durva lelkek romboló ösztönétől.
A kártérítést és az elégtételszolgáltatási kötelezettséget a
hátrányáthárítás kapcsolja össze.
Vizsgáljuk most már a hazaárulók vagyoni felelősségének
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és a visszaélő hadiszállítók vagyoni kötelezettségeinek jogi természetét és e felelősség kereteit egyenként.
II. 1. A hazaárulók
vagyoni felelősségéről mindössze egy
három-szakaszos törvény rendelkezik. Szorosan anyagi rendelkezéseket e törvénynek is csupán 2. §-ának egyetlen bekezdése
tartalmaz, ez így szól : «.Aki az i. §-ban említett
cselekménnyel
(ellenséghez pártolás, az ellenségnek kémkedéssel, fegyveres
szolgálattal vagy másnemű szolgáltatással való támogatása,
ellenséges csapathoz való csatlakozás, önként ellenséges területre távozás) a magyar büntetőtörvényekben
meghatározott
felségsértés vagy hűtlenség bűncselekményét
követi el, a cselekményéből keletkezhető kár, sérelem és egyéb hátrány
megtérítéséért — tekintet nélkül a hátrány nagyságára
és arra, hogg
tényleg bekövetkezett-e
— a belföldön található
vagyonával
akként felel, hogy az a bűncselekmény
elkövetésével
törvénynél
fogva az államra szálld
Ezek szerint itt oly vagyoni szolgáltatásról van szó, amelynek
nem előfeltétele, hogy a kötelezett cselekménye bármily hátrányt
is idézett légyen elő. Például ellenséges területre való távozásból gyakran semmi pozitív hátrány sem az államra, sem egyesekre nem hárulhatott. Ez a vagyoni felelősség tehát nem kártérítési kötelezettség, mert nem előfeltétele a kár fenforgása
(vagyoni kár) és nem közönséges elégtétel, amennyiben az államra
szorosan immaterialis hátrány fenforgása sem szükséges, hanem
a kötelezettség, az állami felség immaterialis szféráján elkövetett
támadás, magának és nem az ezzel előidézett akár erkölcsi hátránynak materialis konzekvenciája, a hazaárulás
bűntettének
az anyagi világba belévetített correlatuma. Ahol nincsen kár,
ott nincs káráthárítás,
ahol nincsen káráthárítás,
ottan nincsen
kártérítés; ahol nincsen immaterialis
hátrány és nincs ennek
pénzre való átértékelése és a sértőre való áthárítása, ott nincs
közönséges értelemben vett elégtétel sem. Mi tehát a hazaárulók
vagyoni felelőssége?
A kártérítési kötelezettség a modernebb jogokban mindinkább
túlnő a vétkesség és közvetlen causalitás
tanán és az emberi
érdekösszeütközések méltányos kiegyenlítésére törekszik, ezzel
szemben az elégtétel még szorosan tapad a vétkességhez és annak correlatuma marad.
Ha az elégtételszolgáltatási kötelezettségnek e subiectivismusát még inkább fokozzuk és a súlyt nem az immaterialis hátrány előidézésére és pénzbeli egyenértékének a jogsértőre való
áthárítására fektetjük, hanem a jogsértő magatartásra, az anyagiakon túlmenő emberi érdekszféra bűnös kezekkel (dolus) való
megbolygatására, ledér könnyelműséggel (culpa lala) való negligálására, akkor a magánjogi elégtétel fokozottabb mértékben
joghátránnyá alakul át, büntető karaktert vesz fel. Az ily elégtétel nem a sérelemért adandó, hanem a támadásért. Az ily elégtételt büntető elégtételnek nevezhetjük.
Miért büntető elégtételnek, minek új műszavakat gyártani ?
Mondjuk egyszerűen, hogy a vagyonvesztés vagyoni büntetésAzonban ez az álláspont téves. A vagyoni büntetésen kívül fenmarad a kártérítési, az elégtételadási (magánjogi) kötelezettség ;
míg a büntető elégtétel absorbeálja a kártérítési
kötelezettséget
vagy legalább is a kártérítési kötelezettség egy részét, nemcsak
elégtétel a jog megtámadásáért, hanem kártérítési
általány
mint ilyennek legközelebbi magánjogi analogonja a kötbér
A büntető elégtétel tehát egy hibrid jogi alakulat, büntetés
vagyis elégtétel a jogrend megtámadásáért és magánjogi szolgáltatási kötelezettség, vagyis kártérítési általány a netaláni
károkért és hátrányokért. Természetszerű, hogy a büntető elégtétel magánjogi vonása elhomályosulhat ott, ahol tényleg nincs
kár, de a kárnélküli fizetési kötelezettség előállhat a kötbérnél
is ; vagyis ez sem áll egyedül a civil jogban. A hazaárulók
vagyoni felelőssége ily büntető elégtétel. Büntetés és egyben
kártérítési általány. Valójában a kár fenforgása nem törvényes
előfeltétel, de a törvény szövegezése szerinti pnesumptio juris et
de iure, úgy a kár, mint annak értékelése is. Itt tehát a törvénynek a rendelkezésben kifejezésre jutó indokáról van szó,
hiszen ez valójában a prrcsumptio juris et de jure. Ez elégtétel
büntető jellegét a törvény is kidomborítja, amidőn ama bírói
tanácsot, amely előtt e követelések érvényesítendők, büntetőbíró
tagokkal egészíti ki.
A bíróság, amidőn az állam igényét érvényesíteni fogja,
előtte nem is mellőzheti a büntető szempont kellő érvényrejut-
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tatását és bizonyára mindég tudatában lesz annak, hogy a büntető elégtételnek elsősorban büntetés, csak másodsorban a kártérítési általány a jellemvonása.
2. Áttérek most már ama kérdés megvizsgálására, hogy
milyen terjedelemben statuálja a törvény a hazaárulók által szolgáltatandó büntető elégtételt. A törvény e részbeni rendelkezése
magán viseli a sietős törvényalkotás bélyegét. Annyira általánosságban mozog, annyira nem is utal más, analóg részletes szabályokra, hogy teljesen a gyakorlattól, vagy további rendeleti
rendelkezésektől fog függni a törvény hiányainak a kipótlása.
A törvény ugyanis egyszerűen a hazaáruló vagyonát jelöli meg
olyannak, amely a büntető elégtételképen az államra száll.
Mindenekelőtt tehát az a kérdés tolul föl, hogy mi a vagyon.
A vagyon a tiszta vagyon-e, vagy a megterhelt vagyon ; vagyon
a nettó vagyon, vagy a bruttó vagyon ; benne értődnek-e a vagyonban a passzívák is, vagy a vagyon alatt tisztán az aktívák értendők ?
A avaggom» fogalma nem oly tisztázott jogi fogalom, amelyminden félreértés nélkül és teljesen félremagyarázhatatlan értelemben használható és így ily kényes kérdésben használata nem
mondható a törvényalkotási technika tökéletes eljárásának. De
a törvény itt van és úgy van, amint megalkottatott, tehát alkalmazni kell.
Ha már nem látjuk tisztázottnak a ctvagyon» fogalmának
terminális jelentőségét a törvényben, még érezhetőbbé válik a
nehézség, hogy ha az eljárást rendező 2. §. 2. bekezdésének
első mondatába közbeszúrt azt a mellékmondatot vizsgáljuk,
amely megszabja, hogy az állam igényét aannak mérve tekintetében is» külön perrel kell érvényesíteni. Mit jelent az «annak
mérve tekintetében))? A vagyon bizonyára egy amassa
bonommá,
a javak egy tömege, ha az államra száll, hogy lehet az állam
igényének mérvéről beszélni. Ez contradictio in adjecto, vagy a
vagyon száll át az államra és akkor az állani igényének mértékét maga a vagyon alkotja, vagy pedig nem az egész vagyon és
akkor már arról, hogy az elégtétel vagyonátháramlás volna, beszélni nem lehet. De erről még alább.
Mindenekelőtt foglalkozzunk a «vagyon)> terminális jelentőségének kérdésével, a második bekezdés újabb zavaró elemét
tartalmazó e kitétele nélkül.
A «vagyon» alatt háromféle kiterjedésű érdekszférát lehet érteni, először : a bruttó vagyont, aktívákat és passzívákat együtt ;
másodszor : a tiszta vagyont, az aktívákat a passzívák beszámításával ;
harmadszor : az aktívákat, pusztán az adósságok nélkül.
A jelen esetben azonban úgylátszik, egyik értelmezés sem
találó.
Nem tehető fel, hogy a törvény az államnak a hazaáruló
bruttó vagyonában való jogutódlással kívánta volna sújtani a
hazaárulót büntető elégtételképen. Mert hiszen ez esetben az
állam a hazaáruló adósságaiért korlátlan felelősséggel tartoznék
a hazaáruló hitelezőinek ; az állam quasi szavatosságot vállalt
volna magára a hazaáruló adósságaiért; ez képtelenség. Ha a
hazaáruló vagyonilag passzív, a hitelezők az államtól, mint a
hazaárulók successorától követelhetnék követelésük kielégítését
és pedig akkor is, ha az állam nem lépett volna fel igényével a
hazaárulóval szemben ; a törvény ugyanis a vagyonnak a bűncselekménynél fogva bekövetkező közvetlen «ipso jure» átszállását rendeli ; és a konfiskálást kimondó bírói ítéletek szerepe a
törvény szerint pusztán deciaratorius. Ebből pedig következik,
hogy ha az állam a declaratorius ítéletet nem provokálja, az
állam jogutódi helyzetére az is hivatkozhatik, akinek érdekében áll. A törvényről azonban lehetetlen feltételezni, hogy ily
rendelkezést intencionált volna.
Nem lehet azonban a vagyon fogalma alatt a tiszta vagyont
sem érteni. A törvény ugyanis kimondja, hogy a vagyon «a bűncselekmény elkövetésével törvénynél fogva az államra
szálh;
vagyis a bűncselekmény elkövetésének automatikus következménye, «.a lege)) joghatása a vagyon átszállása. Abban a pillanatban, amint valaki a hazaárulás bűntettében bűnössé válik,
vagyona a feje felett kisiklott kezei közül és az államra szállott.
A bírói ítélet, mint arra fentebb utaltam csak deklarálja ezt a
tényt, megállapítja, hogy e jogkövetkezmény előállott. Ebből
pedig következik, hogy nettó vagyont nem érthet a törvény,
mert ily nettó vagyon csupán egy felszámolási proccssusnak
lehet a következménye, tehát az átszállás pillanatában nem is
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létezik, csak mint virtuális, imaginarius valami. Miután a törvény nem rendeli el az átszálló vagyon felszámolását, a nettó
vagyon pedig csak ennek eredményeként állítható elő, nem lehet
állítani azt sem, hogy a törvény a nettó vagyont kívánta volna
konfiskálni.
De nem tételezhető fel az sem, hogy a törvény csupán a
hazaáruló aktíváit értette volna vagyon alatt. Ez nem a hazaárulónak, hanem a hazaáruló hitelezőinek a büntetése volna ; és
nem volna semmi rációja. így ez az értelmezés is elejtendő.
Az értelmezésnél ilyként mutatkozó hiatust úgy véljük csakis
örökjogi analógiával lehet megoldani. A avagyoni) itt sequivalens
fogalom a ahagyatékkah,
és az állam helyzete az egyedüli
auniversalis successorévah, a kizárólagos örökösével. A törvény
szavaiból ez értelmezés helyessége nem tűnik ki, de ez az egyetlen kivezető út a törvény rendelkezésének tenebráiból.
Az örökjogi analógia természetesen csak irányt jelez, de a
problémát nem oldja meg, hanem épen a kérdések egész komplexumát veti fel.
A hazaáruló hitelezőivel szemben a helyzet világosabbá
válik ; az állam felelőssége korlátozódik aad vires bonorum)), de
már kérdéses, vájjon acum viribus, vagy pro viribus bonorum))
terjed ez a felelősség ; vagy pedig az örökjogunkban kifejlődött
acum et pro viribust) elve itt is érvényesül?
Ez a kérdés nem lehet közömbös, a hazaáruló hitelezőjének
jogi helyzete, a cselekmény tömegesebb elkövetésének vidékein
már politikai kérdéssé bővül.
Hogy az állam a különösen ingatlan vagyontárgyak tekintetében a szabad rendelkezési jogot megtarthassa és ezzel a konfiskáció büntető jellege élesen kidomborodjék és mert a törvény
a (icum viribus bonorumn felelősségre külön támpontot nem
nyújt, én úgy vélem, hogy a hitelezőkkel szemben az állam csupán a apró viribus bonorum)) felelős. Ha ugyanis a hitelezők az
állam által konfiskált hagyatéki tárgyakból kielégítést követelhetnek, azokat elárvereztethetik, akkor elmosódik a konfiskáció
büntető elégtétel jellege. Ha az állam a hazaáruló birtokát kezében tartja, azzal rendelkezik, akkor a hűtelen alattvalók látva
látják, hogy mire vezet a hazaárulás ; ha azonban az ily birtok
árverése a nemzetiségi bank tetszésétől függ, akkor az állam
sújtó kezének külső megnyilvánulása igen illuzóriussá válik.
Abból, hogy a vagyonátszállás büntető elégtétel, következik,
hogy a bonurum successortól a hazaáruló hitelezői csakis a pro
viribus ós nem pedig az egyes vagyontárgyakból követelhetnek
kielégítést. Természetes, hogy ez nem vonatkozik a dologi joggal biztosított követelésekre, amelyeknek helyzetén a vagyon
tulajdonában való személycsere nem változtat. Fontolóra veendő
ugyan itt is a cselekmény elkövetése után dologi biztosítást
szerzett hitelezők helyzete. Ezeknek helyzete az állammal szemben nem lehet kedvezőbb a többi hitelezők helyzeténél, jogszerzésük az állammal, amelyre a vagyon a cselekmény elkövetésének pillanatában automatikusan reászállott, eredetileg érvénytelen
és jóhiszemünek sem mondható. Jóhiszemű harmadik személyek
dologi jogszerzését az általános szabályok szerint kell megítélni.
* Az örökjogi analógia felvetése tehát utal az állam korlátolt
felelősségére a hazaáruló hitelezőivel szemben, de a korlátolás
mikéntje csakis a konfiskáció büntetőelégtételi természetéből
vezethető le.
Az örökjogi analógiák felvetik egyszersmind a másik kérdést,
a «hagyatéki terhek», a atömegtartozások)) kérdését is. Mi lesz a
hazaáruló vagyonát örökösödés esetére visszteher nélkül terhelő
igényekkel, mint törvényes hitbér, kötelesrész, tartási igények,
özvegyi haszonélvezet, közszerzemény. Ezek közül ki kell vennünk a amortis causa)) való igényeket.
A hazaáruló vagyona cselekményével megszűnt az övé lenni,
ennélíogva abból sem kötelesrész, sem özvegyi haszonélvezet,
sem ezek analógiája nem állhat elő ; mert nincs ilyeneknek
tárgya. Másként áll azonban azoknál az ainter vivos» igényeknél,
amelyek halál esetére a hagyatékot
ex lege terhelik, mint a
atartási igényeké,
a aközszerzetnény)).
Ezek az igények az
állammal szemben ugyanesak jogérvényesek. Erre enged következtetni a törvény első szakaszának második bekezdése, amely
az igények figyelembevételét már az állam koníiskációs igényének biztosítására irányuló zárlatnál is elrendeli. Ez igények az
állammal szemben is érvényesíthetők, természetszerűleg csak
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olyként, mint az eredeti kötelezett hazaárulóval szemben és a
többi hitelezők kielégítését követő sorrendben.
Ezt az álláspontot megerősíti a 2. §. 2. bekezdésének fentebb már kiemelt ama rendelkezése, amely az dáliám
igényének
mértékét)) peres útra utalja.
Ez a rendelkezés ugyanis másként nem érthető, minthogy az állam igényét valamely más követelések korlátozzák,
miután kimutattam, hogy a hitelezők követelései az állam követelését megelőzik, illetve, hogy az állam pro viribus hereditatis
ezeknek felel, kétségtelen, hogy az állam követelését korlátozó
követelések csupán a szó alatti igények lehetnek.
.A kötelesrész, az özvegyi öröklési igények stb. azonban,
ismétellen kiemeljük, ezek közé az igények közé nem tartoznak,
mert ezek amortis causai) igények, amelyeket az állam háramlási joga megelőz, sőt egyenesen kiküszöböl.
A törvény szó alatti rendelkezéséből azonban nem lehet
arra következtetni, hogy az állam ez igényeknek természetbeni
vagyontárgyakkal való kielégítésére kötelezve volna.
Ez következik abból az általános elvből, hogy az állam a
hazaáruló hitelezőinek csak apró viribus bonorum)) felelhet.
A minisztérium által a törvény 1. §-ának 2. bekezdése folytán kibocsátott, a hazaárulással terheltek vagyonának zár alá
vételéről szóló rendelete, ezzel szemben az igények természetbeni kielégítését prajlerálja, sőt egyenesen bírói kognicióra
utalja ; ami természetesen nem praejudikál az igények mikénti
kielégítésének a jogerős ítélettel kimondott vagyonátháramlás
esetére.
(Bef. köv.)
Dr. Arányi István.

halálának híre lapzártakor ért bennünket. Vele a magyar ügyvédi karnak egyik
büszkesége szállt sírba, a régi magyar védőnek, sajnos,
mindinkább ritkuló alakja, akinek perjogi helyzetét nem az
eljárási kódex favor defensionis-a, hanem saját erkölcsi súlya
és értelmi túlsúlya biztosította. Hatalmas logikája és ragyogó
humora voltak a fegyverek, amelyeket sikeresen mért össze
a hivatali organizáció tekintélyével, de mindenekfelett komoly tudása, amelyet az empirizmus mezébe szeretett rejteni. Kriminalisztikának, vagy bűnügyi lélektannak még a
fogalma sem volt ismeretes akkor, amikor Eötvös Károly e
tudományoknak igazságaival lépett a küzdőtérre. Tisza-Eszlár,
az emberi korlátoltságnak e szomorú emlékű állomása, csak
az első nevezetesebb a l k a l o m volt Eötvös védői tehetségének
érvényesítésére, de talán épen a szellemi sötétség és fényesség kirívó ellentéte helyezte kellő világításba azt az impozáns értelmi erőt, amelyet Eötvös Károly egyénisége, mint
a dunántúli magyarság hagyományos bölcsességének kifejezését megtestesített. A mienkénél hivatottabb toll, egykori
kongeniális védőtársáé: dr. Friedmann Bernáté fogja lapunk
legközelebbi számában Eötvös emlékét méltatni.
Eötvös Károly

— A m a g y a r j o g á s z o k b e r l i n i l á t o g a t á s a nagy érdeklődés mellett és a német jogászvilág nagyszámú képviselőinek
részvételével folyt le. Nagy Ferenc v. b. t. t.-nak a Berliner
Juristische Gesellschaft-ban folyó évi április hó 8-ik napján megtartott előadását lapunk vezető cikkében méltatjuk. A következő
napon a Reichsdeutsche Waffenbrüderliche Vereinigung a porosz
képviselőház nagytermében nagygyűlést tartott, amelyen mindenekelőtt Sehiffer közigazgatási bíró tartott nagyszabású beszédei
és ismertette azokat a célokat, amelyek érdekében a német, az
osztrák és a magyar jogászság együttműködése kívánatos és
azokat az eszközöket, amelyek a három jogrendszer összhangjának előkészítésénél tekintetbe jönnek. Rámutatott arra, hogy
a német és a magyar jogélet között a viszony kölcsönösségének
minden előfeltétele, megvan, és külön kiemelte a magyar polgári
perrendtartást és a csődönkívüli kényszeregyezségről szóló rendeletet, mint olyan törvényhozói alkotásokat, amelyek már a legközelebbi jövő feladatai közt a német törvényhozás számára
mintákul fognak szolgálni. Olshausen titkos tanácsos után magyar
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részről Nagy Ferenc emelkedett szólásra és utalt arra, hogy a
középeurópai szövetséges államok jogrendszerének összhangba
hozatala szükségszerűen azok között a határok között kell hogy
maradjon, amelyeket előadásában részletesen megjelölt, nevezetesen a kereskedelmi, váltó- és csekkjog, továbbá a fuvarozási
jog, a csődjog és az ipari jogvédelem területén. Mivel pedig
ezen a területen a mi jogunk már amúgyis oly mértékben követi
a német jogot, hogy az egységesítésnek nagyobb mértékben való
keresztülvitele a sajátos nemzeti viszonyok elhanyagolása nélkül
alig képzelhető, az első feladat az volna, hogy német részről
igyekezzenek minél behatóbban megismerkedni a mi viszonyainkkal, szokásainkkal, jogi felfogásunkkal és igyekezzenek odahatni,
hogy a nagyrészt már nemzetközi szerződések útján előkészített
közeledés a váltó-, a csekkjog és a fuvarozási jog terén tényleg
hatályba lépjen és kiépíttessék. Hogy azután ezen túlmenőleg
további közeledés lehetséges-e és mily »mértékben, azt későbbi
megfontolás számára tartaná fen.
Ezután Klein Ferenc volt osztrák igazságügyminiszter kért
szót és osztatlan figyelemmel hallgatott szellemes beszédben fejtette ki, hogy nem kímélheti meg a németeket attól a szemrehányástól, hogy az osztrák és a magyar viszonyok iránt nem
mindig tanúsították az azokat megillető érdeklődést. Ennek ludja
be, hogy a viszony egyfelől a német, másfelől az osztrák és a
magyar jogtudomány és jogélet között annyiban egyoldalú, hogy
mi a legnagyobb mértékben igyekeztünk a német kultúra termékeit és gyümölcseit magunkba felszívni, de német részről nem
mindig tapasztaltuk azt a megértést, amely az osztrák-magyar
monarchia történelmi hivatásának és e hivatás keretén belül
annak a fontos, de egyúttal súlyos szerepnek a megítéléséhez
szükséges, amelyet a monarchia, mint a nyugati kultúra védőbástyája különösen a szláv áradattal szemben képvisel. A monarchiának sokféle népelemeiből való összetétele oly lényeges
jellemvonása és egyúttal fentartó eleme a két testvérállamnak,
hogy ezzel a háború után is számolni kell. Már ezért is nagyfontosságú tény, hogy a magyar jogászok ebben a közös kultúrmunkában tevékeny részt vesznek. Ők ebben a szövetségben
mintegy kezesei annak, hogy attól minden egyoldalú germanizáló törekvés tökéletesen távol áll.
Nagy figyelem mellett és viharos tetszésnyilvánításoktól kísérve fejtette ki Vámbéry Rusztem egyetemi magántanár, az
összejövetel egyik szervezője, a magyar jogászság álláspontját a tervezett jogkiegyenlítés tekintetében. Elvileg helyesli
azt a tervet, hogy ennek a kiegyenlítésnek az előkészítése, amely
tisztán tudományos feladat, egyfelől a német és osztrák, másfelől
pedig a magyar jogászgyűléseknek engedtessék át. A jogászok kiképzése és továbbképzése kérdésében utal arra, hogy a német jogászok már két ízben sikerrel rendeztek tanulmányi kirándulásokat
hazánkba és csak örömmel lehetne üdvözölni, ha az ilyen kirándulásokat rendszeresítenék és kölcsönösekké tennék. Készséggel
megengedi, hogy a nyelvi nehézség legyőzése az egész vonalon
a mi feladatunk, amelyet mi szívesen is vállalunk, ha látjuk, hogy
német részről a magyar viszonyok iránt meg van a kellő érdeklődés. A magyar jogviszonyok ismertetése céljára tervben van
egy tájékoztató munka kiadása, amely a magyar és a német jognak egymáshoz való viszonyát népszerű és könnyen érthető előadásban ismerteti. Tervben van továbbá Berlinben és Bécsben
magyar jogi könyvtár felállítása, amely egyúttal a magyar jogviszonyok tekintetében a felvilágosító iroda szerepét is betöltené.
Bejelenti, hogy e részben a magyar igazságügyminiszter hozzájárulását és támogatását sikerült biztosítania.
Minekutána még Pattai, az osztrák urakháza volt elnöke,
utalt arra a fontosságra, amellyel a hadi-rokkantaknak letelepítése bír, amely kérdésnek jogi vonatkozásaival szintén közösen
kellene foglalkozni, többek felszólalása után Szladits
Károly
miniszteri tanácsos fejtette ki, hogy a jogegységesítés keresztülvitelénél mértéket kell tartani és gondosan meg kell rostálni
azokat a kérdéseket, amelyekre nézve ilyen egységesítésnek helye
van. A szoros értelemben vett forgalmi jog terén belül sem
alkalmas minden joganyag az egységes szabályozására és nem
lehet szemet hunyni ama sokszoros összefüggés felett, amelyben
a jognak e területei is a nemzeti sajátosságokkal és a különleges viszonyokkal állanak. Ennek ellenére is azonban tág tér
nyílik a közös munkára és csak arra kell törekedni, hogy mindenekelőtt azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk, amelyek egysé-
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ges megoldása egyfelől a legkönnyebben keresztülvihető. Ilyenül
jelöli meg elsősorban a nemzetközi magánjog egységes szabályozását, ami irodalmilag már teljesen elő van készítve és a szövetséges államok remélhetőleg nagy mértékben fokozódó kölcsönös
érintkezésénél fogva elsőrendűen gyakorlati feladat.
A nagygyűlés berekesztése után a Magyar Jogászegylet
elnökségének tagjai Gierke egyetemi tanár elnöklése alatt szűkebb tanácskozásra ültek össze a német jogászgyűlés állandó
választmányának kiküldötteivel. Hosszabb eszmecsere után abban
történt megállapodás, hogy a német jogászgyűlés választmánya
meg fogja szövegezni azokat a törvényhozási kérdéseket, amelyek tekintetében egységes szabályozást kívánatosnak tart, e
kérdéseket megvitatás és állásfoglalás végett megküldi a Magyar Jogászegyletnek és a közösen megállapított kérdések mindegyike számára a résztvevő testületek egyenlő számban egy
vagy két német, egy vagy két osztrák és egy vagy két magyar
előadót jelölnek ki. Ez a három, illetőleg hat előadó a kérdéseket tanulmányozza, egymással közvetlen érintkezésbe lép és
igyekszik közös javaslatban megállapodni. Ha a megállapodás
nem sikerül, ez annak a jele, hogy az illető kérdés nem alkalmas az egységes szabályozásra s ez esetben a kérdést a napirendről egyelőre le kell venni. Ha azonban sikerül közös javaslatban megállapodni, az előadók véleményeket és esetleg javaslatot készítenek és a munkálatokat a német jogászgyűlés és a
Magyar Jogászegylet közös kiadmányaként közzéteszik. Nyilt
kérdés marad, vájjon az illető kérdéseket a jogászgyűlések tárgysorozatára is kitűzik-e és a résztvevő jogásztestületek munkája
befejezést nyer azzal, hogy a munkálatokat közzéteszik és az
érdekelt kormányhoz eljuttatják. A további lépések megtétele
azután az érdekelt kormányok hatáskörébe és mérlegelése alá
tartozik.
Nemcsak a magyar kiküldöttek fogadtatásának szokatlanul
meleg és szívélyes külsőségei, hanem az érdemleges munka
eredményei is magyar szempontból rendkívül becsesek. A világtörténelem vaslogikája nem enged a számunkra választást és a
középeurópai szövetséges államokat fellebbezhetetlen módon
egymásra utalja. A magyar jogászság teljesen félreértené feladatát, ha a kölcsönös együttműködés helyett az elzárkózás politikáját választaná. Az eredmény, amit a berlini kiküldöttek elértek, abban áll, hogy a magyar jog és a magyar jogélet számára
teljesen egyenrangú helyet biztosított a német és az osztrák
mellett és gondoskodott arról, hogy a létesítendő szervezetben
megóvhassa nemcsak ezt az egyenrangúságot, hanem annak a
lehetőségét is, hogy nemzeti jogának önálló fejlődésén csorba
ne essék.
M.
— R é s z v é n y t a r s a s á g i t a r t a l é k p o l i t i k a . E címen a
Magyar Jogászegylet f. hó 8-iki teljes ülésén dr. Beck Hugó
kúriai tanácselnök elnöklete alatt dr. Makai Ödön budapesti
ügyvéd előadást tartolt. Előadó mindenekelőtt három tipikus
tartaléklétesítési eljárással foglalkozott. Nevezetesen a tartalék
létesítésével tiszta nyereségből, továbbá az alaptőkefelemelésnél
mutatkozó agióból és végül azon összegből, mely a részvényeseknek előjog biztosítása ellenében való Önkéntes befizetéseiből
származik. Előadó reámutatott arra a körülményre, mely a mai
hitelkapítalizmusban találja magyarázatát, hogy a részvénytársaságok túlnyomó részénél az igénybevett idegen tőke a saját
tőkét többszörösen meghaladja. Ezzel szemben a társaságon
csak két tipikus mérlegszerű biztosítékkal rendelkeznek : az
alaptőkével és a tartalékkal. Ha e két biztosítéki eszköz közül a
tartalékot a társaság aktíváihoz viszonyítjuk, úgy a mérleganalitikus elé sajátságos torzkép tárul arról a gazdasági biztonságról, melyet a tartalék a részvénytársaság üzletvitelében nyújt.
Nevezetesen kiderül, hogy az aktíváknak meglepően csekély
értékcsökkenése elég már ahhoz, hogy a nyilvános tartalékok
eltűnjenek. A tartalékokban rejlő gazdasági erő a magyar nagybankok saját tőkéjében aránylag igen jelentékeny. Amíg ugyanis
közvetlenül az európai háború kitörése előtt a mintegy 80 legnagyobb angol pénzintézet tartalékalapja az alaptőkének 60%-át,
de az aktíváknak csak 2%-át és az összes kötelezettségeknek
alig 5%-át tette ki ; a hét német nagybanknál pedig a tartalékalapok az alaptőkének csak 50°/o-át érték el és ugyanekkor az
összes aktíváknak csak mintegy 4%-ig nyújtottak gazdasági
biztonságot, addig a biztonság kérdése közvetlenül a háború
kitörése előtt a magyar nagybankoknál úgy alakult, hogy a
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tartalékok az alaptőkének átlag 80%-át képezték és az összes
aktíváknak mintegy 7%-át tették ki. E statisztikai helyzet tanulságai lényegesen növelik azt a fontosságot, mellyel a társaságok
rejtett tartalékai az üzletvitelben bírnak ; gazdasági válság esetén a társaságok mindenekelőtt rejtett tartalékaikat áldozzák
fel, hogy a nyilvános tarfalékok igénybevétele elódáztassék vagy
szükségtelenné váljék. A rejtett tartalékok gyűjtésére a magyar
kereskedelmi törvény mindenkor bőven nyújtott alkalmat, mert
a törvényes értékelési rendszer (mint ez a K. T. 199. §-ból levezethető) az aktíváknak csak azon maximális értékelési határát
állapítja meg, amely túl nem léphető ; az aktívák túl alacsony
értékelését a törvény viszont nemcsak megengedi, hanem az
aktíváknak a valóságosnál alacsonyabb színvonalon való értékelése a kereskedelmi forgalomban a szolid üzletvitel elengedhetetlen kritériumává alakult ki, melyet a Kúria joggyakorlata
mindenkor támogatott is. Az európai háború a magyar nagybankok mérlegszerű biztonsági viszonyaiban alig okozott változást. Nagybankjaink rejtett tartalékai elegendőknek bizonyultak
ahhoz, hogy azok feláldozásával a háború első csapásait kiheverjék. A kezdet nehézségei után a magyar gazdasági élet gyorsan idomult a háború által megváltoztatott termelési és fogyasztási viszonyokhoz s míg másfél évvel ezelőtt hitelintézeteinknek
az okozott gondot, hogy a rendkívüli helyzet okozta veszteségeket miként fedezzék, addig ma, a háború huszadik hónapjában
m á r arról van szó, hogy a tekintélyes háborús nyereséget miként konzerválják a jövő számára. Az osztalék korlátozásáról
szóló háborús kormányrendelet az aktívák értékelésének ismét
csak a maximális határait állapította meg ; fentartva tehát a
kereskedelmi törvény értékelési rendszerét további lehetőséget
nyújt a társaságoknak, hogy a rejtett tartalékok gyűjtését zavartalanul folytassák. Társaságaink ehhez képest abban a helyzetben vannak, hogy a kereskedelmi törvény és a háborús kormányrendelet értékelési elveinek felhasználásával egyrészt ismét
helyreállítsák rejtett tartalékok utján azt a vagyoni státuszt,
melyben a háború kitörése előtt voltak ; másrészt az újonnan
beszerzett és hadianyag gyártására szolgáló üzemi berendezéseket, melyeknek k o n j u n k t ú r á j a a háború befejezésével megszűnik
és így e berendezések csaknem az ócskavas értékéig sülyednek
majd alá, a háborús nyereség terhére már most minél tekintélyesebb tételekben leírják.

— A fizetések végrehajtás alól való feltétlen ment e s r é s z e kérdésében a kir. Kúria I. jogegységi tanácsa április
hó 8-án a következő jogegységi határozatot hozta : «Az adósnak
az 1908 : LXI. tc. 6. §-a első, valamint 7. §-a három első bekezdésében, továbbá 11. §-a első, végül 13. §-a utolsóelőtti bekezdésében meghatározott mértékben végrehajtás alá vehető járandóságai a 9. és 14. §. első bekezdésében körülírt esetekben
akként foglalhatók le, hogy a járandóságokból a foglalás alól
mentes rész 1000 K-nál, illetve a 7. és 13. §-ban említett járandóságokból 600 K-nál kevesebb is lehet.® A kir. Kúria jogegységi
határozata tehát a budapesti kir. Ítélőtábla 13. sz. polgári döntvényével szemben azt a felfogást emeli érvényre, hogy a tartásra
jogosultak javára ínég a legcsekélyebb fizetés is felében lefoglalható és a tartásra jogosítottak javára fordítható.
— K i t i l l e t a h e l y r e i g a z í t á s i j o g (St. 20. §-a.). A St.
fukar szavai azt m o n d j á k : «A hatóság, amelyről, vagy az, akiről
valamely időszaki lap nyíltan vagy burkoltan valótlan tényeket
közölt, vagy való tényeket hamis színben tüntetett fel, követelheti az időszaki lapban megjelent közleményre vonatkozó helyreigazító nyilatkozatának közlését.® Nem adja meg a világos feleletet a törvény arra a kérdésre, hogy a hatóságon kívül kit
illet még a lielyreigazítási j o g ; miért is a törvény ez a kitétele :
«vagy az, akiről® bővebb megmagyarázásra szorul. Rágalmazás
és becsületsértés esetében a ((valakiről® és a «más ellen® kifejezéseket úgy a Kúria ú j a b b gyakorlata, mint a jogi irodalom
helyesen magyarázza akként, hogy sértettként nemcsak hatóság
és a természetes személy, hanem jogi személyek, egyesületek,
társulatok vagy bármily emberi közületek felléphetnek, ha a
rágalmazás, illetve a becsületsértés reájuk vonatkozik. Nézetem
szerint a St. 20. §-át helyesen csakis azon kiterjesztő magyarázattal lehet értelmezni, mely szerint a helyreigazítási j o g megFőszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.
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illeti a hatóságon, fizikai és jogi személyeken kívül mindazon
emberi közületeket, amelyekre a cikk vonatkozik, illetve amelyekről valótlanságot állít, vagy amelyeknek akár vagyoni, személyi vagy erkölcsi érdekeit érinti, akár kellemetlen az inkriminált közlemény ; még pedig az érdekelt egyesület, társulat vagy
emberi közület minden egyes tagját önállóan is, de különösen
azok egyetemét. Egy jogesel könnyen meg fogja értetni azt, hogy
kiterjesztő magyarázattal kell a St. 20. §-át értelmezni. Egy időszaki lap hasábos cikket közöl. Címe : ((Elítéltek egy n—i szerb
jogászt®, alcíme : ((Hazaárulók bűnpöre®. A cikk közölte a bűnper történetét és a törvényszék ítéletét s megemlíti, hogy az elítéltek közül az egyik «pár évvel® ezelőtt ((hosszasabban® tartózkodott N. városban és itt ((végezte® jogi tanulmányait. A való
tényállás az, hogy ezen elítélt 12—13 évvel ezelőtt, nem hosszasabban, csak két évig volt N. városban, itt tanulmányainak csak
első és második évét végezte, a többit más akadémián vagy
egyetemen, nincs alapja tehát annak, hogy «n—i jogász®nak neveztessék. Az N—i Jogakadémiai Kör, mint amelynek saj á t kebelében fegyelmi hatósága van, tehát a gyanúsítottat kizárhatta volna tagjai közül és mint amelyre kellemetlen az az
állítás, hogy tagjai közül valakit hazaárulás miatt elítéltek, sőt
az is kellemetlen, hogy a hazaáruló még pár (2—3) évvel azelőtt
a Körnek tagja volt, erkölcsi érdekből követelte a közlemény
helyreigazítását. A panaszt úgy a járásbíróság, mint a törvényszék azon indokolással utasította el. hogy a St. 20. §-a szerint
csak hatóság és természetes személy jogosult a helyreigazítás
követelésére. Nézetem szerint a hatóságokon és lizikai személyeken kívül feltétlenül megilleti a helyreigazítási jog a még jogi
személyiséggel sem bíró egyesületeket, társulatokat vagy bármilyen emberi közületeket annál is inkább, mert a St.-t nem az
újságírók védelmére hozták, hanem inkább az újságírók bírálatának kitelt és jogos védelmeit megvédeni kívánó megtámadottaknak.
Ohidi Légmán
Leó.
— A z 1 9 1 5 . é v i t ö r v é n y c i k k e k jegyzetekkel ellátta
dr. Térfy Gyula igazságügyminiszteri tanácsos. Negyvenedik
kötete jelent meg a magyar törvénytárnak, amelyet Márkus
Dezső alapított és Térfy Gyula ép oly ügyszeretettel, mint példás
gondossággal szerkeszt. A második háborús évnek összesen
23 törvénycikke között hat igazságügyi törvény van. Ezek sorában korunknak egykor majd legszomorúbb emlékei : a hazaárulók vagyoni felelősségéről szóló 1915 :XV1II. tc. és a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekményekről szóló 1915. évi
XIX. tc. Beosztásában, magyarázataiban és a szövegkritika megbízható pontosságában a kötet hű mása a Corpus Juris előző
évi köteteinek. Függelékében a kötet felöleli az 1912. és 1913. évben becikkelyezett nemzetközi egyezmények eredeti francia illetőleg angol szövegét, amelyek a becikkelyező törvényekből
annak idején kimaradtak. E hiány pótlása annál indokoltabb,
minthogy az egyezmények egy része a nemzetközi hadi jogot
foglalja magában. Eredeti szövegüknek ismerete most elengedhetetlenül szükséges, noha sajnos a hadviselők némelyike a szabályokat nem c«ak szövegükben, hanem szellemükben is megszegi. Ugyané kötet kiegészíti a Hatályos magyar törvények
gyűjteményének sorozatát is. A közel 300 oldalas kötet ára, a
korábbi törvényekhez szóló pótlásokkal (61. old.) együtt, ízléses
félbőrkötésben 10 korona.
a
lMtfifÁr4
harctéri események által érintett oroszu g y v e a y
dúlta vidéken lakik, régebbi irodáját feladni óhajtaná. Mint a jogi élet minden szakában jártas munkaerő, jelenleg is pénzintézeti ügyész, megfelelő á l l a n d ó j ö v ő t
keres. Vállalná forgalmas iroda vezetését, előkelő irodával társulna, elhunyt kartársi vagy más életképes irodát átvenne, esetleg újabb letelepedési helyen irodát nyitna. Becses megkeresések
( ( v i l á g h á b o r ú ® jeligére a kiadóba kéretnek.
15522
Ü g y v é d j e l ö l t e t , ki főképen egy temesvári bank jogügyi
osztálya teendőinek ellátására vállalkozik, keres dr. Szenes Emil
ügyvéd Temesvárott.
15517

H i v a t a l n o k telekkönyvi és ügyvédi irodai gyakorlattal,
3000 korona fizetéssel ; ügyvédi oklevéllel is bíró, 5000 korona
kezdőfizetéssel alkalmaztatik. Pályázatok április 20-ig nyújtandók
be. Szatmári bank részvénytársaság.
15520
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Hadikárok és forgalmi tilalmak a liáború
után.*
A hadiállapot gondolatvilágunkat is szigorúan megszabott
korlátok közé szorítja. A legjava annak, ami egyébként figyelmünket magára szokta vonni, háború idejében vonzerejét és jelentőségét veszíti. Kétségtelenül áll ez a jogtudományra is, amely
manapság a háborús kérdések tárgyalásában csaknem kimerül.
Egy ily háborús kérdéssel szándékszom magam is a következőkben foglalkozni, még p e d i g a gyakorlati élet egy nagy feladatával, amely elé bennünket ugyancsak a háború állított. Foglalkoznunk kell ugyanis már most azzal, hogy mikép lesznek ismét
eltüntethetők azok a rendkívüli állapotok, amelyeket a háború
teremtett, miként lehet megoldani az ellenségeskedéssel járó
nehézségeket és az életet újból régi medrébe visszaterelni.
Mielőtt e kérdésre felelhetnénk, még egy nem kevésbbé jelentékeny feladat megoldására kell vállalkoznunk, nevezetesen meg
kell állapítanunk, hogy mily természetűek legyenek azok a rendelkezések és kölcsönös megállapodások, mily természetet tulajdonítsunk azoknak, amelyekkel a rendkívüli állapotok helyébe
ismét a régi viszonyokat a k a r j u k állítani. A megállapodásoknak
a békekötés során kell elkészülniük, amely pedig nem valamely
jogi döntés eredménye. A béke vagy valamely minden ellenállást
legyűrő hatalom befejező tevékenysége, vagy pedig egyesség.
Az első esetről nem szükséges bővebben szólani. A győző akarata döntő ilyenkor egyedül. A második esetben ellenben a méltányosság lesz a magatartás alapja és zsinórmértéke. Előtérbe
jut ebben az esetben az a kérdés, honnét szerezzük m e g az
alapelveket a háborús intézkedések hatályon kívül helyezéséhez;
a jog, a politika, a közgazdaság birodalmából, avagy még egyéb
térről. Nézetem szerint már rövid megfontolás után is arra a
megállapodásra kell jutni, hogy a béketárgyalások során felmerülő kérdések részünkről nem jogi, hanem gazdasági és jogpolitikai szempontból lesznek figyelembe veendők, amikor is a
megoldásnak alkalmazkodnia kell a nemzetközi jog és forgalom,
a nemzetközi szokások és megállapodások elveihez. Nem szabad
elfelejtenünk már most sem, hogy bármily nehezünkre essék is
ez majd akkor, el kell nyomnunk a háborús intézkedésekben
megnyilvánuló alattomosság és nyilvánvaló rosszakarat felett érzett felháborodásunkat és azon kell lennünk, hogy a tárgyalások
a méltányosság és kölcsönös megbecsülés jegyében folyjanak le.
A kölcsönösséget pedig itt nem mechanikus, a teljes egyformaságot jelentő értelemben kell elgondolni, hanem úgy, hogy senki
hátrányt ne szenvedjen, hogy mindkét fél számára egyenlő mér* Részlet dr. Klein Ferenc v. b. t. t., bécsi egyetemi tanárnak
a Magyar Jogászegyletben a f. évi április hó 15. napján megtartott
előadásából.
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tékkel mérjenek, ha végeredményben nem is lesz elkerülhető,
hogy az egyezkedések az egyik vagy másik fél szempontjából
különböző eredménnyel ne végződjenek. Ezek megállapítása mellett a háborús állapotok visszafejlesztéséhez szükséges alapelvek
bizonyos mértékben önmaguktól is adódnak. Mennél teljesebb
lesz az összhang a megoldás alapelvei és a dolog természete
között, mennél inkább meg fognak azok felelni az egészséges
emberi felfogásnak — nem pedig ennek vagy annak a még oly
sikerültnek is tartott teóriának —, annál célszerűbbek lesznek
az utóbbiak. Sem ennek, sem annak a merev elvíiek nem lehet
majd előnyt adni, hanem csakis annak a megoldási módnak,
amelyik az igazságosan gondolkozó és jóindulatú ember természetes megoldásának fog látszani.
Kezdjük mindenekelőtt a kereskedelmi tilalmakkal. Kétségtelen, hogy ezeknek hatályon kívül helyezését kell követelni,
amivel egyidejűleg el fognak tűnni és létjogosultságukat fogják
veszteni természetesen azok a hasonló tilalmak, amelyeket mi
retorzióképen léptettünk életbe. A kereskedeljni tilalmak sorsa
felett, amelyek jelenleg be- és kiviteli tilalmak, avagy prohibitiv
vámok alakjában léteznek, határozni kell majd azokban a megállapodásokban, amelyek a kereskedelempolitikai viszonyokat a
békekötéskor ideiglenesen szabályozni fogják. Nehézségek származhatnak esetleg abból, hogy egyes' ellenséges államokban túlsúlyra jutott az az irányzat, amely a középeurópai hatalmakkal
minden kereskedelmi érintkezést kizárni kíván. Az utóbbi hetekben ugyan úgy Angliában, mint Oroszországban és Itáliában is
mintha változott volna a hangulat, ami az utóbbi két államnál
nem is volna meglepő, mert ezek mindig idegenkedtek egy Németországgal és Ausztria-Magyarországgal szemben hatályba léptetendő általános forgalmi tilalomtól. Bármennyire is változzanak
a vélemények időközben, nem igen feltételezhetjük, hogy még
egy kevéssé barátságos kereskedelmi érintkezés mellett is a forgalmi tilalmak a jelenleg hadviselő államok között fenmaradhatnának.
Kétségesebb azonban, milyen legyen a magatartás a hadikárpótlás
kérdésével szemben. Tagadhatatlan, hogy az egyes
államok polgárai a forgalmi szabadság megszüntetésével a kereskedelmi szerződések nyomán támadt rendezett állapotoknak a
háború kitörésekor történt azonnali megváltozása folytán érzékeny kárt szenvedtek. Ezekért azonban kárpótlást alig várhatunk.
Hiszen már béke idején is beállottak ily- károsodások, nevezetesen Franciaországban és az Egyesült-Államokban a vámtételeknek célzatos és önhatalmú megváltoztatása következtében s
tudomásom szerint a ki- és bevitellel foglalkozó cégek ezért
még sem tartottak igényt soha ily kárpótlásokra. Ép oly kevésbé
volna helyes, ha a béketárgyalások alkalmából azt kívánnók,
hogy ismertessenek el érvényeseknek azok az ügyletek, amelyek
háború idején a forgalmi tilalmakkal ellentétben köttetlek.
Elsősorban is nem volna jelentékeny az ily módon kívánt kárpótlás összege, míg másodszor beláthatatlan nehézségek árán
lehetne csupán ezeket az ügyleteket rekonstruálni és a változott
viszonyok közt továbbra is hatályban tartani. És végre is, aki
vállalkozott arra, hogy a fenálló forgalmi tilalmak dacára is
szerződéseket kössön, aki tudja, hogy mily eshetőségeknek teszi
ki magát ezáltal, annak a rendes kereskedői gondosság mellett
esetleges károsodásokra is el kell készülve lennie. Mindezen
okokból aligha kívánhatjuk majd az egyesült államok kormányaitól, hogy a kárpótlások kérdésével ebből a szempontból
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foglalkozzék. Sokkal jelentősebb az a probléma, hogy mi történjék azokkal a régi ügyletekkel, amelyek az ellenséges államok kivételes törvényei következtében vagy hatályon kívül helyeztettek, vagy pedig mintegy megmerevedve sem le nem bonyolíttattak, sem meg nem szüntettettek. Mondhatjuk, hogy a nemzetközi jog az ellenséges államokat arra kényszeríti, hogy az
ily ügyleteket fenállóknak tekintsék és lehetővé tegyék azoknak
oly módon való lebonyolítását, amint általában a nem kellő
időben teljesített szerződéseknél és ügyleteknél lehetséges és
szokásos ; vagy, hogy pontosabban és rövidebben fejezzem ki
magamat, a nemzetközi jog szabályai ily megoldással semmiesetre sem állanak ellentétben. A jog egy ellenséges államnak
sem ad határozott alapot arra, hogy ily kívánságot szabályellenesnek minősílhessen.
Mindazonáltal — ezt tudjuk mindannyian — a nemzetközi
jogra való hivatkozás a jelen viszonyok között semmivel sem
hoz bennünket előbbre, ha az ellenségeinknek érdekei és céljai
is összhangban nem állnak saját törekvéseikkel. Az érdekek
összhangjára, legalább ebben a vonatkozásban, előreláthatólag
azonban számíthatni fogunk. A helyzet rendezésének megtagadásával ellenségeink saját maguk alatt vágnák a fát. Érvényesíthetnék ugyanis erőszakosan szerzett rendelkezési jogukat az
osztrák és magyar állampapírok, kötvények és hasonló értékeken, amelyek mintegy másfélmilliárdra becsülhető mennyiséggel
vannak birtokukban, ebben az esetben azonban részünkről sem
maradna el a retorzió, amelynek ugyancsak meglennének a hasonló kedvezőtlen hatásai. De mindnyájan egy véleményen lesznek a tekintetben, hogy politikai, közgazdasági és pénzügyi érdekek a régi ügyletek felélesztését és az állam hitelének épségben tartását sürgetik és óvakodni fognak, hogy a retorziónak
fentebb érintett módjait válasszák. Figyelmet érdemel még az a
többoldalú nézeteltérés, amely az üzleti körökben is beállott a
régi ügyletek érvényességének megítélése szempontjából. A termelési feltételekben, a munkabérekben, az árakban, a pénzviszonyokban és hasonló tényezőkben az 1914. év ősze óta oly
lényeges változások állottak be, hogy az utólagos teljesítés az
akkori gazdasági helyzethez viszonyítva, a felekre nézve legtöbbször mást fog jelenteni, mint amit az ügylet eredetileg
magában foglalt, sőt nem ritkán egyik vagy másik ügyfelet
nehezen megoldható feladatok elé fogja állítani és ezért tekintélyes többséggel vannak máris azok, akik azt ajánlják, hogy ne
írjuk elő kötelezőleg a háború előtt megkötött ügyletek utólagos teljesítését, hanem bízzuk a megoldást inkább esetrőlesetre a felek megállapodására. Hogy ha ellenségeink sorában
is túlsúlyra fog jutni ez a meggyőződés, úgy ez lényegesen
megkönnyítené a régi ügyletekkel szemben tanúsítandó elbánás
kérdésének megoldását.
Az egyéb figyelembe veendő szempontok közül még csak
néhányat kívánnék futólag érinteni. Nevezetesen a késedelmi
kamatok, az elévülés kérdését és a készpénzfizetéseknél a pénz
értékének (árfolyam) kérdését.
Igen különböző elvek szerint bírálják el egyes államokban
a késedelmi kamatok jogi mivoltát. Tudvalevőleg vannak államok, ahol a késedelmet csak akkor állapítják meg, ha a fizetési késedelem vétkes magatartás következménye, úgy hogy
ezekben az államokban ha a háború következtében maradt el a
fizetés, késedelmi kamatok nem követelhetők. Lényeges lesz
ebből a szempontból, hogy ezek az államok mint hitelezők, vagy
mint adósok fognak szerepelni. Előrelátható tehát, hogy saját
terveinknek megvalósítása : a tartozások ki nem egyenlítése következtében beálló károknak késedelmi kamatok fizetésével való
jóvátétele a belföldi adósok egy részénél, valamint egyik vagy
másik külföldi államnál is ellenkezésre fog találni.
Úgylátszik azonban, hogy e tekintetben biztosítottuk már
magunkat a háború alatt életbeléptetett retorziós intézkedésekkel bármily mértékletesek és korlátoltak voltak is azok általában. Midőn osztrák és magyar részről a fizetések felfüggesztése
elrendeltetett, már az előbbi kérdés tárgyában is intézkedtünk
és megállapítottuk, hogy a belföldi adósok késedelmi kamatok
fizetésére külföldi hitelezőkkel szemben nem kötelezhetők. Ezáltal akarva, nem akarva saját magunkat is megkötöttük. Mert
épen másokkal szemben megtagadtuk, a késedelmi kamat fizetését nem állíthatjuk fel a fizetési kötelezettséget mint a jogi
meggyőződés avagy a méltányosság természetes követelményét.
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Lehetséges ugyan, hogy abból a nehézségből, amely saját magatartásunk folytán beállott, épen ellenségeink fognak bennünket
kiszabadítani, amennyiben úgy tudjuk, Anglia követelni fogja a
késedelmi kamatot akár mint kölcsönös teljesítést, akár mint
ellenszolgáltatást bizonyos részünkről támasztandó követelményekkel szemben. Mindenesetre politikai kérdést fog képezni a
késedelmi kamat fizetésének kérdése.
Egyszerűbb és könnyebben áttekinthető a jogi helyzet az
elévülés tárgyában. Aligha lesz kiszámítható, hogy a magunk
szempontjából az elévülés félbeszakítása vagy továbbfolyása
teremti-e meg az előnyösebb jogállapotot. Nem játszik szerepet
itt az sem, hogy adóssága van-e több valamely államnak, vagy
pedig követelése. Véleményem szerint gazdasági és politikai szempontból a jogok elévülésének félbeszakítása tekintet nélkül minden egyéb szempontra, méltányosabbnak mondható. Úgy tudom
egyébként, hogy e tekintetben a jogászok között meglehetősen
egyöntetű a vélemény. Ami az elévülésre áll, érvényes az általában az egyéb záros határidőkre is.
Végre még néhány megjegyzésem van a pénzértékről, amely
szerint a teljesítésnek a békekötés után való időben majd történnie kell. Joggal tartják ezt a kérdést a nehezebben megoldhatók közül valóknak. Figyelembe kell venni azonban, hogy a
háborút viselő államok között egy sincsen, amelyik pénzének
értékét meg tudta volna tartani abban a magasságban, amelyben
az a háború kitörésekor volt és így nem tekinthető kizártnak
egy olyan megállapodás, amely az összes érdekeket egy közös
megoldás létesítésére birná. Magától értetődik azonban, hogy
meg kell maradnia annak a pénzértéknek, amelyik az ügylet
megkötésénél érvényben volt, mert az ügylettel együtt a pénzérték is megmarad hatályában. Minden jogi megokolást nélkülöz
azonban az az álláspont, amely a régi ügyletekből eredő fizetések
szempontjából a békekötéskor fennálló árfolyamot kivánná irányadóul venni. Ez utóbbi egy teljesen véletlen időpont, amely az
ügylettel magával semmi összefüggésben nincs. De ezenkívül is
a veszély megosztásának — egyedül természetes és méltányos —
elve helyett ily intézkedés mellett az egész veszély az adósra és
senki másra nem hárulna. Hogy a hitelező és adós állam közt
felmerülhető érdekellentétet kiegyenlíthessük, legalkalmasabb,
ha a fizetési halasztások dacára a szerződéses, törvényes, avagy
egyébb esedékességi eredeti időpont árfolyama szerint bonyolítják le a fizetéseket. Nem gondolom, hogy ez a megoldás különösebb nehézségekbe ütköznék. Egy mozgó skálát kellene ez
esetben felállítani, amely szerint a háborús évek egyes hónapjai
számára az átszámítási kulcs megállapítható lenne. Az átszámításnak pedig az eredeti esedékességi napnak megfelelően kellene
történnie, amely időpont épen a fizetési tilalom következtében
nem volt betartható.
Áttérek most már a jogok érvényesítése tekintetében beállott
akadályok vázlatos megbeszélésére. Különös érdeklődést érdemel
ezen a téren a szerzői és az ipari tulajdonjogokban beállott változások kérdése. Ezeket a jogi akadályokat az ellenséges államok nem ellenszeréül teremtették meg a középeurópai államok
egyes polgárainak államellenes cselekményeivel szemben, hanem
általában ezen államok összes polgárai kárára kívánták érvényesíteni azokat, természetesen minden jogos ok nélkül. A felhozott
és gyakran hangoztatott indokok beható cáfolást valóban nem
igényelnek. Foglalkoznunk kell most már azzal is, hogy milyen
álláspontot foglaljunk el a tekintetben, hogy felelősek-e az ellenséges államok azokért az értékcsökkenésekért és elértéktelenülésekért, amelyek ezen jogok korlátozása következtében beállottak. Azokban az esetekben, ahol az ellenséges államok kormányainak utasítására az idegen állam alattvalóinak jogait elkobozták, vállalataikat kényszerkezelés alá vették, kétségtelenül meg
kell állapítani az ellenséges államok felelősségét az okozott károsodásokért. Ezért minden egyes esetben kitartóan kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy a jogaik érvényesítésében ily módon akadályozottaknak megadassék az alkalom saját vagy valamely semleges állam közegeinek közreműködésével a kényszerkezelést
megvizsgálni és ki kell eszközölni azt is, hogy minden oly értékcsökkenésért, amely súlyos gondatlanság és még inkább amely
szándékosan vétkes magatartás következménye, az idegen állam
teljes kárpótlást nyújtson. Nem elegendő, ha kieszközöljük azt,
hogy ily igények a háború után az idegen államok bíróságai előtt
érvényesíthetők legyenek, hiszen az ilyen pereknek sorsa a leg-
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rásához és a bírói hatalom túltengéséhez. Meszlény ehhez a következő útmutatásokkal szolgál. Noha a Rendelet nem állít fel
határozott korlátokat az officiozitás gyakorlására nézve, annak
intencióiból és az általános perjogi elvekből mégis le lehet vezetni azt a határt, amelyet a bíró túl ne lépjen, nehogy az érdekeltek önrendelkező jogkörébe kelleténél mélyebben avatkozzék be. Elsősorban irányadónak kell annak lennie, hogy a bíró
túl ne lépje azt a mértéket, amelyet az eljárásának célja megkíván. Az érdekeltek meghallgatását eszközölheti a bíró ott is,
ahol a rendelet kötelezően elő nem írja. így már a vagyonfelügyelő kirendelése előtt is jól teszi a bíró, ha a lehetőséghez
képest a hitelezők nagyobb számát képviselő hitelező-csoportot
rövid úton a vagyonfelügyelő személyére nézve meghallgatja,
valamint egyéb fontos intézkedések előtt is. Jól teszi a bíró, ha
a bizonyítékok előterjesztése kérdésében csínján bánik a hitelezőkkel, nem lévén a Rendeletnek szándéka a hitelezővel szemben
is nyomozó eljárást behozni. Még az adóssal szemben is kímélni
kell legalább annak magánéletét oly mértékben, amelyben ez az
eljárás céljának veszélyeztetése nélkül csak lehetséges.
A szavazati jog megállapításánál Meszlény sokat vár az officiozitástól. Szerinte ha ezen a ponton teljesíti a hozzáfűzött várakozásokat, akkor a hitelező-autonómia elvénél sokkalta megbízhatóbb eredményeket fog produkálni. Míg ha nem teljesíti,
akkor vissza kellene tcrni a hitelező-autonómia formalizmusára
és sokszor csupán látszólagos igazságosságára. Én azonban
ennek a veszélyeitől nem tartok és előnyt adok a hitelezői
autonómia minél tágabb érvényesülésének a bírói hatalom túltengése felett.
Megszívlelendő tanításokat ad különben itt is a bírónak. Az
officiozitás nem jelent spanyol inkvizíciót, gyanakvó rendőrködést, a felek magánviszonyaiban való turkálást. Csak bizonyos
tárgyilagos ellenőrzést jelent, amelyet a bíró ildomosán gyakoroljon.
A Rendelet 17. §-a bizonyos tilalmakat tartalmaz és egy
külön mondatban mondja a következőt : ((Megfelelően állnak az
oly jóhiszemű harmadik személyek javára szóló szabályok, akik
nem jogosult személytől visszterhes ügylettel szereztek jogot.))
Ehhez a nehezen érthető mondathoz Meszlény a következő értelmezést fűzi. A forgalom követelménye kizárja, hogy a 17. §. tilalmai jóhiszemű harmadik személyekkel szemben is korlátlanul
érvényesüljenek. A Rendelet tehát azt akarja jelezni, hogy a hitelező az ügylet relatív hatálytalanítását nem érvényesítheti oly
harmadik személlyel szemben, aki az ügylet tárgyát jóhiszeműen
ós nem ingyenesen szerezte. A ((megfelelői) alkalmazást pedig a
Rendelet főkép arra való tekintettel írja elő, hogy itten nem
csupán dolgok és dologi jogok, hanem esetleg kötelmi jogok
szerzéséről is lehet szó, amely szerzésre a magánjognak a jóhiszemű szerzésre vonatkozó szabályai általában nem állanak,
azokat tehát előbb megfelelő alkalmazással reájuk át kell vinni.
Az adósnak szabad rendelkezésre igénye van oly összegre,
mely a saját és ama személyeknek tartására szükséges, akiket
jogszabálynál fogva eltartani köteles. Meszlénynek helyes szociális érzékére vall annak kifejezett kiemelése, hogy az igényjogosultak közt van mindenesetre az adósnak törvénytelen gyermeke is.
Nagyon figyelemreméltók azok a megjegyzések, amelyeket
Meszlény ahhoz fűz, hogy milyen legyen a vagyonfelügyelő jelentése és a díjazása, valamint hogy mire terjed ki az ellenőrző
biztos, illetve bizottság hatásköre ós miként teljesítendők az adós
által kötött kétoldalú szerződések.
A kényszeregyességi eljárásnak egyik legnehezebb kérdése
a kezesnek jótállása. Szerző a 33. §-nál azt részletesen ós a nála
megszokott alapossággal tárgyalja.
A 37. §-nál újból figyelmezteti a szerző a bírót, hogy a tárgyalást nagy tapintattal és közvetlenséggel kell vezetnie és óvakodnia kell az ügynek részvétlen, bürokratikus elintézésétől.
Tartson fegyelmet, de legyen türelemmel a felek bőbeszédűsége
iránt és adjon módot a hitelezőknek, hogy egymást s a bírót
felvilágosítva, kialakulhasson az a hitelezői közvélemény, melyen
a többségi határozatnak alapulnia kell.
A 49. §-nál szerző részletesen tárgyalja a par conditio creditorium elvét.
Ennél és az 51. §-nál fejtegeti a telekkönyvi gondviselői és
azt az intézményt, mely a törölt zálogjognak ranghelyét fentartja
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újabb jelzálog, esetleg maga az adós részére azideig, amíg magának megszerezte a szükséges jótállót, akinek azután a maga
ranghelyét átadja.
Azzal fejezem be a szemelvényeket, hogy szerző a legnagyobb alapossággal tárgyal minden egyes szakaszt és beható
magyarázatát nyújtja a rendelet minden részletének. Ha — amiben egyáltalában nem kételkedem —- a kényszeregyességi intézmény nálunk jól be fog válni, úgy annak Meszlény munkája lesz
egyik jelentős tényezője.
Dr. Gold Simon.

A hazaárulók vagyoni f e l e l ő s s é g e
( 1 9 1 5 :X1X. tc.) é s a visszaélő hadiszállítók
kártérítési kötelezettsége ( 1 9 1 5 : XVIII. tc.
17. és köv. §§.).
Itt jegyzendő meg, hogy a közszerzeményi igény megnyitásának törvényes előfeltétele a hazaárulás tényével nem következett be, mert a házasság ezzel «ipso iurev meg nem szűnt. Mégis űgy
véljük, hogy a törvény a közszerzeményi igény megnyílására a
vagyonkonfiskációval egy újabb legális causát teremtett. Alapítjuk
ebbeli nézetünket arra, hogy nem találnók semmi értelmét
annak, hogy az állam a közszerzemény kiadását házassági elválásig vagy a hazaáruló elhalálozásáig halaszthassa. Épen ezért
úgy véljük, hogy amint a hazaáruló cselekményét elkövette és
ezzel a vagyona ipso iure az államra száll, ezzel egyidejűleg
hitvestársának közszerzeményi igénye is ipso inre megnyílik az
állammal, mint a hazaáruló universalis successorával, illetve az
annak birtokában levő «massa bonorum»-mal szemben.
Felvetődik még egy kérdés az államnak a hazaárulók hitelezőivel való viszonylatában ós ez a kérdés, hogy hogyan áll az
állam háramlási igénye azokkal szemben, akik a hazaárulóval
szemben cselekménye elkövetése előtti ingyenes jogügyletből
szereztek követelést. Az állam igényét ezek az igények meg nem
előzhetik. Itt is örökjogi analógia adja meg a helyzet kulcsát.
Az állam háramlási joga a hazaárulótól független és általa nem
módosítható jogosultság, mint a kötelesrész az örökhagyó vagyonkörében, és amint a kötelesrészt az örökhagyó ingyenes juttatásokkal nem csorbíthatja, úgy az állam aex legei) vagyonháramlási igényét a hazaáruló ingyenes kötelezettségvállalásai ugyancsak nem csorbíthatják. Harmadik jóhiszemű jogszerzők jogállását itt is az általános elvek szerint .kell megbírálni. Meg kell
emlékeznünk végül az oly vagyonáthárulás esetéről, amely vagyon passzív: Itt is az örökjogi analógia segit. Az ily vagyonra
a kincstár is, de a hitelezők is kérhetik a csődöt. A csőd elren
delésének törvényes előfeltételeit a bíróság pedig csupán abban
a tekintetben vizsgálhatja, hogy vájjon a háramlás tárgyát képező vagyontömegre azok fennállanak.
Az egyes hitelezők kedvezményes, a kincstár általi rossz és jóhiszemű kielégítése és ennek jogi konzekvenciái tekintetében
ugyancsak az örökjog szabályait tartjuk analógia útján alkalmazabdáknak ; nemkülönben a passzív vagyontömegre vonatkozó,
a kincstárt mint successort terhelő csődkérési kötelezettség
tekintetében is.
Ezekben-adtuk a hazaárulók vagyoni felelősségének jogi
természetét és határoztuk meg a felelősség kereteit, áttérünk
most már a visszaélő hadiszállítók kárfelelősségének tárgyalására.
III. Aj 1. A visszaélő hadiszállítók kárfelelősségét az 1915 : XIX.
tc. 17. §-a határozza meg. Ez a kárfelelősség egészében nem annyira
magában álló jogrendszerünkben, mint az előbb tárgyalt intézmény. A visszaélő hadiszállító kárfelelősségének két fokozatát
állapítja meg a törvény, az egyik fokozata a hadiszállítási visszaélés deliktumának esetére általában, a másik bizonyos minősített
esetére vonatkozik. Az első a nem teljesítő, vagy a szállítást nem
megfelelően teljesítő szállító felelőssége; a másik fokozat a kikötöttnél silányabb árút szolgáltató szállító kárfelelőssége.
Az első felelősségi fokozat a mai jogunk kártérítési jogától
annyiban tér el, hogy a vagyoni kárért adandó kártérítésen felül
a nem vagyoni kárért elógtételadási kötelezettséget állapít meg,
vagyis érvényre emeli a Ptkv. javaslatának 1885. §. elvi álláspontját a szó alatti deliktumért fenálló vagyoni felelősség tekintetében. A bírónak, aki az elégtételt megszabja, nem szabad
* Az előbbi közi. 1. a 16. számban.

154

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

megfeledkeznie arról, hogy mily érdekek, mily nagyfontosságú
morális érdekszféra, az erkölcsi javak mily tömege szenved sérelmet a deliktum által, másrészről nem mellőzheti az elégtételadásnál fokozottabban érvényesítendő szubjektív felelősségi elvei;
és a delikvens egyéni vétkességének mértékét is kifejezésre
kell juttatni az ítéletben. A polgári bíró már ennél az ítéletnél
is túl kell, hogy emelkedjék a civiiperek sablonján. A polgári bírónak már az eseteknél is magába kell olvasztania valamit a jó büntetőbíró lelkisajátosságaiból, aki nemcsak konstatál és derivál,
hanem beléhatol az emberi psyche mélyére és értékel, nem jogot
szolgáltat, de igazságot.
A kárfelelősség minősített esetében azután már határozottan
büntető elégtétellel van dolgunk, a törvény 17. §-ának 2. bekezdése a jogvesztést (vételári követelés elvesztése és az árú koníiskálása, illetve a már meglizetett vételár kamatostul való visszafizetésére irányuló kötelezettség) statuálja a kikötöttnél
silányabb árú szállítójára nézve. Itt csak az árú silányabb
mivolta
a jogvesztés feltétele, kár, akár anyagi, akár immateriális hátrány előidézése és fenforgása, illetve bizonyítása nem szükséges,
amint nyomban lesz módomban kimutatni. A kikötöttnél silányabb
árú után előálló jogvesztés konzekvenciája tehát büntető elégtétel,
mert sem materiális, sem immateriális hátrány előidézését nem
feltételezi, de nem vagyoni büntetés, mert a uqnanti
minoris»
megtérítési keresetet a szállítóval szemben kizárja, és így bizonyos szempontból kártérítési általány. Vagyis a szállító minősített kárfelelőssége «büntető elégtétele, abban a terminális
értelemben, amint e kifejezést fentebb megállapítottuk. A szó alatti
felelősség <ibüntetésin jellegét a törvény is élesen kidomborítja,
amidőn azt ((joghátránynak)) nevezi, és a szállító gondatlansága
esetén a bíróra bízza annak mérséklését.
2. Mikor áll elő a szállítónak a büntető elégtétel szolgáltatására irányuló kötelessége:
aha a kikötöttnél silányabb minőségű árút
szállított»;
ez alá a rendelkezés alá három esetet lehet vonni, ha 1.
mustrával vagy egyébként meghatározott kvalitású árúnál silányabb a szállítási (eladói) kötelezettség teljesítésére felajánlott
árú; ha az árút a kincstár nem is vette át. Tehát kár és hátrány
esetleg nem is állott elő, pl. másutt jobban és olcsóbban sikerült az árút beszerezni;
2. ha a silányabb árú át is vétetett;
3. ha az árú nem silányabb a kikötöttnél, de a szállítási szerződés a szállító ténye folytán semmis és a szállított árú nem
felel meg annak az értéknek, amely ellenértékül kiköttetett.
Az első eset az államnak megadja a nem szerződésszerű szállítmány elkobzásának jogát. Bírói gyakorlatunk ugyanis a szállítási visszaélést konzumáltnak tekinti abban a pillanatban, amint
az eladó szállított, vagyis szállítási kötelezettségének teljesítéseül
árút ajánlott fel és ez nem szerződésszerű. Itt a büntető elégtétel
a támadásért és nem a sérelemért van, mert esetleg sérelem nem
is történt. Az elkobzandó árú mennyisége, az állam igényének
mértéke világos, mert az árú nyomban a felajánláskor bűnügyi
zárlat alá vehető és az eljárás lefolytatásával elkobozható. A második eset már sokkalta nehezebb. A silányabb árú átvétele megtörténhetik:
aj mert az átvevő közegek gondatlanok a megvizsgálásnál;
b) mert az átvevő közegek nem értenek a megvizsgáláshoz;
c) mert a szükséglet sürgős voltára tekintettel, a megvizsgálás nem történhetik meg behatóan;
d) mert a szükséglet okvetlenül kielégítendő és noha az árú
a szerződésnél silányabb, de azért a szükséglet kielégítésére alkalmas, és máshonnan az árút nem lehet beszerezni;
c) mert az átvevő közegek rosszhiszeműek.
Azt, hogy szállítási visszaélés történt az átvételt követőleg,
mikor esetleg a szállított árú már teljesen el is van használva
vagy meg van semmisítve, büntető eljárás megállapította. Gyakorlatilag a legfontosabb kérdés, kit terhel a bizonyítás az árúnak a szerződésnél silányabb volta, illetve a szerződésesnél silányabbként szállított árú mennyisége tekintetében? A bizonyítási
teher helyes megosztása szempontjából nem mellőzhető annak
figyelembevétele, hogy az árú konüskációja büntető elégtétel; és
csupán a bizonyítási teher helyes elosztásától várható csupán
igazságos ítélet.
(Ref. köv.)
I)r. Arányi
István.
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— A k ö z é p e u r ó p a i j o g i k ö z e l e d é s eddigi m o z z a natairól lapunk mult számának u g y a n é rovatában kimerítően s z á m o t a d t u n k . U g y a n o t t szó volt a n é m e t jogászg y ű l é s á l l a n d ó v á l a s z t m á n y á n a k és a m a g y a r j o g á s z o k n a k
berlini m e g á l l a p o d á s á r ó l . E m e g á l l a p o d á s e r e d m é n y e k é p a
német jogászgyűlés máris átirattal fordult a Magyar Jogászegylet elnökségéhez s közölte azokat a kérdéseket, amel y e k r e v o n a t k o z ó l a g az e g y e t é r t ő s z a b á l y o z á s
lehetŐáégének
m e g v i t a t á s á t n a p i r e n d r e k e l l e n e tűzni. A k ö z ö l t t é m á k a
következők: a kereskedő, kereskedelmi meghatalmazott,
kereskedősegéd, tanonc, ügynök fogalommeghatározása, ker e s k e d e l m i t á r s a s á g o k , g a z d a s á g i s z ö v e t k e z e t e k , adásvétel,
b i z o m á n y i és a l k u s z ü g y l e t , s z á l l í t m á n y o z á s i ós k ö z r a k t á r i
ügylet, b a n k - és t ő z s d e ü g y l e t e k , váltó- és c s e k k j o g , h a j ó zási j o g , c s ő d j o g és c s ő d ö n k í v ü l i k é n y s z e r e g y e s s é g , s z a b a dalmi-, m i n t a - és v é d j e g y j o g , t i s z t e s s é g t e l e n v e r s e n y , s z e l lemi t u l a j d o n j o g . Ez a f e l s o r o l á s t a l á n m e g n y u g t a t j a az
a g g ó d ó k a t , akik a k ö z e l e d é s t ő l j o g f e j l ő d é s ü n k n e m z e t i öná l l ó s á g á t féltik. Alig e m l é k s z ü n k u g y a n i s , h o g y az e m l í t e t t
j o g i p r o b l é m á k t ú l n y o m ó r é s z e £<kár a g y u l á k és b a r k á k
judikaturájában, akár a Hármaskönyvben a germán jogélól
e l t é r ő m e g o l d á s t n y e r t volna. M i k é n t é r t e s ü l ü n k , a Magyar
Jogászegylet legközelebbi választmányi ülésén foglalkozik
a n é m e t j o g á s z g y ű l é s átiratával.
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t b e n dr. Klein Ferenc v. b. t.
t., bécsi egyetemi tanár, volt osztrák igazságügyminiszter f. évi
április hó 15. napján nagy érdekű előadást tartott, amelynek egyik
részletét mai számunkban vezetőhelyen közöljük. Az előadáson
rendkívül nagyszámú és előkelő közönség jelent meg, amely
mindvégig feszült figyelemmel kísérte a jogászi éleselméről tanúskodó és az eseményeket széles látókörből megítélő értékes
fejtegetéseket. A magyar jogászvilág köszönetét dr. Nagy Ferenc,
a Magyar Jogászegylet elnöke tolmácsolta az előadónak.
— A háborúval kapcsolatos nyilvános gyűjtések
tárgyában a minisztérium legközelebb rendeletet fog kibocsátani.
A rendelet előkészítése folyamatban van. Ajánljuk a rendelet
szerkesztőinek figyelmébe azokat, amiket e kérdésről közvetlenül
a háború kitörése után, lapunk 1914. évi folyamában a 374. lapon
írtunk.
— A formahibás végrendeletek érvényességéhez.
A Magyar Jogászegylet örökjogi vitája során Kovács Marcell
tette szóvá, hogy sok esetben tartalmilag helyeslendő végrendeletek dőlnek meg esetleg alárendelt jelentőségű formai okból.
Két sűrűn visszatérő esetre maga a felszólaló is rámutatott ; az
örökhagyó végrendelkezik vadházasságból származó, de vele
családi életközösségben élő, az ő nevelése alatt felnőtt természetes gyermekei javára, vagy pedig ági vagyonát j u t t a t j a végrendeletileg feleségének. Mindkét esetben a végrendelet, mint az
individualizálás eszköze, ad hoc elhárít egy igazságtalanságot,
amit a törvény generaliter nem tud elhárítani, úgy hogy a végrendelet mint a lex dura korrektivuma, a törvény igazságtalanságának a jogérzettel való összeegyeztetője szerepel. Ha most
ezek a végrendeletek, melyeknek érvényesülése ezek szerint a
jogérzetnek sokkal inkább megfelel, mint az öröklés törvényileg
megszabott rendje, formai okokból megdől, érthetően támad az
a gondolat, amely sokallja a formák hatalmát, amely fölébe kerekedik a tartalomnak, ösztönszerűen tapogatódzunk, vájjon
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nem lehetne-e a forrna és tartalom birkózásába beleszólni és a
formák túltengését korlátok közé szorítani és a helyes tartalmat
a formával szemben erősebben megvédeni. A formaságok lényegileg csak az intézkedések tartalmi helyességének akarnak többkevesebb biztosítékot szolgáltatni ; a formaságok hivatása eszköz
csupán és a tartalmi helyesség az a cél, amire a jogrend a
formaságok eszközével is törekszik. Ez a hierarchia Csúfolódik
meg, ha a tartalmilag helyeslendő intézkedések hatályosulása
épen a formaságokon feneklik meg. A forma és tartalom erőviszonyait kell akként szabályozni, hogy a kettő kellően kiegyensúlyozottan jusson hozzá a megillető érvényesüléshez. A római
jog nem húzódozott a végrendelet tartalmi helyességének bírálatától ; formailag helyes végrendeletek ellen megadta az ezzel
mellőzhetetlenné tett örökösöknek a querela inofficiosi testamenti-t,
azon fikció alapján, hogy a végrendelkező őrült volt (color
insaniae, ld. Szentmiklósi Római jog 294. 1.). A római jog
lényegre törő egészséges szelleme egy kis kegyeletsértéstől sem
riadt vissza, ha a végrendeletet tartalmilag nem találta helyeslendőnek. Ugyancsak a végrendelet tartalmi felülbírálásával
adott az örökhagyó testvéreinek, akik általánosságban nem voltak köteles részre jogosítva köteles részt, ha a kinevezett örökös turpis persona (Szentmiklósi u. ott.). A helyes végrendelet
fentartása érdekében állította fel viszont a formakedvezményeket a testamentum parentun> inler liberos esetére. Minden szabadság csak üres keret, amelyet a jogrend az egyeseknek
megad, de a szabadságjog megadásával a jogrend egyáltalán
nem mondott le arról, hogy ennek a szabadságjognak kihasználása felől ítéletet mondjon, azt az egyetemes érdekekhez hozzámérje és így a szabadságjogok egyéni gyakorlását lehetőleg
összhangba hozza a köz szükségletével. Mindenképen rokonszenves tehát Kovács Marcell álláspontja, amely a formaságok uralmát kissé megakarja nyirbálni, azon a módon, hogy az ilyen
végrendeletek megtámadását is csak bizonyos szükebbkörü jogosultaknak engedné meg. Azok az esetek, amelyeket Kovács Marcell említett, nem állanak egyedül. A magánjogi gyakorlatnak
szinte állandó jelensége, hogy az örökhagyó rokonsága minden
végrendeletet megtámad, mely közcélokra alapítványokat létesít.
Az ilyen végrendeletek ellen minden körmönfont okoskodás felvonul, hogy valamilyen formahibában találja ludasnak a végrendeletet. Holott ilyenkor is nyilvánvaló, hogy az a végrendelet
nagyon is probabilis intézkedéseket tartalmaz. A közcélú alapítványok létesítésére vonatkozó végrendelkezést tág körben kellene mentesíteni az alaki hiányokra alapított megtámadásoktól.
Generális, minden esetet felölelő szabályt kíván adni az elnöklő
Szászy-Schwarz Gusztávnak a Kovács Marcelléval és az itt
kifejtett nézettel egyúton haladó elnöki zárszava, amiről a kommüniké sajnálatosan nem emlékezett meg. Szászy-Schwarz egy
blanketta-szabállyal jogosítaná fel a bírót, hogy adott esetben
a körülmények szorgos méltatásával ítéletileg hatályosnak mondjon ki erre irányuló kérelem folytán formahibás végrendeletet
is. Validacionális per, érvényre emelő per, a régi magyar invalidacionális per analógiájára. Mai dogmatikánk erőtlen ájultságát
mutatja, hogy a szabad bírói döntésre, ami már tisztán a «freie
Rechtsfindung», kell reábíznunk az igazság kikutatását, viszont
ennek a feladata teljesítésére képtelen dogmatikának a hatalmát
tünteti fel, hogy még oly biztos ítéletű jogász, mint SzászySchwarz is, jóformán fogvacogva terjesztette elő ezt a megoldási indítványt, amely még az ő szemében sem tisztázta magát teljesen a szentségtörés vádja alól. Pedig elóbb-utóbb kénytelenek leszünk belátni, hogy mindenütt, ahol a dogmatika szokásos fegyvertára létező szükségletet kielégíteni nem tud, vagy
jogérzetünkkel kerül összeütközésbe, mindenütt a bírói szabad
döntéstől várható egyedül, hogy gyakorlatilag, a régi dogmatika
nyomásától mentesen, az életből csiráztassa ki egy új, a megváltozott rend új szükségleteivel számoló dogmatika elemeit.
A freie Rechtsfindung első pillantásra és a rövidlátók számára,
a dogmatika tagadása, így egy magasabb synthesisben egy új,
eleven erejű dogmatikát kazuisztikusan kifejleszteni. Ez azonban
már metodologiai elkalandozás a formahibás végrendeletek
érvényének manapi leckéjétől.
B.

— Ügyvédi képviselet ipartestületek békéltető-biz o t t s á g a e l ő t t . Egy ipartestület, illetve az annak kebelében
szervezett békéltető-bizottság az előtte folyamatban levő vitás
ügyekben tartott tárgyalásokon ügyvédet résztvenni nem enge-
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dett és ezenfelül az ügyvédi ellenjegyzéssel, szabályszerű ügyvédi
meghatalmazás kapcsán az 1884: XVII. tc. 176. §-a, illetve 141.
§-a alapján benyújtott panaszok folytán kitűzött tárgyalási határnapról írásbeli végzéssel mindig csak a panaszt ellenjegyző ügyvéd által képviselt felet és sohasem magát az ügyvédet értesítette. A kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy ez az eljárás az 1874: XXXIV. tc. 38. §-ának rendelkezéseivel össze nem
egyeztethető és emellett a felek érdekeinek sérelmét is maga
után vonhatja ; tehát az ipartestületek kebelében szervezett békéltető-bizottságok előtt folyamatban levő vitás ügyekben a szabályszerű meghatalmazással ellátott ügyvéd ügyfele képviseletében
minden esetben eljárhat, az ügyvéd által való képviseltetés azonban csak akkor menti fel a felet a személyes megjelenés kötelezettsége alól, ha igazoltatik, hogy az illető fél személyesen épen
nem jelenhetett meg, vagy ügyét személyesen képviselni nem
képes. A békéltető bizottságok az ügyvédi képviselet útján benyújtott beadványok elintézéséről az ellenjegyző ügyvédet^ értesíteni tartoznak.
— A b a g a t e l l - ü g y e k d r á g u l á s a . Az 1893 : XVIII. tc
a csekély értékű bagatell-ügyeket a községi bíróságok hatáskörébe útalta. Így azután, míg egyrészt a járásbíróságok mentesültek ezen apró ügyektől, másrészt megvalósítható volt azon —
nagyon helyes — elv, hogy a bagatell-perek, melyek egyrészt
kis értéküknél fogva, másrészt mert többnyire a legszegényebb
néposztályok ügyei, nagyobb eljárási költségek viselésére nem
alkalmasak, a minimális költséggel legyenek csak megterhelhetők, Az 1877 : XXII, tc. ezen elvet következetesen meg is valósította. Míg egyrészt már az is mentesítette az érdekelteket a
költségektől, hogy az ügy többnyire a felek lakhelyén tárgyaltatolt, miáltal a felek utánjárási költségei, tanúk díjai elestek,
másrészt olcsó és egyszerű volt a községi bíróság elé tartozó
ügyekben a végrehajtás is és végűi ; a felek képviseletével felmerülő költség sem volt az ellenfél terhére megállapítható, sem
a községi bíróság előtti eljárásban, sem pedig a községi bíróság
elől fellebbezés folytán a járásbírósághoz vitt ügyeknél. (1893 :
XVIH. tc. 225. §.) Ugyanezen elv meg volt valósítva a fizetési
meghagyás útján közvetlenül a kir. járásbíróságok elé vitt bagatell-ügyeknél (1893 : XIX. tc. 15., 22. §-ok) is. Az 1877: XXII. tc.
szerinti község-bírói eljárás, épen a fenti célszerű rendelkezései
folytán, meg is állotta a helyét évtizedeken, át és különösen a
falusi közönség szívesen is vette azt igénybe. Az 1911 :1. tc. a régebbi rendszerrel szakítva, csupán a községi bíróság előtt jogerősen befejezett ügyekre nézve tartotta meg a végrehajtási eljárásra és a képviseleti költségekre vonatkozóan, az eljárás olcsóbbá tételére vonatkozó elvet. Amennyiben az ügy fizetési meghagyás vagy a községi bíróságtól való fellebbvitel folytán a
járásbíróság elé k e r ü l ; az 1911 :1. tc. rendelkezései értelmében
most már a bagatell-ügyekben is megállapítandó az ellenfél terhére a képviselettel felmerülő költség és a bíróság által elrendelt végrehajtás is nem a közadók behajtására rendelt módozatok, hanem az 1881 : LX. tc. általános rendelkezései szerint történik. Az egyévi tapasztalatokból tisztán lehet már látni az új
rendszer következményét, amely abban áll, hogy a közönség nem
fordúl ügyeivel a községi bíróságokhoz, hanem a bagatell-ügyeit
is, fizetési meghagyás útján, mindjárt a kir. járásbíróságok előtt
érvényesíti. És ez természetes is I Nem számítva azt az előnyt,
hogy a fizetési meghagyás alapján az adós ingatlanaira nyomban zálogjog előjegyzését lehet kérni, ami a hitelezőre mindenesetre nagy előnyökkel jár. már egyszerű lélektani szempontból
is mindig előnyösebb, vagy legalább is kényelmesebb az ügynek
a bíróság elé vitele, mert miután most már az ilyen bagatellügyekben is marasztalható az adós a költségekben az ügyet a
felperes hitelező ügyvédnek adhatja át, és így a lehetőségig megmenekül attól a peresfelekre soha sem kellemes helyezettől, hogy
ellenfelével személyesen kelljen a bíróság előtt érintkezni, tárgyalni. A költség ennek folytán már nagyobb lesz, mint a községi bíróság előtt lenne, nemcsak a fizetési meghagyás nagyobb
bélyeg költségével, hanem a kérvény benyújtása kapcsán felmerült
képviseleti költséggel is. Ha azután az adós ellent mond, és az ügy
targyalásra k e r ü l : a bélyeg és a képviseleti költségek csak tovább szaporodnak, és felszaporodnak a tanúknak a bírósági
székhelyre történt idézése folytán, ami épen a községi bíróság
előtti tárgyalásnál többnyire teljesen elkerülhető, a tanúdíjak is.
A helyzett még feltűnőbb, ha az ilyen ügy a végrehajtás stádiu-
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mába jut. Még a községi bíróság ítéletének végrehajtása közadók módjára tehát majdnem költségmentesen történik. Addig e
járásbíróság elé hozott bagatell-ügyben is a végrehajtás az 1881 :
LX. tc. rendelkezései szerint lesz elrendelendő és foganatosítandó
Tudva azt, hogy a bírósági végrehajtás aránytalanul drága, és
különösen a fuvardíjak folytán, a végrehajtó díjai, különösen a
a bírósági székhelytől nagyobb távolságra fekvő helyeken, feltűnő
magasra emelkednek : beáll az az eset, hogy a bagatell-követelések, amelyek régebben pár korona bélyegköltséggel lettek csak
terhelve, m é g h a az egész végrehajtási eljárást is le kellett folytatni, jelenleg a tőkekövetelést gyakran többszörösen is meghaladó költséggel terheltetnek meg. A kis adósoknak ez azután
valóban az anyagi romlásukhoz vezethet, ami a teljesen modern
ú j perrendünknek semmi esetre nem volt a célja. Valóban, célszerű lenne megfontolás tárgyává tenni, hogy vájjon nem volna-e
helyes legalább a képviselettel felmerülő költségek, valamint a
végrehajtási eljárás tekintetében ezeknél az apró — kis értékű —
ügyeknél, a régi rendszert felújítani, amíg a közönség, különösen a falúsi szegényebb nép, az olyan jól bevállott községi bírósági eljárástól teljesen el nem idegenül, annak igénybe vételétől el nem szokik.
Dr. Barta Benő.

— Katonai s z e m é l y e k ellen szerzői jog bitorlása
miatt csak katonai büntetőbíróság járhat el. A budapesti kir. törvényszék előtt szerzői jog bitorlása miatt keresetet
indítottak egy jelenleg tényleges katonai szolgálatot teljesítő
szerkesztő ellen. Felperes a szerkesztőnek csak megbüntetését
kérte, kártérítést csak a kiadó ellen érvényesített. A törvényszék
9. P. 32,362/1916. szám alatt a szerkesztő ellenében a keresetet
hivatalból visszautasította a következő indokolással: A katonai
büntetőtörvény 740. §-a irodalmi művek katonai személy általi
jogosulatlan utánnyomását, sokszorozását és utánképzését a károsult kívánságára büntetendő vétségnek állapítja meg és pénzbüntetéssel sujtandónak mondja ki. A szerzői jogról szóló törvény ama rendelkezéséből, amely szerint a szerzői jog bitorlása
vétség és ezért büntetőjogi következményeket állapít meg, következik, hogy utóbbiak tekintetében az általános büntetőjogi
szabályok alkalmazandók. Az 1878: V. tc. 5. §-ának 3. bekezdése
a fegyveres erőhöz tartozókat kifejezetten kivonja a büntetőtörvény hatálya alól. Ebből folyik, hogy bár a Ppé. 4. §-a kifejezetten fentartotta a szerzői jogra vonatkozó eljárási szabályokat
és a szerzői jogról szóló törvény 25. §-a az általa meghatározott
büntetések kiszabását és elkobzás elrendelését polgári bíróságok
hatáskörébe utalja: ezek a szabályok nem terjednek ki a katonai
bíróságok hatósága alá tartozó személyekre és ezekkel szemben
a fent hivatkozott katonai büntetőtörvény rendelkezései alkalmazandók. Ilyen személyekkel szemben a polgári bíróságok csupán
a szerzői jogbitorlás magánjogi következményeinek kimondására
irányuló kereset kérdésében j á r h a t n a k el. Annak, hogy a szerzőjogi törvény 25. §-ának a most jelzett értelem tulajdonítandó, kifejezést adott a cs. és kir. hadügyminisztériumnak a m. kir. igazságügyminisztériummal folytatott, előzetes tárgyalások után 1885.
évi február hó 5-én kiadott 193/1V. számú rendelete is.
Sz. E.
— A ( ( K e r e s k e d e l m i j o g » c. folyóirat április havi (7—8.)
száma a következő tartalommal jelent meg : dr. Schusler
Budolf
a szadadalmi ügyekben követendő eljárás az ú j szabadalmi törvényjavaslat előadói tervezetében ; dr. Lévy Béla a biztosítéki
zálogjog és a Kúria 8. sz. jogegységi polg. határozata ; dr. Salokij
István felosztásos (likvidácionális) kényszeregyesség. Különfélék.
Irodalom. Hazai joggyakorlat.
KÜLFÖLD.

— Háborús szerzői j o g v é d e l e m bíróságok

nélkül.

Élénken megvilágítja a Le Droit d'Auteurban közölt két eset,
hogy a kultúrállamok irodalmi-művészeti forgalmában mily mélyen gyökerezik az a meggyőződés, hogy a szerzők jogait meg
kell védeni még akkor is, ha kétes, vájjon a törvény nyujt-e a szerzőknek védelmet. Ugyan e két esetből kiviláglik, hogy a világháború
küzdései közepett se veszett ki az a tudat, hogy a szerzők védelmére kötött nemzetközi szerződések legalább etikailag feltétlenül kötelezők. Az egyik eset Németországban adódott:

18.

SZÁM.

A berlini Johannes Platt kiadó cég ((Kriegsausgabe)) gyanánt
megjelentette francia szerzők műveit, csupa közismert és kedvelt olyan zeneművet, mely a háború kitöréséig feltétlenül védelemben részesült a német birodalomban. A ((Kriegsausgabe)) tulajdonképen azt jelentette, hogy a kiadás azért vált lehetővé,
mert a francia szerzők és kiadók nem léphetnek fel a háború
alatt a kiadás üldözése miatt és mert azok a szerződések, melyeket Németország Franciaországgal kötött volt, a háború folytán állítólag érvényüket vesztették. A szerzők jogainak e megtámadása ellen bírói lépések nem is indultak. Ehelyett azonban
annál nagyobb eréllyel léptek fel a zeneműkiadó szakma egyesületei. A Leipzigi Német Zeneműkereskedők Egyesülete a leipzigi XIX. hadtest parancsnokló tábornokhoz beadványt intézett,
felkérvén ezt a szerzői jogbitorlás e kísérletének sürgős elhárítására. «A háború — úgymond a beadvány — talán megszüntette vagy felfüggesztette a nemzetközi szerződések hatályát, az
irodalmi és művészeti művekre nézve is. Azonban e művek védelme nemcsak elszigetelt szerződéseken alapul, hanem a berni
egyezményen is, mely köti az összes egyezményes államokat,
melyek közt Németország és az ellenséges államok egyaránt helyet foglalnak. De a jelenben és jövőben érvényben maradó legalapvetőbb elvek is követelik a szerzői jogok érvényben maradását, kiváltképen a zeneművekre nézve, melyek az egyetlen
egyetemes nyelven terjesztik a művészetet. Ezeket az elveket,
mint az megállapítást nyert német részről és ellenséges részről
eddig egyaránt tiszteletben tartották, a Johannes Platt cég aKriegsausgabe»-jainak megjelenéséig.® A Berlini Német Zeneműkiadók
Egylete is, valamint a Berlini Zeneműkereskedők Egylete is sietett felhívást kibocsátani a szaklapokban, felhíván a szakközönséget e ((Kriegsausgabe^ árúsításának és vásárlásának mellőzésére. «A német zeneműkereskedelmet — úgymond a felhívás —
a szerzői jogok e megtámadása erősebben érinti, mint azokat,
akiket e m e g t á m a d á s közvetlenül ér. Mert ellenségeink ellenrendszabályokhoz fognak fordulni, melyek az egész német zenenníirodalmat fogják sújtani. A német zeneműkereskedelem szakszervei kötelességüknek tartják megbélyegezni a Johannes Platt
cég eljárását, mert az ellenséges országok szerzőinek jogait a
háborúban tiszteletben kell tartani.)) Az említett három egyesület egyúttal felterjesztést intézett a Beichsjustizamt-hoz, intézkedést kérve a német zeneműkereskedelem ez erkölcsi és anyagi
sérelmeinek elhárítására. Intézkedésre azonban nem került sor,
mert a Johannes Platt cég belátta, hogy elítélésnek ily általános
megnyilatkozása mellett nem tarthalja fen tovább jogbitorló tevékenységét és alig néhány héttel a ((Kriegsausgabe)) kiadása
után nyilatkozatot tett közzé, melyben kijelentette, hogy a
((Kriegsausgabe)) terjesztésétől eláll. A másik eset Franciaországban történt. Egy párisi zeneműkereskedő kiadta Griegnek és
Sindingnek német, mert először német kiadónál megjelent, tehát
német számba menő müvét arra alapítván e kiadást, hogy a németek a háború alatt nem élvezhetnek Franciaországban szerzői
jogokat. A Ghainbre Syndicale des Editeurs de Musique, mint a
francia zeneműkiadók szövetsége erre a saját iniciativájából a
Tribunal Civil de la Seine elnökéhez fordult ós jogsegélyt kért
jogbitorlás ellen, jóllehet e szövetséget semmiféle j o g nem fűzte
Grieg és Sinding műveihez vagy azok német kiadójához. A Tribunal Civil de la Seine elnöke erre maga elé idézte az illető német kiadó franciaországi vagyonára közhatóságilag kirendelt zárgondnokot és felhívta, hogy tegye meg a kellő intézkedéseket a
német kiadócég érdekeinek védelmére. A zárgondnoknak azonban nem nyílt alkalma ezen intézkedésre, mert a kiadó, aki a
szerzői j o g e megsértését elkövette, levelet intézett hozzá, melyben őszintén kijelentette, hogy hibázott és önként kiszolgáltatta a
szerzői jog sérelmére készült példányokat és az azok előállítására szolgált lemezeket.
.
Di. Sz. E.
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A biztosítéki jelzálogjog.
I.
A kir. Kúria 8. számú jogegységi döntvénye kifogástalan
szabatossággal határozta meg a hitelbiztosítéki jelzálogjog lényegét, így e tekintetben az évekig hullámzó jogirodalmi vita is le
van zárva. A hitelbiztosítéki jogviszony megítélésében tulajdonképen csak pár év óta mutatkozott zavar. Az alsóbíróságok ittoü helytelenül értelmezték annak lényegét, akadtak a jogirodalom terén is magyarázók, kik félreismerték annak jogi természetét. Remélhetőleg most már a vitás kérdések egységes elbírálását semmi sem fogja zavarni. A döntvény befejező mondata
azt a kijelentést teszi, hogy a határozat nem érinti azt a kérdést, hogy amennyiben a múltban helytelenül elrendeltettek és
foganatosíttattak olyan feljegyzések, mely szerint a~ biztosítéki
jelzálogjog az eredeti adós személyében történt változás után
az előbbinek helyébe lépő ú j adósnak eme hitelviszonyból keletkező tartozásának biztosítására szolgál, az ily
feljegyzések
mennyiben jöhetnek tekintetbe és mily elbírálás alá esnek. Ez a
kijelentés kétségen kívül azon aggodalom következménye, mely
az ítélőbíróságot mindig elfogja, mikor ítélkezése a gazdasági
élet hullámai közé kerül Ámde e kijelentés a döntvény egyszerű
és világos állásfoglalása után tulajdonképen felesleges. Rámutattunk már a kérdés megvitatásánál (Jogtud. K. 1912. 44., 1914. 15.)
arra. hogy a telekkönyvi feljegyzés megengedése, illetve megtörténte semmi jelentőséggel nem bír, mert a kérdés súlypontja
nem a telekkönyvi jogszabályok helyes vagy helytelen alkalmazásában van, hanem az anyagi telekkönyvi jog íelremagyarázhatatlan rendelkezésein. A sorrendi tárgyaláson érvényesíthető
kifogásolási joga a rangsorban hátrább álló jelzálogos hitelezőnek érintetlen marad (Vht. 197. §.). A causáját vesztette bejegyzés helyet fog engedni a következő érvényes és fenálló jelzálogos tételnek. Egy ily, alakilag különben is a telekkönyvi
rendelet szabályaiba ütköző feltüntetése az eredeti jogviszony
megszűnésének, ú j jogviszony keletkezésének, még nem teszi
lehetővé ezen ú j hitelezési jogviszony beleillesztését a régi causa
helyébe. Ez telekkönyvi jogrendszerünk és érvényes anyagi
jogunk rendszerével, a causa és jelzálogjog összefüggésének
elvével, állana ellentétben.
Annak előrebocsátásával, hogy a biztosítéki jelzálogjoggal
rendelkező magyar telekkönyvi jogszabály (Tkv. r. 65. §.) azonos
az osztrák telekkönyvi jog rendelkezéseivel (G. B. O. 14. §.),
igen érdekes annak megvilágítása, hogyan fejlődött az osztrák
joggyakorlat a biztosítéki jelzálogjoggal kapcsolatosan.
Ami ezen jelzálogjog különös természetét illeti, mely szerint a bekebelezés causája a hitelt nyújtó szerződés, semmi
eltérés nincsen az osztrák joggyakorlatban. Ingadozás csupán

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

otí észlelhető, hol arról volt szó, vájjon a hitelbiztosítéki jelzálogjog harmadik személyre átruházható-e. Tehát csupán a
hitelező személyében beálló jogváltozás következményei azok,
melyek eltérő megítélésben részesültek.
így az átruházhatóság mellett (1908: XII. 29. R. VI. 387,8,
1909: XI. 17. Rv. V. 738 8, 1912 : V. 22. Rv. VIII. 101/12, 1913:
IV. 29. Rv. III. 122/13.) és ellene (1880 X. 5. Z. 11,169, 1887 :
X. 20. Z. 9652, 1912 II. 13. R. Ili. 60 12. és 1912 : IV. 2. R. 111.
129/12.) vannak határozatok. Az 1915. év június 22 én 276/15. sz.
alatt hozott legfőbb ítélőszéki teljes-ülési döntvény végül tisztázta a kérdést, amely szerint a biztosítéki jelzálogjog átruházható, amennyiben az alapul fekvő jogviszony is átruházható és
ha ez a jogviszony is átruháztatott. A hitelező személyében
beálló változás folytán tehát a jogviszony, mint causa átengedésénél nem szűnik meg az eredeti bekebelezés alapja, az ebből
származható igények (kielégítés, rangsor). Hangsúlyozni kell
azonban azt, hogy mindig a jogviszony átruházásáról és nem
egyes ebből származott követelések átruházásáról lehet ez értelemben szó.
Lehetetlen elzárkózni azon tény elől, hogy a vonatkozó jogszabályok félreismerése folytán, a vidéki hitelélet sajátságos fejlődése következtében tényleg végbementek olyan jogváltozások,
amelyek a jelzálogos perek, a sorrendi kérdések elintézésénél
a bíróságokat sokszor megoldhatatlannak tetsző problémák elé
állítják. Az eshetőségek a következők általában.
I. A hitelező személyében beállott változások.
Itt eldöntendő
kérdés mindenekelőtt, hogy a hitelviszony változhatik-e aképen,
hogy az új hitelezőre megy át (engedmény).
Ez az eset az, amidőn az egész hitelezési jogviszony, a hitelszerződés ruháztatik át ú j hiteltnyujtó személyre. Tehát a pénzintézet a nyújtott hitelt és a fedezetére szolgáló jelzálogjogot
engedi át. Ez ügytet nem kifogásolható, ahhoz azonban hozzá kell
hogy járuljon a hitelt igénybevevő fél is, a jelzálogjog átszállása
telekkönyvileg be kell hogy jegyeztessék. Természetes, hogy az
átruházott jogviszony a maga anyagi változatlan tartalma szerint
marad fen hatályában, pl. váltóhitelviszonyból eredő követelés
kielégítése helyett nem érvényesíthet az ú j hitelező kártérítést stb.
A hitelező személje változbatik aképen, hogy a követelést
(váltó) ruházza át az ú j hitelezőre. Ez a leggyakoribb esete a
személyváltozásnak a visszleszámítolási hitel folytán nyer nagy
jelentőséget. Az ily követelések átruházása akár köztörvényi úton,
akár váltói úton (forgatmány) természetesen hatályos ügylet,
azonban a biztosítéki jelzálogjog ez esetben át nem száll. A követelés (váltó) kilép az eredeti jogviszony keretéből. A jelzálogjog
többé már nem garantálja annak kielégítését. Ha azoúban a követelés megállapítást nyer, specializálódik, ez a körülmény telekkönyvi bejegyzésre alkalmas módon megállapítást nyer, úgy a
követelés közönséges jelzálogos követelésként a biztosítéki jelzálogjogot vagy annak keretén belül egy részét közönséges jelzálogjoggá alakítja át. Tehát pl. az új hitelező pénzintézet a követelés átszállását (forgatmányok sora) igazolván, sommás végzés vagy ítélet alapján a végrehajtási j o g feljegyzését kérheti és e feljegyzés
joghatása a hitelbiztosítéki zálogjogot végrehajtási zálogjoggá
alakítja át a meghatározott összeg erejéig. Természetes az, hogy
amennyiben a követelés és járulékai kimerítik a jelzálogi biztosítékot, az eredeti hitélező és adós között változatlan fenmaradt
hitelbiztosítéki jogviszony dacára és ennek következtében létező
követelések nem nyerhetnek kielégítést, kivévén, ha rangsorok
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szabályai szerint esetleg megelőzik az engedményes új hitelező
telekkönyvi jogait.
2. A hitelt igénybevevő személye
változik.
Ha a hitelező a régi adóst kibocsátja a hitelezési jogviszonyból, a hitelezési jogviszony megszűnik. A causa hiányozván, a biztosítéki jelzálog törlendő, illetőleg a sorrendi tárgyaláson annak
fennállása ellen kifogást emelhetnek a Vht. 197. §-ában meghatározott jogkövetkezmények mellett az ott felsorolt jogosultak.
Az természetes, hogy a váltókötelezettség vállalása, m ó d j a / a n n a k
változásai (kibocsátó, forgató, elfogadó) nem változtat a hitelviszony, illetve kötelezés hatályán. Leggyakoribb eset az, amidőn
az ingatlan mint jelzálogtárgy tulajdonában áll be változás és az
új tulajdonos a jelzálogtárgy megszerzésével be akar lépni a hitelezési jogviszonyba. Helyesebben mondva, mikor a hitelező a
régi adóst helyettesíteni akarja az új tulajdonos adóssal. Ez az
eset adta meg a Kúria 8. sz. döntéséhez is az alapot. Az most
már a Kúria állásfoglalása után nem kétséges, hogy az ingatlan
ú j tulajdonosa a hitelezési jogviszonyba beléphet, de ezáltal a
causa változik, a jelzálogi biztosíték az így keletkezett új hitelezési jogviszony fedezetére nem szolgál. Természetes az, hogy
ha az új hitelezési jogviszony telekkönyvi bejegyzést nyer — az
eredeti bejegyzés rangsorának helyét átengedik a telekkönyvi érdekellek — ez az eset nem áll be. De ilyenkor nem történik tulajdonkép más, mint új causa alapján új jelzálogi bejegyzés és
rangsorozat elsőbbségének bejegyzése.
Az ingatlan új tulajdonosa az esetek legtöbbjében a vásári
szerződés kikötésénél fogva magára vállalja kifizetésre a hitelbiztosítéki jelzálogjoggal fedezett összeget. Kérdés ilyenkor, hogy
a bejegyzésben kitüntetett összeg teljes kifizetése után kérheti-e
az új tulajdonos a kitörlés engedélyezését, tekintettel arra, hogy
a hitelezési jogviszony az eredetileg ügyletkölő felek között nem
szűnt meg. Ilyenkor természetesen a felek szerződési akarata az
irányadó, ha az eredeti hitelezési jogviszony mint causa kifejezetten fentai'tatott, a kitörlés helyet nem foghat, egyébként igen.
A jóhiszemű hiteltnyujtó mindenesetre fen tarthatja, illetve igénybeveheti a hitelbiztosítékot az ingatlan átruházása után a volt tulajdonosnak nyújtott oly kölcsönzésekért, melyek a hitelbiztosítéki jogviszony keretébe vpnhatók és azt túl nem haladják.
(Folyt, köv.)
Sebess Dénes.

A törvénykezési szünidő megszüntetéséről.
A bírói szervezés előtt az elsőfokú bíráskodást a törvényhatóságok gyakorolták, mert önkormányzati joguknál fogva azokat illette a közigazgatáson felül az igazságszolgáltatás is, midőn azonban ennek a helyzetnek az 1869 : IV. tc. véget vetett
és az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetelt, e törvénybe a szervezeti szabályokkal egyidejűleg az is fel lett véve,
hogy minden bíró évenkint hatheti szünidőt vehet igénybe, amiről részletesebben az ügyrendtartás intézkedik.
Szorosan véve az ügyviteli szabályokba tartozik az időközönkint engedélyezhető szabadság kérdése és a gyakran változtatott szabályok, nevezetesen az 1869. évi ápr. hó 29-én kelt
ügyviteli szabályok, majd az 1872. évi ápr. hó 4-én kelt szolgálati utasítás és később az 1881. évi 3274. sz. rendelettel kibocsátott bírói ügyviteli szabályok rendelkeztek az évi szabadságról
is, de a bírák részére biztosított függetlenség megkívánta azt,
hogy az évi szabadsághoz való joguk egyszersmind törvényileg
ifi biztosíttassák, ezért ennek a körülménynek tulajdonítandó az,
hogy a bírák szabadságáról a törvény is intézkedik.
Az a helyzet, hogy a bíró évenkint záros időhöz kötött szabadságot vehetett igénybe, az 1883. évig tartott, ekkor azonban a jogszolgáltatás egész vonalán, a bíróra és a jogkereső
félre yonatkozó joghatállyal, az 1883 : XXXIII. tcikkel a juristitium lett elrendelve, amely törvényben kimondatott, hogy a kir.
bíróságoknál évenkint két hónapon át, azaz július hó 1-től aug.
hó 31. napjáig szünidő tartandó s erre indokul az szolgált, hogy
az 1869 : IV. tc. amaz intézkedése, miszerint mindenik bíró hatheti szabadságot jogosítva volt igénybevenni, a gyakorlatban sérelemre vezetett, mert a bíróságoknál az évnek nagyobb részében hónapokon át tényleg törvényszünet volt, mivel ezen idő
alatt a létszám nem volt teljes, ez okból a gyors igazságszolgáltatás érdekében célszerűbbnek mutatkozott, ha az évnek bizonyos szakára az általános szünidő határoztatik meg.
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A törvénykezési szünetről később az 1887 : XXX. tc. rendelkezett, amellyel az 1883 : XXXIII. tc. hatályon kívül helyeztetett,
az elsőfolyamodású kir. bíróságokra nézve az 1869 : IV. tc.
18. §-ának a hatálya visszaállíttatott és kimondatott, hogy csak
a kir. Kúrián és a kir. ítélőtábláknál évenkint július hó első
vasáruapjától számítva nyolcheti törvénykezési szünet tartandó.
E változtatásnak okául az vétetett, hogy az 1883 : XXXIII. t l
által valamennyi bíróságra nézve életbeléptetett törvénykezési
szünet, az elsőfolyamodású bíróságoknál a bírói létszám csekélyebb számánál fogva, a bíróságnak zavartalan működését veszélyeztette, ezért az 1887 : XXX. tc. a törvénykezési szünet helyébe az elsőfolyamodású bíróságokra a szabadságolási rendszert
visszaállította s e törvénynek végrehajtási rendeletében csupán
az a megszorítás lett felállítva, hogy az évi szabadság lehetőleg
egyhuzamban s rendszerint a nyári hónapokban jelölendő ki.
A szünidő hatálya alól kivett ügyeket az 1887 : XXX. tc.
részletezve, azokat részint feltétlen, részint feltételes szüneti
ügyek közé sorolja, egyszersmind kötelességévé teszi a fellebbezési bíróságok elnökeinek azt, hogy a szüneti tanács által a
szüneti tárgyú ügyeken kivül mások elintézést né nyerjenek,
továbbá, hogy a szüneti tanácsokban csak annyi bíró maradjon,
amennyi a feltétlen szüneti tárgyú ügyek elintézésére előreláthatóan szükségesnek mutatkozik, sőt a feltételes szüneti tárgyú
ügyek elintézését is a törvény csak akkor engedi meg, ha a
szüneti tanács tagjai, a nekik kiosztott feltétlen szüneti ügyek
feldolgozásával elegendően elfoglalva nem lennének.
Ezek a 30 év előtti rendelkezések az embert önkéntelenül
egy letűnt boldog korszak idejére emlékeztetik, amidőn még az
intenzív munkára nem volt szükség és a felsőbb bíróságok mintegy kényszerítve lettek nolens-volens vacatio tartására. Ezzel nem
akarom azt mondani, hogy a bírónak s illetve a köztisztviselőnek ne volna szüksége szabadságra, sőt hangsúlyozom, hogy az
összes közhivatalnokoknak, úgy a testi, mint a szellemi munkaképességük szempontjából, feltétlenül szükségük van az év folyamán bizonyos időtartamú szabadságra, csupán azt akarom
kimutatni, hogy a törvénykezési szünidőről rendelkező törvény
és a felsőbíróságoknál szokásos szüneti intézmény már idejét
múlta.
Emez áílításom indokolására mindenekelőtt szükségesnek
tartom az 1887 : XXX. tcikkben megjelölt szüneti tárgyú ügye
ket felsorolni avégett, hogy azok alapján is kimutassam azt, miszerint-a megváltozott viszonyok folytán a törvénykezési szünet
megszüntetendő.
Nevezetesen a törvény szerint a feltétlen szüneti ügyeket a
következők képezik :
1. a bérlet s haszonbérlet megszüntetése, azok tárgyának átadása vagy visszabocsátása iránt indított sommás perek;
2. a sommás visszahelyezés iránti ügyek;
3. a bírói illetőség kérdésében hozott végzések elleni felfolyamodások, ha azok nem az ügy érdemével döntendők el;
4. kielégítési, biztosítási végrehajtásnak, zárlatnak elrendelését vagy megszüntetését tárgyazó végzések elleni felfolyamodások;
5. letétek, árverési vételárak kiutalványozását elrendelő végzések elleni felfolyamodások;
6. cégjegyzési ügyek;
7. csődnyitási s csődmegszüntetési kérdések;
8. fegyelmi ügyekben a fegyelmi eljárás elrendelése s a hivatalból való felfüggesztés kérdése;
9. a büntető ügyekben a bűnvizsgálal, a vizsgálati fogság
és a zárlat elrendelése, illetve megszüntetése és a fellebbvitt
ügyek közül azok, amelyekben a vádlott letartóztatva van;
10. amaz ügyek, amelyeknek soronkívüli elintézését valamely
törvény rendeli;
11. a fellebbvitt ügyeknek a Kúriához való felterjesztése.
A feltételes szüneti ügyek pedig a következőkben vannak a
törvényben felsorolva :
1. azok a polgári perek, amelyekben az 1881 : LIX. tc. 37.
§-ának a) és c) pontjai értelmében az elsőbírói feltétlenül marasztaló ítélet alapján kielégítési végrehajtásnak van helye;
2. a kiskorúság meghosszabbítását és megszüntetését, gondnokság alá helyezést, valamint ennek úgyszintén az atyai hatalom gyakorlatának megszüntetését tárgyazó ügyek.
Vizsgálva most azt, hogy a felsorolt feltétlen és feltételes
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szüneti ügyek közül melyek azok, amelyek még jelenleg is az
1887 : XXX. tc. által kontemplált alakban szüneti tárgyul felsőbb
bírói elintézésre szolgálhatnak, a következő eredményre jutunk :
Bérleti viszony megszüntetése tárgyában a fellebbezési bíróság ítélete ellen felülvizsgálatnak sem lévén helye, tehát ily
ügyek egyáltalában a kir. ítélőtáblához nem juthatnak. A bérleti s haszonbérleti viszonyból felmerülő egyéb ügyek és a
sommás visszahelyezési perek járásbírósági hatáskör alá tartoznak, ily ügyekre tehát a kir. törvényszék képezi a fellebbezési
bíróságot és csakis bizonyos értékhatár fenforgása esetében
kerülhetnek felülvizsgálati kérelem folytán az ily ügyek a kir.
ítélőtáblához felülvizsgálásra, tehát azok ezidőszerint szintén
már nem képeznek szüneti ügyeket.
A bírói illetőség kérdésében felfolyamodásnak helye nincsen,
mert a pergátló kifogás ítélettel döntendő el, de a fellebbezési
bíróságnak az illetékességét megállapító ítélete ellen felülvizsgálatnak is csak kivételesen van helye ; a törvényszéki eljárásban
pedig a bírói illetőség kérdésében felhozott pergátló kifogás
elvetése esetében az ellenfél kérelmére a peres eljárás folytatandó,
ezért a bírói illetőség kérdése a felsőbb bíróságnál már az ügy
érdemével lesz tárgyalandó, tehát ily ügy szintén nem tekinthető szüneti tárgynak.
A végrehajtási s az árverési ügyek képezték előbb a kir.
ítélőtábláknál a zömét a szüneti tárgyaknak, de a polgári perrerid életbelépte óta alig fordul elő ily ügy a kir. ítélőtábláknál,
mert a végrehajtási ügyek a járásbíróságoknál lesznek lebonyolítva, ezért a felfolyamodások felett a kir. törvényszék, a másodbírói végzés ellen pedig — amennyiben a felfolyamödásnak kivételesen helye van — a kir. Kúria határoz.
A cégjegyzési, csődnyítási s csődmegszüntetési ügyek meghagyattak a kir. ítélőtáblák felsőbb bírói hatáskörében.
A feltételes szüneti ügyek közül az 1887 : XXX. tc. 5. §.
1. pontjában felemlített azok a polgári peres ügyek, amelyekben
az első bírói feltétlenül marasztaló ítélet alapján kielégítési
végrehajtásnak volt helye, a sommás perek közé tartoznak,
tehát ily ügyek jelenleg nem tartoznak a kir. ítélőtábla mint
fellebbezési bíróság hatáskörébe, ekként az ily ügyek megszűntek szüneti ügyek lenni, csupán a kiskorúság és az atyai hatalom meghosszabbítását s megszüntetését, valamint a gondnokság alá helyezést tárgyazó ügyek hagyattak meg táblai hatáskör alatt.
A fentieket összegezve az állapítható meg, hogy a polgári
ügyszakhoz tartozó sürgős természetű ügyek közül mint feltétlen szüneti ügyek a kir. ítélőtábla forgalmában meghagyattak a
csekély számban előforduló cégjegyzési, csődnyítási s csődmegszüntetési ügyek és a végrehajtási ügyek közül csupán a kir.
törvényszékek által elrendelt végrehajtások - elleni felfolyamodások, továbbá a feltételes szüneti ügyek közül a kiskorúság s az
atyai hatalom meghosszabbítását és megszüntetését, valamint a
gondnokság alá helyezést tárgyazó ügyek, amelyek a táblai évi
ügyforgalomban szintén ritkán fordulnak elő. Ezek szerint kétségtelen, hogy a polgári ügyszakban megmaradt szüneti ügyekkel a szüneti tanács kellően foglalkoztatva nem lehet.
Az igazságügyi kormány a polgári perrend életbeléptetésekor
nyilván észrevette ezt az említett megváltozott helyzetet, mert
az új felsőbírói ügyviteli szabályok 24. §-ával a felsőbírósági
elnök felhatalmaztatott arra, hogy amennyiben a szüneti tanács
a szüneti ügyek feldolgozásával kellőképen elfoglalva nem volna,
egyéb ügyeket is kijelölhessen elintézésre.
Az új polgári perrenddel és az új ügyviteli szabályokkal
tehát önként megszűnt a törvénykezési szünetre vonatkozó
1887 : XXX. tc. létjogosultsága.
Nagyon találóan jellemeztetett legutóbb, a budapesti kir.
ítélőtáblai elnök székfoglalóján, az ott elmondott üdvözlő beszédben a jelenlegi törvényalkotásra nézve a helyzet azzal a megjegyzéssel : hogy jelenleg gyors egymásutánban törvények lépnek hatályba és törvények elavulnak, mivel manapság a törvények gyorsan vénülnek meg és helyükbe — az igazság szolgáltatására hivatottak nem nagy örömére — többnyire novellák
lépnek hatályba, ily körülmények között azonban feltűnő az,
hogy a törvénykezési szünetre vonatkozó s már igazán elavult
törvény, a megváltozott helyzet dacára, joghatályban megmaradt.
A közélelnek sajátsága a jelszavak használata, amelyek több
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nyire a k k é n t válloznak, mint a divat, az állami adminisztrációban ismételten szerepelt jelszónak az a kijelentés, hogy az állami
tisztviselői státust apasztani kell és a még meglévőt emelni nem
szabad, hanem a tisztviselői illetmények javítása ellenében fokozottabb hivatali munkát kell kívánni. De az ily terv a kivitelben
rendszerint abbanmaradt, az új állások rendszeresítése folylattatott, dacára annak, hogy úgy a központi, mint a vidéki hivatalok legtöbbjében előfordulnak oly állások, amelyeket, minden
skrupulozitás mellett, megszüntetni lehetne.
Előre látható, hogy a jelenleg még dúló nagy háború után,
amely az eddigi eredmények, valamint az óriási emberanyagnak
s vagyonnak felhasználása és részbeni elpusztítása után remélhetőleg már a vég felé közeledik, egy új világgazdasági rend
fog kialakulni, amely kétségtelenül a jogszolgáltatásra is befolyással lesz és valószínűleg a túlzott bürokrácia megszüntetését,
úgyszintén az igazságszolgáltatás egyszerűsítését is eredményezni fogja.
Elsőrendű feladat a munkakedvet a tisztviselői karban fokozni s a munkaképességet kellően kihasználni, a munkában
szünetnek nem szabad lennie s ekként a felsőbb bírói karnak
sincsen szüksége törvényszünetre, ezért térjünk vissza a régi
1869 : IV. tc. jogalapjára, amely annak idején a
szabadságolási
rendszert fogadta el, ne kényszeríttessék a bíró, a jelen korszakba már bele nem illő törvénykezési szünet miatt, munkátlanságra akkor, amidőn egyesek a körülményeikhez képest,
rövidebb szabadsággal is beérnék, de a törvényes szabadságát
az illető, a kívánalmaihoz és az egyéni szükségeihez képest, évközben bármikor — azonban mindig a hivatali érdek sérelme
nélkül — vehesse igénybe.
Ujfalussg Béla.

Önsegély é s peres eljárás.
Az utolsó években életbelépett és a javaslat alakjában még
előkészületben levő új törvények tekintélyes száma kétségtelenül
arra enged következtetni, hogy fenálló jogunk (úgy a magán, mint
a büntetőjog alkotásai) az általános fejlődés folytán beállott változások közepette hivatásának megfelelni teljesen nem képes.
Csaknem mindenki tud saját tapasztalatából is példákat elősorolni,
amelyek arról tesznek tanúságot, hogy ez vagy az az adott jogszabály bizonyos esetben voltaképmi rendeltetésének megfelelni
nem t u d o t t ; az, kinek javára kellett volna h . g y szolgáljon, a
jogterület rendezettségének előnyeit nem élvezhette. A törvény
szakavatott kezelése dacára is megtörténik, hogy a gyám gyámoltja vagyonát ügyetlen kezeléssel jelentékenyen csökkenti és
a kártérítési kötelezettség megállapításához megrögzíthető jogalap mégsem található, hogy a bírósági végrehajtó semmiféle
lefoglalható tárgyat nem talál annál az adósnál, akinek fényűző
életmódja hitbizományok tulajdonosainak életmódjáéval vetekedik, hogy néhány lelketlen csaló a kereskedelmi törvénynek a
részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezései, vagyis inkább
annak egyes gyakorlati hiányai mögé bújva, az emberek egész
seregét vagyonából kiforgatja, hogy a bűnvádi eljárás eredménytelenül folytattalik le, mert a néhány tanú, akik az esetről tudnak, hamisan vallanak, de nincs, aki ezt rájuk tudná bizonyítani. Nem halmozom tovább a példákat, amelyek — mindenki
tudja — úgy a jogkeresőkben, amint a jogot alkalmazókban is
mindenkor a célt tévesztett fáradozás, a nagy intézményekben
való csalódás érzését keltik. Ami a jogkeresőket illeti azonban,
azok legtöbbször nem fogják tevékenységüket a vesztett ügy
tanúságai felett való töprenkedéssel befejezni, hanem más útakon
keresnek sebeikre orvosságot. Régi tapasztalat, hogy ha a törvény valamely irányban a jogos követeléseknek nem képes megfelelő érvényesülést és védelmet biztosítani, egy elhajlás áll be,
amelynek következtében a jogviták nem az ennek eldöntésére
államilag hivatott bíró elé kerülnek, hanem más oldaljáratokon
kisegítő eszközök útján találnak levezető utakra. A jogaiban
sérelmet szenvedett egyén ilyenkor nem az államtól kéri, hanem
maga gondoskodik arról, hogy megtalálja igazát. A régi jogi
iskolák tagjai által rettegett jelenséggel állunk szemben ekkor :
ez az önsegély. Aminthogy azonban a tévedésekre az élet cáfol
rá leghamarabb, úgy tűnt ki ennek a feltevésnek a tarthatatlansága is csakhamar, mintha az önsegély igénybevétele az egész
vonatkozó jogintézmény csődjét jelentené.
Előre k e l l . bocsátani természetesen, hogy amint az egész
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életmódunk, a társaságban való magunktartása az idők folytán
bizonyos fejlődésen ment keresztül, aminthogy a jog hatalma
sem nyilvánul már a személy ellen irányuló nyers erőszak kifejtésében, úgy az önsegélynek sem lehet annak a kezdetleges
fajtájára gondolni, midőn a hitelező az adós testéről tépi le a
ruhát, amelynek árával adósa tartozásban maradt. Az önsegélynek épen úgy megvannak fejlődöttebb, modern formái, amint
annak ellentétjének a jogos igények kielégítésére szolgáló
(.(törvényes eszközöknek».
Az önsegély ebben a formában (részletekről alább lesz szó) nemcsak hogy nem ellenkezik a törvényadta eszközök céljaival, hanem azokat megvalósulásukban egyenesen elősegíti. Az emberi intézmények a tökély legmagasabb
fokát, a hibátlanság attribútumát nem vindikálhatják, maguknak.
Ha valamely törvényen hibákat vesznek észre és annak kiküszöbölése céljából új törvényt hoznak, ennek előnyeivel csakhamar a régi jogszabálynál nem tapasztalt hiányok fognak
ismét előtűnni. Sohasem célszerű, ha valamely intézményt a
végietekig igyekszünk tökéletesíteni, s sokkal több reményre
jogosít, ha úgy j á r u n k el, hogy az egyik intézmény hiányait
más, eltérő természetű intézmények előnyeinek segélyül vételével igyekszünk felejtetni. Mindazokban az esetekben, amikor
valamely vitás kérdésnek, valamely sérelmes helyzetnek megoldására nem a törvényadta eszközöket vesszük igénybe és a magunk belátása szerint igyekszünk bajunkon segíteni, voltaképen
önsegéllyel élünk. Kétségtelen, hogy a törekvés, amely az ellentétes érdekeket így magánúton igyekszik nem annyira kiegyenlíteni, mint inkább elnyomni, könnyen vezethet oda, hogy a jogsérelmet szenvedett fél — nélkülözve a szükséges tárgyilagosságot — y j a b b jogsérelem által igyekszik magának az elégtételt
megszerezni. Az önsegély ezen túlhajtásával, amely az emberi
tevékenység egyéb területein sem ritka jelenség, részletesebben
foglalkozni most nem kívánok. Hogy valamely intézmény rendeltetésének téves vagy szándékosan rosszindulatú értelmezése
folytán káros eredményekre vezethet, eléggé megszokott dolog
és emiatt még az egész intézmény hasznavehetőségét^ nem veszszük tagadásba. Midőn pedig az önsegélyről mint hasznavehető,
a társadalom javára szolgáló fogalomról szólunk, úgy annak
csakis oly szervezett, a modern fejlődés követelményeivel összeegyeztetett fajtájára gondolhatunk amelynek az önsegély eredeti,
társadalomellenes megnyilvánulásaihoz semmi köze
sincsen.
Három főcsoportot lehet e tekintetben megkülönböztetni ; nevezetesen az elsőt, amelynek célja az ellentétek és jogviták felmerültét elkerülni, a másodikat, amelylyel oda kívánnak hatni, hogy
a felmerült jogviták ne bírói közbenjárás mellett, hanem egyéb,
valamely okból kívánatosabbnak mutatkozó módon nyerjenek
elintézést és végül a harmadikat, amelynek feladata a bírói döntéssel megállapított igényeknek a tételes szabályoktól ugyancsak
eltérő módozatok mellett való érvényesítése. A jogviták, a vélt
jogsérelmek megszüntetését kivánó igények felmerülésének megelőzése tekintetében az ingyenes tanáccsal szolgáló egyesületek
és egyéb szervezetek már idáig is dicséretreméltó tevékenységet fejtettek ki. E tekintetben azonban még számos tennivaló
van hátra. Meg kell adni a módot, hogy bárki, mielőtt igényének bírói úton való érvényesítésére szánná magát, szakszerű
felvilágosítást nyerhessen a közte és ellenfele között fennálló helyzet természetéről, mindkét fél tényeinek és magatartásának jelentőségéről és a bírói eljárást feleslegessé tevő
megegyezés módozatairól és lehetőségéről. Mást kell ezen felvilágosítás alatt érteni az ügyvédi tanácsnál. Ez esetben ne
jogi okoskodásokról, hanem az adott esetnek megfelelő szakszerű és főleg gyakorlati, egy kölcsönös engedmények árán
lehetséges megállapodást kutató útbaigazításról legyen szó.
Az egyes iparágbeli szervezetek, kereskedelmi egyesülések feladata lenne ily felvilágosítások megadását megfelelő szaktudással — amely alatt elsősorban is nem jogi tudást kell érteni — r e n delkező egyének alkalmazása mellett lehetővé tenni. Vérébe kell
átmenni a népnek, hogy a pereskedés veszedelmes talaj, amelyen
pórul járhat az is, akinek igazságos az ügye és amelyre épen
azért csak az lépjen, aki meg van győződve, hogy semmi egyéb
módon nem tudja érvényesíteni a maga igazát.
A felmerülő igényeknek jogviták nélkül való eldöntése kapcsolatos az önsegélyt magában foglaló tevékenység második fajtájával, amidőn a felek közt felmerült ellentétek kiküszöbölése
pártatlan harmadiknak beleavatkozásét okvetlenül szükségessé
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teszi, azonban ez a pártatlan harmadik valaki más, mint a törvénykezési reíidtartás által meghatározott bíróság. Sőt a különböző választott bíróságokat sem igen lehet ebbe a csoportba
belefoglalni. A választott bíróságok rendeltetése, működése és
hatásköre végeredményben szintén csak azokra a kiinduló pontokra vezethető vissza, amelyek a rendes bíróságok tevékenységének alapelveiül is szolgáltak, t. i. a felmerült jogvitáknak
bírói megítélés után való, általánosan és végérvényesen kötelező
erejű eldöntésére. A bíró ítél tekintet nélkül arra, hogy ki, mit,
mikor és miért lenne hajlandó külön kötelezés nélkül már saját
jószántából is megtenni. A bírói határozat kötelez és nincs
íigyelemmel arra, hogy a felek békés megbeszélés, közvetlen
érintkezés során célravezetőbb, egymás érdekeit jobban kielégítő megállapodásra is léphettek volna, amelynek következtében
talán a tételes j o g szabályai kevésbé, de a valóságos érdekek
mindenesetre nagyobb méltánylásra találtak volna.
A nézeteltéréseknek s a jogok és kötelezettségek tekintetében felmerült vitáknak ezen bíróságon kívüli, valóban békés
megoldását, találóan adja vissza a német nyelv a «Güteverfahrem>
elnevezéssel. Nem tévesztendő össze ez az eljárás — ismétlem —
a választottbírósági eljárással. A felek kifejezetten tartózkodnak
attól, hogy ügyüket bármely bíró döntése alá is bocsássák.
Nem kíváncsiak arra, hogy az ő esetükben ez vagy az a
törvény, kereskedelmi szokás, avagy cc tőzsdei szokvány® hogyan
rendelkezik, nem akarják A. vagy B. választott bírónak a józan
ész logikája által sugall kijelentését sem irányadóul elfogadni, s
csupán azért fordulnak egy rajtuk kívül álló testülethez vagy
személyhez, hogy az a fenálló helyzetet az érdektelen egyén
tárgyilagosságával analizálva a valóban békés megegyezés módozatait számukra felkutassa. A jogviták eltüntetésének ez, a
bírói döntéstől szándékosan tartózkodó formája az önsegély
fejlett, korszerű megnyilvánulásának ismérvéit kétségtelenül magán viseli. Közkedveltségnek örvend a vitás kérdéseknek bírói
eljárás mellőzésével való elintézése a német kereskedelmi és
ipari körökben. Bő tanulságot nyújt ezen eljárás eredményeiről
az az emlékirat, amelyet a német kézműves és iparkamarák
központi választmánya az elmúlt évben tartott országos gyűlés
után készített.*
Az említett jelentés, melynek általában is kissé túlzó a hangja,
a szuperlati\usokat kedvelően gazdaságtalan és a közre egyenesen
káros (gemeinschadlich) hatást tulajdonít a polgári jogszolgáltatásnak jelenlegi formájában.
Az emlékirat mikroszkopikus, aprólékos vizsgálódásának
azonban meg van az a haszna, hogy azok a kevésbé jelentékeny körülmények, amelyek egyébként elkerülik a figyelmünket ebben a beállításban szintén pontosan szemmel kísérhetők. A falusi élettel nem ismerős bíró, aki előtt a tanúk
nem átallják a legnagyobb lehetetlenséget vallani, az egyes
iparágak
sajátosságainak félremagyarázása, a békés megegyezésre is hajlandó felek ügyeinek végighurcolása mind a
három instancián keresztül, terjedelmes bizonyítások lefolytatása oly körülményekre, amelyek valamelyik fél személyes
meghallgatása után rövidesen tisztázódnának, mind alkalmas
példák arra, hogy figyelmet ébresszenek az emlékirat által javasolt és bírói közbenjárást feleslegessé tevő intézmény iránt.
Az egész javaslatban a lőgondolat a felmerült ellentéleknek
peres eljárás helyett békés megegyezés segélyével való kiegyenlítése. A békéltetés azonban a bírói tevékenységtől teljesen független legyen, azt ne is bírói hatalommal felruházott személy
vagy testület, hanem kiilőn erre a célra alakult és helybeli
egyénekből álló szervezet lássa"el. Egy jogi képzettséggel bíró
elnök vezetése alatt az elbírálandó eset minőségéhez képest a
foglalkozások különböző ágaiból kiválogatott több nem jogászi
tagból álljon ez a bizottság. Különös szükség van az emlékirat
szerint — és erre a szakmabeliek a legalkalmasabbak — a tényállás részletes tisztázására. És e kívánság jogosultságát nem is
vonhatjuk kétségbe, ha meggondoljuk, hogy valóban a legtöbb

* Lásd erre a tárgyra vonatkozóan a Schneider, stettini Oberlandesgerichtsrat tollából «Die Unwirtschaftlichkeit der Zivilrechtspflege» c. tanulmányát a D. Juristenzeitung f. évi 5—6. számában
279. és köv. old. Valamint Riss müncheni bírónak «Schlichten und
Richten® c.' alatt a Dentsche Richter Zeitung f. évi 5—6. számában
közzétett cikkét.
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nem kifogástalan és az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat
leginkább megingatni képes bírói határozat a tényállás félreismerése alapján jön létre. A helyes jogi minősítést — legvégső
esetben a felsőbíróság majd csak megtalálja, de ha az első lépések már helytelenül megállapított tényállás alapján történnek,
nincs az a felsőbíróság, amely mindig annyira vissza tudjon
menni a jogviszony keletkezésére, hogy a tévedést felderítse.
A tényállás helyes megállapítására pedig főleg a felekkel folytatott és a halóságok tevékenységét jellemző formalitásokat nélkülöző értekezés a legalkalmasabb eszköz. A felek mondjanak el
mindent, aminek csak a kérdés megítélése szempontjából jelentősége van. Ne feltett kérdésekre felel jenek elsősorban és ne csupán
az őket kihallgató személlyel, hanem egymással is értekezzenek
a békéltetés alkalmával. A kölcsönös megértés az ügyek békés
elintézésének előfeltétele ; amivel szemben a vérbeli jogászok
óvatos, a jogfentartás kiskapuját mindig nyitvatartó kijelentései
gyakran csak bizalmatlanságot támasztanak a felekben egymás
iránt.
Mellőzhetőnek tartván a részletekbe menő, ugyan nem
érdektelen indítványok ismertetését, az önsegély területének
harmadik j parcellájára lépek át, a megállapított kötelezettségek teljesítését, hatósági közbenjárás igénybevétele nélkül kieszközlő, de nem jogsértő módozatokra. Az emlékirat e tekintetben kevéssé életképes tervekkel áll elő. A clearing-rendszer
fejlesztésével kívánná a követelések gyors és kölcsönös kiegyenlítését keresztülvinni. Az az indítvány pedig, hogy a békéltető
bíróságok előtt kötött és hitelesített egyességek végrehajtható
közokiratoknak tekintessenek, a megoldáshoz nem hoz közelebb,
mert itt végeredményben ismét csak az igazságügyi hatóságok
közbenjárását kell igénybe venni.
A kérdés megoldása kétségtelenül nem egyszerű feladat.
Talán egyik mód volna az is, ha a hitelezőnek nagyobb szabadságot adnánk követelésének peres eljáráson kívül való behajtása
körül.
A kérdés ebben az alakjában már egy büntetőjogi vonatkozást is magán visel, nevezetesen a zsarolás bűncselekményének
értelmezését. Eltekintve a magyar Btk. 350. §-ától, amelyben ez
a delictum a gyakorlati élet eseteivel néha csak nehezen összeegyeztethető meghatározást nyert, általában is a zsaroló, bűnös
haszon szerzésére irányuló szándékra kellene a súlyt helyezni,
ennek megállapíttatása esetére mindenkor súlyos büntetést
szabni, egyébként pedig a hitelezőnek megadni a lehetőséget,
hogy adósát saját hatáskörében is ösztökélhesse kötelezettségeinek teljesítésére és hogy ne kelljen hímes tojásként bánnia
azzal az adóssal, aki sérthetetlenségének tudatában mindenkori
hitelezőire bízza, hogy kiegyenlítetlen tartozásai felett tépelődjenek. Egy bűnperből emlékszem egy korcsmárosra, aki hetiszámlára adott enni a környékbeli munkásnépnek. Vasárnap
azután, jókor reggel, mikor azok még pihentek, beállított szállásukra egy hatalmas doronggal a kezében «inkasszálni». A munkások fizettek gyönyörűen, amíg egy kifejlett jogi érzékkel bíró
iparossegédnek eszébe nem jutott feljelenteni a korcsmárost,
hogy ez kényszer alkalmazásával, tehát jogtalan mód segélyével
szedi be követeléseit. A kihallgatásnál a korcsmáros elismerte,
hogy a botnak van némi ((megfelemlítő hatása», de"— mondta —
ha nem hoz botot, hanem szépszerivel próbálná a követeléseket
összekönyörögni, már rég becsukhatta volna a boltot, mert a
vendégek háromnegyedrésze egy fülért sem fizetne neki. Amit
a targoncásnak a furkosbot jelent, ahhoz hasonló képzeteket
lehet más eszközökkel a magasabb társadalmi osztályokhoz
tartozó adósokban is felidézni. A felsőbírósági joggyakorlat e
tekintetben, amennyire azt a kódex szövegezése csak engedi
biztató irányzatot követ ; a mime iuris fogalma kiterjesztő magyarázatban részesül. A küszöbön álló kodilikatorius munkálatok
során meg kell majd szívlelni, hogy nem áll-e közelebb az általános jogérzethez, a német birodalmi törvényszék által már
több ízben (lásd pl. R. G. V. 1914. máj. 8. D. Strafrechtzeitung.
1914 531 old.) kifejezésre juttatott az a felfogás, hogy ((zsarolás
tényálladéki elemét kimerítő jogtalan vagyoni haszonnak csak
az tekinthető, amelynek megszerzéséhez a tettesnek joga nem
volt, nem pedig már az is, amely iránt való igény jogtalan eszközök segélyével érvényesíttetett)).
Dr. Auer
György.
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A hazaárulók vagyoni felelőssége
( 1 9 1 5 : XVIII. tc.) és a visszaélő hadiszállítók
kártérítési kötelezettsége ( 1 9 1 5 : XIX. te.
17. és köv. §§.).*
A büntető eljárás megállapította a szállító vétkességét, megállapította, hogy silányabb árút szállított a kikötöttnél, de hogy
mennyit, azt a büntető eljárás nem tisztázza. Úgy yélem, hogy
a büntető ítélet feltétlenül lerontja, a nem kifogásolt árú átvételéből, annak szerződésszerűsége
tekintetében fenálló vélelmet* ezzel
a bizonyítás terhe nyílt kérdéssé válik.
Ha az ítélet semmis [c) eset], mert a szállító megvesztegette
az átvevő közegeket és az állam a kifizetett vételárt visszaperli,
vagy a fizetést megtagadja, a szállító tartozik bizonyítani, hogy
a szállítmány szerződésszerű, mert ahol az átvétel semmis, ott az
exceptio vagy actio non, illetve non rite adimpletivel szemben a
bizonyítás a teljesítésre kötelezettet illeti.
Az a—d) eset már nehezebben megoldható, mert itt nem
közvetlenül vezetendő vissza az átvétel körüli mulasztás a szállítóra. Ha a szállító tudta, hogy az átvevő közegek gondatlanok
[a) eset], ha tudta, hogy a kellő szakértelmet nélkülözik [b) esel],
hogy az átvétel presszóns [c) eset], hogy a kincstár az átvétel
tekintetében kényszerhelyzetben van [d) eset] és mégis silányabb
árút szállított és emiatt elítéltetett, az átvételt semmisnek
kell
tekinteni, mert a szállító rosszhiszeműen felhasznált oly körülményeket, amelyeket ismerve, az átvételt a silányabb árúra nézve
közvetve kieszközölte. A bizonyítás terhe tehát olyként lenne
megosztandó, hogy a kincstár tartozik bizonyítani, hogy a szállító rosszhiszeműen j á r t el az árú átadásánál, vagyis az átvevők
valamely fogyatékosságát vagy kényszerhelyzetét tudva kihasználta. Viszont, ha e bizonyítás sikeres, az átvett árú szerződésszerűségének bizonyítását a büntető ítélet után a szállítóra vélem
hárítandónak. Ha ellenben a kincstár nem bizonyítja, hogy az
átvevők fogyatékosságát vagy kényszerhelyzetét a szállító ismerte,
akkor a szállított árú silánysága tekintetében a bizonyítást [az
a—d) esetekben] a kincstárra hárítanám, mert ilyenkor nemcsak
a szállító kriminalitása kisebbfokú, hanem mert ez esetben az
átvételt sem lehet semmisnek tekinteni. Ha pedig az átvétel jogérvényes, áll itt az általános szabály, hogy a meg- és átvett árúk
utáni vételárkövetelésnél az árú nem szerződésszerű minőségének bizonyítása a vevőt illeti.
Az árú konfiskációjának
harmadik eseteként említettük a
semmis szerződés teljesítését. A szállító megvesztegeti a szerződő
állami alkalmazottat, ez vele oly szerződést köt, amelyben aj a
kikötött vételár nem felel meg a szállító részéről történő ellenszolgáltatásnak;
b) a szállítandóként kikötött árú oly silány, hogy használatra
nem alkalmas, de a vesztegetés a kereskedelmi forgalomban
szokásos jutalék összegét meg nem haladja;
c) a kikötött árú és ára is megfelelő és a vesztegetés a szokásos provízió mértékét meg nem haladja.

Mindhárom esetnél abból az elvből kell kiindulnunk, hogy
a szerződés claudicans, mert megvesztegetés folytán jött létre.
A ac))) alatti esetnél az államot kár nem érte, a jogosulatlan
jutalékot az állam, mint a büntetendő cselekmény eredményét
elkobozza.
Az a) és b) alatti eseteket vissza kell vezetni arra az esetre,
hogyha normális szerződéskötés történt volna.
Az «a)» alatti eset olyként konstruálandó, hogy a szerződéses
árúnak oly kvalitású árút kell felvenni, amely a kikötött árnak
megfelelne és ehhez képest alkalmazni kell a 17. §. konzekvenciáit. A b) alatti esetnek kétféle változata lehet, és pedig, hogy
a hasznavehetetlen árú túl is fizettetett, vagy pedig a hasznavehetetlen, illetve céljának meg nem felelő árúért kikötött vételár
megfelelő a piaci árnak, de az árú megrendelésének kieszközlése
vezetendő vissza a visszaélésre és a jogtalan megvesztegető provízióra. Az első változat az «aj» alattival azonos. A második változat nem vonható a kikötöttnél silányabb árú szolgáltatásának
fogalma alá, és a bíróság feladata, hogy az államot a silány árú
megrendeléséből és netáni felhasználásából ért (.(nem vagyoni
kán kellő mérlegelésével, a szállítót ilynemű visszaéléseért megfelelő elégtétellel sújtsa.
* Bef. közi. — Az előbbi közi. 1. a 16. számban.
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B) Ezekben úgy véljük, megvilágítottuk az állam konfiskációs
igényének eseteit; most már csak az van hátra, hogy az állam
kártérítési stb. igényének a hadiszállítók hitelezőivel szemben
felállított törvényes korlátait tárgyaljuk meg.
E korlátokat a törvény 17. §-ának utolsó bekezdése állapítja
meg. aEzen §-nak és amennyiben erre vonatkozik, a 21. §-nak
rendelkezéseit azonban nem lehet alkalmazni a szerződő fél oly
jóhiszemű hitelezőjének és más oly jóhiszemű harmadik
jogszerzőnek hátrányára, akiknek — nem ingyenes jogügyletből eredő —
joga a háború kitörése előtt keletkezett, vagy pedig tekintet nélkül
a keletkezés idejére oly követelés, amelynek tárgya az eladott
vagy szállított árú előállítására fordított munkának
bére, vagy
a szerződésszerű
anyag ára.y> E rendelkezéshői elsősorban az
fikszirozandó, hogy csupán a hadiszállítási visszaélésekről szóló
törvényben megállapított speciális kártérítési, elégtéleladási és
büntető elégtétel szolgáltatási kötelezettség nem érvényesíthető
a szállító bizonyos hitelezőinek rovására. Tehát a kereskedelmi
törvényen alapuló és annak értelmében érvényesítendő minden
kártérítési kötelezettség, valamint az árú szerződésesnél silányabb
volta esetére a (cquuanti minoris)), és a «redhibitoria» alkalmazhatók a szállító ellen a szállító bármely hitelezőjének rovására
is, és a rendelkezésre-bocsátási és kifogásolási szabályok meg
nem tartására vonatkozó joghátrányokra való hivatkozással szemben a kincstár utalhat a KT. 350. §-ára. A törvény szó alatti
korlátozó rendelkezéseit tovább boncolva látjuk, hogy a hitelezők
két kategóriáját állapítja meg, akiknek hátrányára a fokozott
kártérítési kötelezettség nem foglalhat helyt és pedig a háború
előtt jogot szerzett hitelezők és a háború után jogot szerzett
hitelezők egy csoportja. Az első csoportba tartoznak az összes
nem ingyenes jogot szerzett hitelezők, ((akiknek joga a háború
kitörése előtt keletkezett)). Természetesen adott esetben kétséges
lehet, hogy valamely jog a háború előtt keletkezett-e vagy sem.
Pl. novatio esetén; a háború előtt szállított árúért járó követelés
váltóval fedeztetett. Szerény véleményem szerint a jog keletkezése tekintetében itt vissza kell menni addig, míg a jog gazdasági alapjáig érkezünk és így a váltóval fedezett árútartozás keletkezési időpontjáúl az árú szállításának időpontját kell tekinteni, még ha a váltó prolongáltatott is.
A hitelezők másik kategóriáját a törvény nem túlságos világosan határozza meg. Ezek a hitelezők olyanok, akiknek követelése a szállító által szállított árúra vonatkozólag a szállítóval
kötött jogügyletből
ered. Elsősorban az illető árúra fordított
munka bérének követelői az ily hitelezők. Véleményem szerint
ez csupán a szoros értelemben vett munkabérkövetelések előnyben részesítését célozza. A szállító pl. posztógyáros és a kikötötlnél silányabb posztót szállít, ha munkásainak bérrel hátralékban van akkor e bérkövetelés rovására nem lehet az állam konfiskációs igényét érvényesíteni. Ila azonban pl. a szállító ruhaszállításra vállalkozik és a ruhakészítést alvállalatba adja, az alvállalkozó követelése már nem munkabérkövetelés.
A szó alatti hitelezők második tipusa azok a hitelezők, akik
a szállítónak a szállított árú előállítására fordított szerződésszerű
anyagot eladták és akiknek követelése ,ez árúért járó vételár.
Elsősorban az a kérdés, hogy mit jelent, hogy az anyag szerződésszerű 9 Ez csupán azt jelentheti, hogy csak az oly hitelezőket
védi a törvény, akik oly nyersanyagot adtak el a szállítónak,
am^ly nyersanyag megfelel a hadiszállítási szerződés követelményeinek. Pl. egy posztógyáros vállal posztószállítást. A posztónak tiszt i gyapjúból kell készülnie, a gyáros pamutot is kever
a gyapjúhoz; a gyapjúárúhitelező követelése kedvezményezett
követelés, a pamutárúhitelező követelése nem az. A ruhaszállító
az általa vett és szerződésszerű posztót rossz cérnával silányul
dolgozza fel, a posztóárúhitelező követelése kedvezményezett követelés, a cérnaárúhitelezőé nem az. Más értelmet a «szerződésszerűi> kifejezésnek tulajdonítani nem lehet. Hogy természetesen
a törvény ezzel gyakran nem éri el célját és meglehetős ötletszerűvé teszi a hitelezők kedvezményezését, az kétségtelen, de
legalább a kedvezményezésből a szállítóval összejátszó üzletfeleit kizárja.
Most már a legkényesebb kérdésre kell térnünk, nevezetesen
mit jelent az. hogy bizonyos törvényes rendelkezések bizonyos
hitelezők hátrányára nem alkalmazhatók? Ez nem jelent mást,
mint hogy e hitelezők igényei az állam fokozottabb kárigényét
megelőzik. Hátrányukra nem lehet az államnak a szóbanforgó |
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törvényen alapuló fokozottabb kárigényeit érvényesíteni, vagyis
nem lehet előlük ez igények kielégítésére a kielégítési alapot
elvonni. Mindezekből pedig következik, hogy az állam ellen kedvezményezett helyzetükre a szó alatti hitelezők csak akkof hivatkozhatnak, ha a delikvensen követeléseiket be nem hajthatják, mert ellenkező esetben az állam követelésének érvényesítése
nem szolgál hátrányukra. Ezek szerint a hitelezőknek jogcímükön
kívül elsőben is azt kell igazolniok, hogy követelésüket a szállítón behajtani nem tudják és csak akkor érvényesíthetik azt a
szállító vételár- vagy munkadíjkövetelése erejéig az állam ellen.
Ily keresettel szemben az államkincstár a szállító ellen a KT.-en
alapuló őt megillető minden kifogásait felhozhatja.
A törvény szó alatti rendelkezéséből azonban nemcsak az
államkincstár kárigényének egy nevezetes korlátozása áll elő,
hanem egyszersmind egy rendkívül fontos extenziója is. Es pedig
csőd esetén. Kimutattam, hogy a kincstár követelésének érvényesítése a szó alatti hitelezők hátrányára csak akkor eshetik,
ha egyébként e hitelezők követeléseiket a hadiszállítón be nem
hajthatják. Ha pedig ez az eset beállott, akkor előállott a materiális ((csó'd)) helyzete, a keresked3, a szállító fizetésképtelensége, vagy a passzívák túlsúlya. A törvény e materiális csőd
esetére pedig egyenesen kimondja, hogy a kincstár követelései
csak bizonyos hitelezők hátrányára nem érvényesíthetők, amiből
pedig következik, hogy a kincstár követelései a többi nem kedvezményezett hitelezők követeléseit megelőzik, azok hátrányára
érvényesíthetők. Csőd esetén tehát a kincstár (pl. biztosítási
végrehajtás útján történt) jogszerzését megtámadni nem lehet,
mert abból, hogy a törvény csak a hitelezők bizonyos kategóriájának javára korlátozza a kincstár extendált kárigényének érvényesítését; a contrario következik, hogy más hitelezőkkel szemben a kincstárnak csődben előnyös helyzete van. Altalános elv
ugyanis az, hogy egyik hitelező a másik hátrányára kereskedővel szemben a maga igényét jogosan egyáltalán nem érvényesítheti; és ily érvényesítés a csődben a csődtörvény időbeli korlátai közt megtámadható. Ha tehát a törvény a kincstárra nézve
azt mondja ki, hogy a kincstár csupán bizonyos hitelezők hátrányára nem érvényesítheti követelését, nyilván impliciter jogot
ad a kincstárnak arra, hogy a többi hitelezők hátrányára is érvényesíthesse követelését.
IV. Befejezésül csupán még egy kérdést kívánok felvetni,
mely úgy a visszaélő hadiszállítók, mint a hazaárulók vagyoni
felelősségének mikénti érvényesítését illeti. És itt megállapítani
kívánom, hogy noha a bűncselekmény elkövetése törvényes előfeltétele az elégtétel és büntető elégtétel szolgáltatására irányuló
kötelezettségnek, az ez igényt érvényesítő polgári kereset peremfeltételéül a törvény a büntető eljárás lefolytatását n e m szabja
meg. Ebből pedig következik, hogy a bűncselekmény elkövetésének kérdése csupán magában a polgári perben is tárgyalható,
és a törvényben előírt joghátrányok a bűncselekmény elkövetésével és nem pedig a büntető ítélettel vannak összekapcsolva.
Ez különösen abból a szempontból bír fontossággal, hogyha a
büntető eljárás megindítása vagy lefolytatása bármely oknál
fogva lehetetlenné válik.
A büntető elégtétel szolgáltatása iránti per elválliatik ilyként
a büntető eljárástól és legérzékenyebben sújthatja azt a gonosztevőt is, akit a büntető igazságszolgáltatás keze nem érhet utói.
A büntető elégtétel háborús jogrendszerünkben igen fontos
szerepre tett szert; és ezzel egy eddig kevéssé ismert jogi kategória jutott érvényesüléshez. Nyilván az idő teremtette meg saját
szükségletének megfelelően; és nem lesz csekély eszköz a közérdek hathatós megóvására, ha polgári bíróságaink a helyzet
magaslatára emelkednek és e szolgáltatások büntető karakterét
kellő figyelemben fogják részesíteni.
Dr. Arányi
István.

— W l a s s i c s Gyula, a m. kir. közigazgatási bíróságnak
érdemekben gazdag elnöke, jövő héten ünnepli tízéves
emlékét annak, hogy e bíróság vezetője lett. Wlassics 1906
május hó 3-án foglalta el e hivatalát, miután előzőleg mint
igazságügyminiszteri kodifikátor, mint a büntetőjog tanára
s mint kultuszminiszter szolgálta a magyar közügyet.
Működéséhez mindenült a sikeiek hosszú sorozata fűződött
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és az igazi n a g y s z a b á s ú egyéniség bizonyítékát szolgáltatta
azzal, hogy az ily váltakozó pályának minden állomásán
alkotni tudott. A közigazgatási b í r ó s á g élén is jóval többnek bizonyult, mint a hivatal adminisztratív vezetőjének.
T u d o m á n y o s irányt szabott a b í r ó s á g m ű k ö d é s é n e k és közi g a z g a t á s u n k legfőbb bírói ellenőrzésével nagy része van
abban, ha M a g y a r o r s z á g a m a i véres m e g p r ó b á l t a t á s b ó l
kikerülve igazi k u l t ú r á l l a m m á fog izmosodi>i, amelyben a
p o l g á r o k szabad
m o z g á s á t n e m a szolgabírói
önkény,
h a n e m a d e m o k r a t i k u s mértékkel osztó j o g szabályozza
Így m i n d e n e k e l ő t t W l a s s i c s műve .volt a közigazgatási
bíróság h a t á s k ö r é n e k kibővítéséről szóló 1907 : LX. tc.,
amely a t ö r v é n y h a t ó s á g o k j o g k ö r é n e k alkotmányi biztosítékául szolgál. A k ö z i g a z g a t á s i jogerőről írt t a n u l m á n y a
irányítólag h a t o t t a bíróság gyakorlatára, amely gyakorlat
e g y s é g e s irányáról ugj^ancsak m a g a W l a s s i c s g o n d o s k o d o t t
a j o g e g y s é g i t a n á c s kezdeményezésével U g y a n ő fejtette ki
a közigazgatási per s a j á t o s s á g á t , amely abban nyilvánul,
hogy a b í r ó s á g t ú l m e h e t a felek kérelmén. W l a s s i c s é r d e m e
a közigazgatási bíróság h a t á s k ö r é n e k k i t e r j e s z t é s e a jövedelmi adók t á r g y á b a n , amely lehetővé tette a miniszteri
d ö n t é s felülvizsgálását. Csak n é h á n y k i m a g a s l ó p o n t j á r a
u t a l t u n k az elnök évtizedes m ű k ö d é s é n e k , amely az egész
vonalon az ösztönzésnek kimeríthetetlen forrása volt. így ha
Magyarországon megvalósul a középfokú közigazgatási bíróság, ez is W l a s s i c s érdeme lesz.
De nagyon tévedne az aki a közigazgatási j o g b a n ker e s n é W l a s s i c s e n e r g i á j á n a k és t e h e t s é g é n e k egyedüli érvényesülését. IIű m a r a d t régi szerelméhez, a b ü n t e t ő j o g h o z
is, sőt emellett épen az u t ó b b i években buzgó művelője
lett -a politikai e s s a y n a k és a nemzetközi jog h á b o r ú s
p r o b l é m á i n a k . Eleven szellemi erejének m i n d e n ü t t akad
m o n d a n i valója és ha sokoldalú tudásával m o n d h a t n i két
kézre küzd is i r o d a l m u n k b a n , e küzdelem nem kevésbbé
eredményes. Ha a közigazgatási b í r ó s á g elnöki székében
kivívott sikereit t e k i n t j ü k , azt kellene ó h a j t a n u n k , h o g y
továbbra is dísze m a r a d j o n e n n e k az állásnak, de ha tudom á n y o s és közéleti tevékenységéből az államférfinak vonásait látjuk k i d o m b o r o d n i , azt kell ó h a j t a n u n k , hogy a jövő
m é g aktívabb szerepel szánjon neki. Sajnos, nem bővelked ü n k annyira a haladó szellemű, t u d o m á n y o s a n képzett,
európai l á t ó k ö r ű államférfiakban, h o g y W l a s s i c s Gyulát
azok sorában nélkülözhetnék.
— Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet
1 9 1 5 . évi j e l e n t é s e . Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet április hó 30-án tartja meg évi közgyűlését. A közgyűlés
elé terjesztett igazgatósági jelentés szerint a tagok létszáma 1906.
évi január 1-én a hivatalos bejelentések alapján 8605 volt, ami
az előző évvel szemben 104 tagnyi apadást mutat. A tényleges
apadás azonban — a jelentés szerint - mintegy negyven taggal
nagyobb, mert 136 harctéri halott közül hivatalosan csak 96 jelentetett be. Az 1915. óv folyamán beállott apadás tehát közel
150 tagra tehető. Az 1915. évben bekövetkezett halálozások száma
177-ro emelkedett (1914-ben 139 volt), mely számban a harctéri
halálozások 65 taggal szerepelnek. A 178 elhalt tag után igényjogosult özvegy, illetve árva 95 esetben maradt és pedig 65 harctéren elesett után 15, a többi 112 esetben 80. Az igényjogosultság ezen összes eseteiből az intézetet érő évi ellátási teher 58,416
K-t tesz, melyből a harctéri halálozásokra 9322 K, a többiekre
49,094 K esik. A háború által okozott ellátási teher 1914. év raásodik felében 2584 K-t tett ki, az 1915. év folyamán felmerült
9322 K ellátási teherrel együtt tehát a nyugdíjintézet eddigi háborús terhe 11,906 K-ra emelkedett, ami mintegy 214,3U8 K értéktőkének felel meg. Míg 1909—1913-ig terjedő években a nyugdíjjárulékok a kamarák részéről pontosan foljtak be, addig 1914
december 31-én a háború folytán 574,080 K 7 f-nyi hátralék mutatkozott, mely 1915 december 31-ig 1.037,549 K 85 f-re emelkedelt. Az igazgatóság 1915 szeptember havában az igazságügyminiszter figyelmét felhívta ama körülményre, hogy a hátralékok aggasztó szaporodása az ügyvédség súlyos helyzetének
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következménye, melynek következményei mielőbb megelőzeadők.
Az igazságügyrniniszter felhívása folytán az igazgatóság folyó év
március havában az egész kérdést felölelő újabb felterjesztésében
rámutatott az orvoslás azon módjaira, amelyek alkalmazásával a
magyar ügyvédség válságos helyzete összhangzásba hozható a
nyugdíjintézet érdekeivel.
— A S z e g e d i J o g á s z e g y l e t meghívására dr. Baumgarten
Nándor kir. közigazgatási bíró, egyetemi rk. tanár, f. évi május
hó 6. napján Szegeden előadást tart «A háború és a jogfejlődés®
címen.
- A z E r d é l y i M ú z e u m - e g y e s ü l e t jog- és államtudományi szakosztályának 1913/14. évről szóló évkönyve — e tartalmas évkönyveknek — immár harmadik évkönyve dr. Bochkor Mihály
pozsonyi egyetemi tanár szerkesztésében megjelent és ékesszólóan tanúskodik arról a beható és kiterjedt
szellemi munkáról, amely a jog- és államtudományok terén a
Királyhágón túl folyik. E nemes értelemben vett partikularizmusnak köszönhettük ezenfelül a Hammurabi és 'Mann törvényeinek
magyar fordítását, valamint a török alkotmánytörvények gyűjteményes kiadását is. A most megjelent kötetben elsőnek dr. Tóth
György törvényszéki bíró, a szakosztálynak nemcsak titkára, de
lelke számol be a szakosztály történetéről és ismerteti sokfelé
ágazó tevékenységét, amely az irodalmi munkásságon felül, a
tudományos, továbbképző és népszerű előadások hosszú sorát és
a néphivatal ellátását is felöleli. Ezt követik a szakosztályi előadások : dr. Meltzl Balambéré az ó-ba^yloni perrendről, br. Horváth Emilé a parlamenti választói jog fejlődéséről, dr. Horváth
Jenőé az európai koncertről, dr. Réz Mihályé Bosznia közjogi
helyzetéről, dr. Kiss Gézáé a hajósok felelősségéről tekintettel a
papyrus leletekre s végül dr. Tóth György terjedelmes tanulmánya a Pp. felülvizsgálati rendszeréről. Figyelemreméltó újítása
a kötetnek, hogy ezeknek az előadásoknak több mint ötven
oldalra terjedő német nyelvű kivonatát is magában foglalja <ca
nemzeti irodalmak közötti kölcsönös megértetés® érdekében. íme
a középeurópai jogászi közeledés egyik programmpontjának
megvalósítása, még mielőtt e programra ismeretes lett volna.
Őszinte elismerésünket nyilváníthatjuk a magyar tudományos
öntudat e tiszteletreméltó megnyilatkozásának, amely a nyelvi
splendid isolation-t nem használja fel kritikai védvámnak. A kötet
Benkő Gyula udvari könyvkereskedésében jelent meg, ára
5 korona.
— A f o r m á l i s j o g f i l o z ó f i a a b ü n t e t ő j o g b a n . Különlenyomat a Bűnügyi Szemle IV. évfolyam 5. számából, dr. Irk
Alberttől. Szerző a normatív jogbölcsészettel, főleg annak Kelsen
adta alakjával száll szembe a büntetőjog terén. Kelsen tételeinek
tömör ismertetése után igazságukat a büntetőjog centrális kérdésében a bűnösség tanában teszi próbára. Irk kimutatja, hogy
Kelsen a gondatlanság helytelen fogalmából helytelenül általánosítva jut ahhoz az eredményhez, hogy a bűnösség nem etikai,
sem pszichológiai, hanem csupán jogi természetű és «a gyilkos
nem azért bűnös a meggyilkolt halálában, mert halálát szándékolta, hanem pusztán azért, mert e^y ember szándékos megölése
normaellenes». Az etikának a büntetőjog testéből való elvetélése
s ezzel az objektív jog tétel deszpotává emelése nemcsak félreismerése a jog és egyéb társadalmi imperativumok kapcsolatának, de egyúttal a legveszedelmesebb állami zsarnokság kútforrása. De a gyakorlati következményektől el is tekintve, az értékelés normáinak az értékelés tényeitől való elszakítása mint elméleti tévedés is a legveszedelmesebbek egyike. Lehet jogosultsága — konstrukciós segédeszköz szerepében — adott jogtételek
rendszeresítésekor, de nem akkor, midőn ráeszmélünk a jogi
gondolkodásra. Tudományos megvilágításban szembeszökő, hogy
az értékek normái fejlődési termékek, melyeket fejlődésükből
kell megérteniI E fejlődés nemcsak a jogtételek megteremtésében áll, hanem abban is, ammt e teremtés közben a normák
maguk is kitárják lényüket. S ezért Kelsennek az élet fájáról
leszakított norma-gyümölcsei tulajdonképpen még éretlen bogyók.
Ami Irk értékes dolgozata ellen felhozható, annak oka a jogbölcsészet anyagának sajátosságában rejlik. Mint a vízbe dobott kő
számtalan gyűrűt indít meg, úgy ez egy kérdés s indokolása
a kérdések özönét hívja ki. Ezek egyrésze elkerülhető lett volna
a tudományok felosztásának s ezzel kapcsolatban a neokanteauizmus hirhedt különböztetésének, az anyag és forma folytonos
különválasztásának tüzetesebb megvilágítása árán.
Dr. Bárd.
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— A m a g y a r k é n y s z e r e g y e z s é g a n é m e t hitelezői
v é d e g y l e t e k b e n . Hírt adtunk annak idején arról, hogy Németország hitelezői védőegyletei nemrég Frankfurtban megtartott
tanácskozásukon elhatározták, hogy a szövetségtanácsnak javasolni fogják a kényszeregyezségnek m a g y a r mintára való sürgős
bevezetését. A birodalmi igazságügyi hivatal főnöke, Lisco államtitkár, erre a birodalmi költségvetés legutóbb lefolyt tárgyalása
során kijelentette, hogy a birodalmi kormány fontolóra vette a
kényszeregyezségnek már a háború idején való meghonosítását.
Az elberfeldi hitelezővédegylet kezdeményezésére a német védegyletek meghívták dr. Meszlény Artúr törvényszéki bírót, aki az
igazságügyiminisztériumban a magyar rendeletet készítette,
hogy a német védegyleteknek Magdeburgban. f. évi április hó
19-én megtartott gyűlésén tartson előadást arról, minő elvek
alapján kellene Németországban a kényszeregyezségi eljárást a
magyar kényszeregyezségi rendelet nyomán szabályozni. Az ülésen, amely a magdeburgi kereskedelmi kamara elnökének elnöklésével és csaknem az összes német védegyletek képviselőinek
részvételével folyt le, az előadó párhuzamot vont a német
csődeljárásnak a csődbeli kényszeregyezségre vonatkozó határozmányai és a magyar egyezségi eljárás között és kiemelte azokat
az eltéréseket, amelyeknek keresztülvitele a két jogrendszer
különbözőségére való tekintettel Németország szempontjából
kívánatos lenne. Különös helyesléssel fogadták az adós közeli
rokonainak a szavazásnál a magyar rendelet értelmében való
kizárását, továbbá azt a javaslatot, hogy az adós által vitássá
tett követelés alapján az adós ellen biztosítási végrehajtás alkalmazható, nemkülönben, hogy az egyezség záradékába felvehető
legyen, hogy az elengedett követelés az egyezség be nem tartása
esetén ú j r a érvényessé válik. A nagy tetszéssel fogadott előadás
kapcsán élénk vita támadt, amelyen kivált a hamburgi, a lipcsei,
a boroszlói és az elberfeldi hitelezői védőegyletek képviselői
vettek részt. Az elnök meleg szavakkal fejezte ki a rendkívül
érdekes és tanulságos előadásért a hallgatóság őszinte köszönetét, tolmácsolva azt a reményét, hogy ez a hatásában nagyfontosságú előadás kiinduló pontja lesz a fegyverbarátságban egye^
sült államok kölcsönös eredményes jogi és gazdasági együttműködésének. Mint értesülünk, a birodalmi kormány a Meszlény
előadásában foglalt szempontok figyelembevételével már készíti
a rendelettervezetet és azt legközelebb közzé fogja tétetni.

— Az Igazságügyi Javaslatok Tára 1916. évfolyamának I. és II. száma megjelent : az első füzet tartalmazza a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények
újabb kiegészítéséről szóló törvényre vonatkozó országgyűlési
irományokat, a második füzet pedig a csődönkívüli kényszeregyesség és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
szóló törvény anyaggyűjteményét.
— A j ö v e d é k i k i h á g á s o k eseteiben eljáró bíróságok
ügyviteli szabályai és kimutatásai tárgyában az igazságügyminiszter 14,600/1(.)16. I. M. szám alatt rendeletet adott ki (Igazságügyi Közlöny 1916: XXV. évfolyam 105. lap). A pénzügyminiszter pedig Utasítást adott ki a pénzügyi hatóságok részére a
jövedéki kihágások eseteiben követendő büntetőbírósági eljárás
szabályainak alkalmazása tárgyában (Pénzügyi Közlöny 1916 :
XLI1I. évfolyam 245. lap), továbbá általános rendeletben intézkedett arra nézve, hogy a vád képviseletére, mely pénzügyi
hatóságok vannak hivatva (Pénzügyi Közlöny u. o. 264. lap).
Magát az ú j jövedéki bűnvádi eljárási rendeletet már méltattuk.
Ezzel a jövedéki bűnvádi eljárási jog kodifikációja egyelőre befejezést nyert.
— A P p . 6.
2. p o n t j á h o z . Dr. Antalfi Mihálynak e lap
14. számában közölt fejtegetései szerint (2. és utolsó bek.) a telki
szolgalmat tárgyazó perben perérték: a tényleg szolgáló telekrész.
Ez az álláspont nem fogadható el. Ha a szolgalom tényleges
gyakorlása nem is érinti rendszerint a szolgáló ingatlan minden
talpalatnyi területét, de maga a szolgalmi j o g (még ha gyakorlása telekrészre van is szorítva) az egész szolgáló telek tulajdonjogát korlátolja s az egész ingatlan értékét befolyásolja. A szolgáló telek tulajdonosa tehát az egész szolgáló telekkel van
érdekelve a perben, nemcsak azzal a területtel, ahol pl. az átFőszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.

18.

SZÁM.

járást, vízmerítést stb. gyakorolják. Helyesen tehát csakis az
egész szolgáló teleknek mint telekkönyvszerűleg megjelölt elhatárolt földdarabnak értéke veendő a perlárgy értékéül annál is
inkább, mert az idézett törvényhely a szolgáló telek egésze s a
tényleg szolgáló rész között különbséget nem tesz, megkülönböztetésnek tehát a törvény értelmezésénél sincs helye. Tudtom
mai ezen az állásponton van az irányadó bírói gyakorlat, ekként
határozott legutóbb is a budapesti tábla (1914. G. 403. sz. P.
Dt. I. 402. sz. hat.), kimondván, hogy vízmerítési szolgalom
iránti perben a pertárgy értékét nem a kút, hanem a szolgáló
telek értéke határozza meg.
Özörényi
Károly.
— Lapszemle. A Káplány Géza nyűg. táblabíró szerkesztésében megjelenő «Telekkönyv» című folyóirat április havi füzete a
következő tartalommal jelent meg: Hamar Gyula táblabíró: A haszonbérleti jog telekkönyvi bekebelezésének jógi hatályáról. — Káplány
Géza: Mutatványok a ((Telekkönyvi iskolá»-nak a telekkönyvi rendtartások II. részére vonatkozó részéből. — Rojcsek Sándor járásbíró: A kisajátítási jog telekkönyvi feljegyzéséről. — E füzethez van
mellékelve a melléklap 28. íve.
KÜLFÖLD.

— A n é m e t i p a r j o g v é d e l m i e g y e s ü l e t a középeurópai jogászi közeledés tárgyában indítóit mozgalom hatása
alatt elhatározta, hogy összeköttetést létesít és egyes kérdésekben megállapodásra igyekszik jutni a magyar és az osztrák
iparjogvédelmi egyesületekkel. E célból Oóterrietli professzor
az egyesület képviseletében legközelebb Budapestre utazik.
— A f e l s ő b í r ó s á g o k h a t á r o z a t a i b a n nem ritkán a
korszellem a vezérlő és irányító eszmék és csodálatraméltó megnyilvánulásait észlelhetjük. Jelentéktelen kérdések is merülnek
fel néha, amelyeknek elbírálása azonban alkalmat ad, hogy a
törvényalkalmazó mély bölcsességét megismerhessük. Nem nagy
jelentőségű pl. a német birodalmi törvényszék által röviddel
ezelőtt elintézett igazolási ügy sem, de a határozatban kifejtett
elvi kijelentések annál nevezetesebbek. Az igazolási kérelemmel
élő ügyvéd szívességből és díjazás nélkül vállalta már a háború
eleje óta egy hadifogoly kartársa irodájának vezetését és a tárgyalások ellátását is. Megmaradt azonban a helyettesített kartárs önálló irodája, ahonnét a szükséges iratokat az iroda egyetlen alkalmazottja egy gyakorlatlan női hivatalnok j u t t a t t a el
időnkint a helyettesítő ügyvédhez. Ez az alkalmazott, az elbírálás tárgyát képező esetben az elsőbírói ítéletet csupán a perorvoslati határidő eltelte után mutatta be az ügyvédnek. Az alsóbíróság a kitaposott útakhoz ragaszkodva nem adott helyt az
igazolási kérelemnek ; nem látott elháríthatatlan akadályt fenforogni és kitanította az ügyvédet, hogy gyakorlatlan alkalmazottban ne bízzon máskor. Nem látott jelentős körülményt a
bíróság az ügyvéd nagy túlterheltségében és abban sem, hogy a
kartársa ügyeit szívességből látja el már hosszabb idő óta.
A birodalmi törvényszék az igazolási kérelemnek helyt adott.
Úgy látta, hogy az alsóbíróság a háborúval kapcsolatos viszonyokat nem vette kellő figyelembe és a vétlen mulasztás kérdésével sem méltatta eléggé a rendkívüli állapotokat. A háború
kitörése óta — mondja a Reichsgericht — a társadalomban egy
elismerésre méltó kölcsönös segélyezési mozgalom indult meg,
amelynek forrása az a törekvés, hogy a háború okozta károk és
veszteségek lehetőleg enyhíttessenek. Ha az ebben a tevékenységükben közreműködőket egyáltalában megkívánható pontosság
és körültekintéshez kötnők, úgy vagy a jótékony munkában
való működést akadályoznánk, vagy pedig az önzetlen segítőkre
hárítanánk rendkívüli felelősséget. Ha az ily elismerésre méltó,
más érdekében teljesített munka közben néha elnézés is történik, úgy azt sem lehet a köteles gondosság hiányának rovására
betudni, hanem inkább valamely külső zavaró körülmény hatásának, amelyet minden aggály nélkül lehet a vétlen mulasztás
fogalma alá vonni. (IV. 230/915.) Kevés szóval a tényleges viszonyok megértésének és méltánylásának ékes példáját szolgáltatja a határozat ; érdekes, hogy a felsőbíróság a konkrét körülmények észlelésére alkalmasabbnak mutatkozott a mindennapi
élettel közvetlen összeköttetésben álló alsóbíróságnál.
A
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Igazságszolgáltatásunk legközelebbi
feladatai.
(Sólyom Andor, a temesvári kir. tábla elnökének székfoglaló beszéde.)
A magyar igazságszolgáltatásnak egy jelentőségében minden eddigi fejlődést messze felülmúló átalakulási korszakában
élünk. Alig egy éve, hogy a Pp. törvénytárunk ezen külföldön
is mindenütt elismert dísze életbe lépett, a törvényhozás előtt
fekszik a magyar polgári törvénykönyv javaslata, mely ha a legközelebbi jövőben talán nem is léphet életbe, indokolásában és
előkészítő irományaiban különösen a jogi fogalmak tisztázása
szempontjából már most is nagyértékű anyaggyűjteményt tár fel
a bírói gyakorlat részére és végül Önök előtt is bizonyára ismeretes, hogy igazságügyminiszterünk az utóbbi évek óriási elfoglaltsága mellett is időt tudott találni arra, hogy az ú j teljes büntető törvénykönyv tervezetével foglalkozzék.
Már a polgári perrendtartás életbeléptetése is jelentékeny
feladatok elé állította a magyar bírói kart és ez a bírói kar úgy
amint az eljárási törvényt is minden rázkódtatás nélkül, úgyszólván könnyedén át tudta vinni a törvénykezési életbe, meg fog
tudni birkózni a jövő összes reformalkotásaival is.
Nagy része van ebben azoknak a megbecsülhetetlen erőforrásoknak, melyeket a magyar bírói szervezet rejt magában. Reámutat erre a Pp. életbeléptetése előtt tartott egyik jogászegyleti
előadásában Magyary Géza a perjog tudós professzora is, amidőn
megállapította, hogy az akkor még küszöbön állott nagy erőpróba
a bírói szervezet átalakítását egyáltalán nem teszi szükségessé,
a magam részéről pedig e szervezet jóságának érdekes bizonyítékát látom abban is, hogy most midőn egy új szervezeti kódex
megalkotásáról van szó, senkinek sem jut eszébe e szervezet
csaknem félszázad előtt lerakott s az idők folyamán erősen kiépített oszlopaihoz hozzányúlni s egyes, a modern fejlődés által
felszínre hozott kisebb részletkérdésektől eltekintve, inkább csak
a meglevő törvényanyag rendszeres egybeállításáról lehet szó.
Törvénykezési életünk most folyó átalakulási korszakának
kétségkívül legnagyobb vívmánya, hogy a törvények §-ai közül
immár nálunk is mindinkább előtérbe lép a bíró szabaddá tett
egyénisége. Alig van az irodalomnak jobban vitatott kérdése,
mint a törvény és bíró közötti viszony. Amióta Aquinói Tamás
d i c e t agere prreter verba legis»-e elhangzott, állandó harcban
áll az a két iskola, melyek egyike a jogbiztonság megóvásának
érdekéből merített érveivel a szigorú törvényhez-kötöttség, a másik pedig az igazságos ítélkezés minél nagyobb lehetőségét biztosító szabad törvénykezés mellett foglal állást. Ma már kétségtelen, hogy mindenütt a szabadabb bírói felfogás diadala felé
közeledünk, de azért a túlzásoktól itt is óvakodnunk kell. A magyar bíró esküt tesz arra, hogy a törvény szerint fog ítélni, a
magyar bíró tehát sohasem ítélhet a törvény világos parancsa
K
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ellen, s ez legfeljebb abban a kivételes végső esetben fordulhatna
elő, melyet a magyar bírói kar egyik legnagyobb kitűnősége,
Vavrik Béla így írt körül: amidőn valamely elavult törvény alkalmazása a nép egyetemes erkölcsi és igazságérzetébe ütköznék)).
Lehetnek a törvényhozónak is tévedései, melyekre a gyakorlati élet időnkint rácáfol, de ezekre éppen a bíró van hivatva
figyelmeztetni, midőn a törvény gyakorlása által okozott sebekre
reámutat.
Egészen más eset az, midőn a törvény betűjének a törvény
szelleme mond ellent és a bíró meg van győződve degislatorem
aliud intendisse», mert ez esetben a bíró a törvény betűjét mindig alárendelheti a ratio legisnek és más eset az, midőn a törvény valamely előre nem látott eset jogi szabályozásáról egyáltalán nem gondoskodott — ami a rohamosan fejlődő élet által
minduntalan felszínre hozott ú j jelenségek között nagyon gyakran előfordulhat — mert ilyenkor a bíró minden erőltetett törvénymagyarázat helyett inkább hallgasson a svájci polgári törvénykönyv bevezető §-nak tanácsára, mely szerint ((törvényes
rendelkezés vagy szokásjog hiányában azon jogszabály szerint
liell ítélnie, m e í j c t n aga állítana fel, ha törvényhozó volna».
A mi törvényhozásunk szerencsére a két véglet közötti helyes középúton halad s mint előbb említém, sok tekintetben szabad teret nyit a bíró egyéniségének.
Párhuzamban azzal, hogy a polgári perrendtartás a bizonyítékok szabad mérlegelésének elvét az egész vonalon diadalra juttatta, s a pervezetés terén a bírót csaknem teljes hatalommal
ruházza fel, előttünk van a polgári törvénykönyv javaslata, melynek már első tervezetéről Zitelmann, a bonni jogtudós 1905-ben
kimutatta, hogy milyen sok helyen bízza a bíróra a szabad döntést azáltal, hogy casuistika helyett csak az általános jogelvet
állítja fel.

Az ilyen törvényhozás mellett valósul meg igazán Bülow
szavainak értelme, hogy ((nemcsak a törvény, hanem a törvény
és bíró együtt szolgáltatják a népnek az igazságot)), de az ily
törvényhozás azután feltételezi és megkívánja azt, ami nélkül
különben a legjobb törvény sem érhet célt, t. i. a jó bírót, aki
a lelkiismeretesen megállapított tényállásból elsősorban az igazságot keresi meg s azt elméleti tudásán és gyakorlati tapasztalatain átszűrve formálja át joggá.
Jó bíró tehát csak az lehet, aki egyébként is jó és lelkiismeretes ember, akiben megvan az a mindent legyőző akarat,
hogy csak az igazságot keresse, akinek elég erős lelke és gerince van ahhoz, hogy függetlenségét minden irányban megóvja,
és tántoríthatatlanul megállja helyét minden oly befolyással
szemben is, mely akár divatos jelszavak vagy hangulatkeltő
áramlatok, akár megfélemlítésre célzó gyanúsítások alakjában,
akár a saját lelkének forrásaiból eredő és könnyen megvesztegető rokon- és ellenszenv, esetleg más érzelmek és indulatok
hatásában jelentkezhetik.

Ezen belső erkölcsi képességek mellett a jó bírónak még
két erős támaszra van szüksége.
Ezek egyike a folytonos önképzés, amely a fejlődő jogtudománnyal való együtthaladásra képesíti s gondolkozását az ítélkezéshez szükséges logikai műveletekre megedzi. A másik : az
élet és az ember ismerete. Meg kell értenie a kor szellemét, nyitott szemmel kell figyelnie az élet hullámzó jelenségeit és közelről kell látnia azokat a romboló erőket, amelyek az egyént és
tömegeket a lejtőre sodorják s viszont azokat az emberi termé-
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szet gyarlóságában rejlő gyöngeségekct, melyeket megértve meg
is lehet bocsátania. Csak künn az életben szerezheti meg a bíró
azt a biztonságot és tisztánlátást, mely egyrészről minden túlzástól visszatartja, másrészt megtanítja arra, hogy ne üres fogalmak, hanem az igazi, a lüktető élet felett bíráskodjék.
Egyre azonban künn a mindennapi életben is féltékeny
gonddal kell vigyáznia a bírónak és ez az ő fehér tógá ja, melyet
ha a foltnak legcsekélyebb árnya is ér, többé már hivatalában
sem ölthet magára.
Áttérve ezek után a mi legközelebbi feladatainkra, bizonyosak lehetünk abban, hogy az a szélcsend, amely a háború okozta
kivételes viszonyok között a bíróságok ügyforgalmában mutatkozott, előbb-utóbb meg fog szűnni. Már a moratórium feloldása is érezteti hatását, a háború után remélhető gazdasági fellendülés pedig kétségkívül nagy mértékben ki fog hatni a törvénykezési éleire is. Számolnunk kell a felfüggesztett perek
nagy számának újraéledésével, a háttérbe szorult igények érvényesülésével s általában az ügyforgalomnak minden szakban való
növekedésével.
A nagyobb munkaanyagra munkaerőnk nagyobb kihasználásával és ökonomikus beosztásával kell válaszolnunk.
Ami elsősorban a járásbíróságokat illeti, tudjuk, hogy a polgári perrendtartás jelentékeny lépést tett az egyesbírói rendszer kibővítése felé, s hogy a megállapított 2500 K-s értékhatár
tulajdonképen csak látszólagos, mert a kikötött s az értékre
való tekintet nélkül ideutalt vagyonjogi perek nagy száma ezt
az értékhatárt jóval meghaladja.
Fontos feladat ennélfogva a járásbíróságok megerősítése.
Sajnos, nagyon útjában áll ennek az a csaknem mindenütt észlelhető törekvés, hogy a járásbíróságok bírái alig egy-két évi
ottlét után, mind befelé igyekeznek a törvényszékekhez, hololt
a gyakorlottabb munkaerők bizonyos állandósága éppen a külső
perifériákon volna szükséges.
Tudom, hogy a törvénykezés érdekei itt gyakran összeütközésbe kerülhetnek a méltánylandó személyi viszonyokkal, de talán
segíteni fog ezen a kiegyenlítésnek az a módja, melyet a legutóbbi időkben több magasabb járásbírói állás szervezése s különösen a vezetői állások emelése útján az igazságügyi kormány
is célba vett s amely a jobb erők egy részét talán inkább maradásra fogja bírni.
A törvényszékek, mint elsőfolyamodású bíróságok a polgári
törvénykezés terén kettős feladat előtt állanak. Elsősorban igyekezniük kell a régi eljárás alá tartozó perek lehető gyors feldolgozására, hogy a pertár ajtajai az írásbeliség kísértete előtt minél előbb végleg lezáródjanak, másrészt nekik kell élővé tenniök
azt az igazán mesteri módon felépített strukturát, melyet a törvény az új szóbeli per részére megalkotott. A perfelvételi határnapok intenzív kihasználása s főkép a tanácselnökök gondos és
erélyes pervezetése lesznek hivatva arra, hogy a szóbeli perek
akadálytalan, gyors menetét biztosítsák.
Általában véve a rövid pertartamra való törekvés minden
bíróság feladatát képezi, nemcsak azért, mert az a törvénykezés
gyorsaságát és olcsóságát előmozdítja, hanem azért is, mert a
dolog természetéből folyólag leginkább ezen az úton lehet elejét
venni a perek, de különösen az alaptalan perek túlságos elszaporodásának.
A fellebbviteli bíráskodás terén kétségkívül a kir. ítélőtábláknak jut a legnagyobb feladat. Atlól tartok, hogy ha majd a
fellebbezések a rendes ügyforgalomnak megfelelő normális számban fognak beérkezni, a kellő ütem és az ügyek kurrenciája a
fellebbezési tanácsok ötös létszáma mellett csak nehezen lesz
biztosítható.
Ismeretes, hogy a polgári perrendtartás első törvényjavaslata háromtagú fellebbezési tanácsokat tervezett s a javaslat indokolása egyenesen rámutatott arra, hogy a kir. ítélőtáblák csak
így lesznek képesek a szóbeli tárgyalásokkal rájuk nehezedő
munkatöbblettel megbirkózni. Az ügyforgalom mai méretei között természetesen még nem lehet nehézségekről szó, de a jövő
fejleményei, azt hiszem, mégis vissza fogják téríteni a törvényhozást az első gondolathoz s ha a hármas tanácsokra való áttérés megfelelőnek mutatkozott azokban a polgári ügyekben,
melyekben a kir. ítélőtáblák utolsó fórumként bíráskodnak, úgy
ez a fellebbezések szempontjából sem lehet veszélyesebb s nemcsak azt fogja lehetővé tenni, hogy több tanács több ügyet tár-
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gyaljon le, hanem azt is, hogy a fellebbezési tanács valamennyi
tagja az ügyiratok anyagának tájékoztató ismeretével jöhessen
el a szóbeli tárgyalásokra.
A fellebbezési bíróságok lehető tehermentesítése céljából még
egy körülményre kívánom a figyelmet felhívni. A törvény szelleméből világos, hogy a fellebbezési bíróságok előtti bizonyításfelvételt csak kivételes intézménynek kívánja tekinteni. Kétségkívül vannak esetek, midőn az egész bizonyítást a fellebbezési
bíróság előtt kell felvenni, midőn pl. ez nem osztja az elsőbíró
azon jogi álláspontját, mely őt a bizonyítás mellőzésére indította,
vagy midőn a fél csak a bírói ítéletből győződik meg arról,
hogy a bíró egészen más jogi felfogásból indult ki, mint amelynek támogatására ő bizonyított, s így, a perújítást elkerülendő,
rendelkezésre álló új bizonyítékait a fellebbezési eljárás során
kell felhoznia. Rendszerint azonban a fellebbezésnek a bizonyítási eljárás szempontjából is csak az elsőfokú per folytatását
kell képeznie s minél kimerítőbben viszik azt keresztül első fokon, annál kisebb munkateher háramlik a fellebbezési fórumokra.
Fontos feladatunk lesz a kir. ítélőtábla bíráskodásában a
hozzánk tartozó törvénykezési terület judikaturájának egységét
megóvni. Nagyon fogom kérni a tanácsok vezetőit és bíráit,
hogy az előforduló vitás elvi kérdések megbeszélése céljából
időnkint üljünk össze. Nem arról van itt szó, hogy bárki az ítélkezés
szabadságában korlátoztassék, de az ilyen eszmecserék igen sokszor a meggyőzésre s az ellentétes álláspontok kiegyenlítése útján egyöntetű állásfoglalásig vezethetnek.
Úgy, mint ahogy a rövid pertartani az alaptalan polgári
perek elszaporodását gátolja, a büntető törvénykezés gyorsasága
is egyik legbiztosabb fegyvere a kriminalitás elleni küzdelemnek.
Minél gyorsabban éri utói a bűnöst a büntetés, annál erősebb
ez minden hatásában. A büntető jogszolgáltatás gyorsítása s
általában niveaujának emelése érdekében igen sok történt a legutóbbi években és pedig úgy törvényhozási mint kormányzati
úton. Sajnos a háborús viszonyok a nemtelen deliktumok egész
sorozatát hozták felszínre, úgy hogy a veszélyeztetett magas
érdekék erősebb védelmére volt szükség. Most már, úgy tudom,
ezen a téren is javulás mutatkozik és remélhető, hogy a törvény
szigorának és a bíróságok erélyének mihamarabb sikerülni fog
ezt a szennyes áradatot végleg elseperni.
Ettől eltekintve a rendes bűnügyi forgalomban szintén apadás
mutatkozott. Természetes oka ennek, hogy a kriminalitás alanyai,
akiket leginkább a 18—40 éves életkor határai között kell keresnünk, távol vannak és a katonai büntetőbíróság hatósága alatt
állanak. Itt is el kell készülve lennünk arra, hogy a forgalom a
háború megszűntével erősen emelkedő irányzatot fog mutatni.
Harmonikus együttműködésben a vádhatóságokkal, akiknek odaadó munkássága igazán minden tiszteletet megérdemel s akiknek itteni kiváló feje legutóbb a fejedelmi kegy kitüntető elismerésében is részesült, helyt kell állanunk ezen a téren is.
Van a büntető törvénykezésnek egy ága, mely mindinkább
nyer jelentőségében s ez a fiatalkorúak bűnvádi ügyeiben való
bíráskodás. A most dúló világháború, fájdalom, a mi nemzetünktől is nagyon sok véráldozatot kíván s a jövőben minden állami
és társadalmi szervnek fokozottabb figyelemmel kell fordulnia
azon generációk felé, melyek a pótlásra lesznek hivatva s még
fontosabb feladat lesz az, hogy a megtévedt fiatalkorú megmenthető s hasznos polgárrá nevelhető legyen. Nyomatékosan kérem
azért azokat az urakat, akikre a bűnügyek ezen csoportja van
bízva, hogy a törvény szellemének teljes megértésével és meleg
szívvel vegyenek részt ezen kriminálpolitikai és emberiességi szempontból egyaránt fontos s a jövőben úgyszólván nemzetmentő
munkában.
Ezek után még csak egész röviden egy-két olyan szempontra
kívánok utalni, melyeket a törvénynél fogva engem illető felügyeleti jog gyakorlása terén irányadókul tekintek. Én, uraim,
egy olyan férfiú oldala mellől jöttem ide, aki egyéb nagy
kvalitásai mellett egyben igazán minden versenyen felül áll, t. i.
a fáradságot és pihenést nem ismerő, izzó munkaszeretetben s
a mások munkájának megbecsülésében. Talán sikerült ebből
valamit elsajátítanom és elhoznom ide, ahol bizonyára mindenki
teljes igyekezettel elvégzi a saját munkáját. A munkaeredmények
megítélésénél pedig nem szabad csupán numerusokat összegeznünk, hanem meg kell figyelnünk mindenki munkájának belső
értékét és azt az igyekezetet is, melyet erejéhez képest reá for-
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dított. A tehetség és képesség Isten adományai s akinek több jutott belőle, bizonyára többet is tud végezni, de van a minősítésnek két -olyan rovata, amelynek kedvező vagy kedvezőtlen
klasszisáért mindenki maga felelős, mert a szükséges képzettséget kitartó munkával megszerezni mindenkinek módjában áll s
a megfelelő szorgalmat tanúsítani mindenkinek kötelessége. Maga
a minősítés pedig mindenkivel szemben kivétel nélküli igazságos
szigorral történjék, mert csak így lehet megnyugtató hatása a
minősítésekre és csak így nyújthat támpontot a kijelölő és kinevező hatóságok selectiója számára.
Az adminisztrációban elsősorban pontosságra és gyorsaságra
kell törekednünk. Nekem igazgatási ügyekben az az elvi álláspontom, hogy az alsóbb bíróságok vezetőinek önállósága a
lehetőségig megóvassék, de a nagyobb önállósággal természetesen
együtt j á r a nagyobb felelősség is. Nincs rosszabb, mint a túlságos gyámkodási rendszer, mely arra szoktatja az illetőket,
hogy mindig máshonnan várják az initiativát s addig tétlenül
nézik a bajokat. Egyet azonban kérek minden vezetőtől : s ez a
legteljesebb őszinteség. Mindenütt fordulhatnak elő hibák és
tévedések s ezek kölcsönös jóakarattal mindenütt reparálhatók.
A leplezés vagy takargatás nemcsak, hogy nem szünteti meg a
bajt, de lazítja a fegyelmet és veszélyezteti a bizalmat is.
Egyik legfontosabb feladata az adminisztrációnak a segédszemélyzet gyakorlati kiképzése. Voltak és vannak nekünk nagyon jó szabályaink az ú. n. előkészítő szolgálatról, de valljuk
be őszintén, hogy azok sok esetben csak a papiron vannak
meg. Nem egyszer találkoztam az ügyvédi és bírói vizsgákon
olyan joggyakornokkal vagy jegyzővel, aki a §-okban eléggé
otthon volt, de telekkönyvet vagy cégjegyzéket, sőt akadt olyan
is, aki váltót sem látott soha. Az ilyen levizsgázott jegyzőből
azután albíró lesz s min.djárt első nap egy váltóper vagy egy
bonyolultabb telekkönys r i ügy kerülhet a kezébe. Ezért kérem a
vezetőket, hogy az előkészítő-szolgálat szabályait minden kényelmi
vagy más szempont félretételével szigorúan tartassák be, a bírákat pedig arra kérem, hogy a melléjük osztott segédekben ne
csak a folyó ügyek sablonos elintézőit, de jövendő bírótársaikat
is lássák, fejlődésüket figyeljék, m u n k á j u k a t és önképzésüket
gondosan irányítsák.
Már arra is súlyt kell helyeznünk, hogy a joggyakorlatot
teljesítő fiatalságnak, csak olyan elemei vétessenek át a végleges bírósági szolgálatba, akik arravalóságuknak komoly jeleit
szolgáltatták. Altalábanvéve minél jobb és gyakorlottabb segédszemélyzetről gondoskodunk, annál nagyobb terjedelemben lesz
megvalósítható a bírák tehermentesítése az érdemi ítélkezés
körén kívül eső munkától, ami egyébként az önálló működési
körrel felruházott jegyzői intézmény létesítése óta nagy lépéssel
haladt előre.
Egy dolgot még különösen szeretnék a fiatal generáció
figyelmébe ajánlani. Nemzetiségi területen dolgozunk. Az államnyelv törvényes uralmának megóvása mellett fontos érdek, hogy
a bírák és a bírósági hivatalnokok a magyarul még nem tudó
néppel tolmács nélkül is képesek legyenek érintkezni. Igen hálás
dolog a szükséges nyelvismereteket elsajátítani, mert ezzel a
pályázatokon jelentékeny előnyt biztosítanak maguknak s egyúttal a közérdeknek is szolgálatot tesznek.
Nem szorul bővebb indokolásra, hogy az ügykezelés rendje
milyen fontos tényezője és feltétele a törvénykezés akadálytalan
folyamatának. Az új ügyviteli szabályok a kezelés egyes ágaiban
kétségkívül bizonyos intelligenciát kívánnak meg. Erre tehát
nagyon vigyázni kell a kezelőszemélyzet beosztásánál, s mindenesetre gondoskodni kell arról, hogy a főlajstrom és külön irodák vezetése avatott kezekbe kerüljön.
Befejezésül még egy megjegyzésre kívánok szorítkozni.
Amint mi is ugyanazt várjuk részükről, legyen gondunk arra,
hogy a társhatóságokkal való érintkezésben mindig a szolgálatkészség és szívélyes udvariasság, a felekkel való bánásmódban
pedig az előzékenység s ott, ahol kell a jóakaratú türelem
érvényesüljön.
Külön kell itt kiemelnem az ügyvédi kart, mely amidőn a
felek érdekeinek teljes képviselete mellett figyelemmel van az
igazságszolgáltatás magasabb szempontjaira is mindig joggal
számithat részünkről hivatása teljesítésében a legteljesebb kollégiálításra.
És a közös hivatás kapcsolatából eredő együttérzés egyesít-
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sen valamennyiünket, akik e kir. ítélőtábla kerületében működünk abban a törekvésben is, hogy azok-nak a hivataltársainknak helyét is betöltsük, akik távoli harcmezőkön sokkal nehezebb megpróbáltatások között és életüket is kockára téve küzdenek érettünk és nemzetünkért.

A biztosítéki jelzálogjog.*
II.
A biztosítéki jelzálogjog útján megvalósított hitelezési forma
igen nagy jelentőségét annak köszönhette, hogy 1. a követelés
érvényesítésénél a váltószigorral összefüggő processzualis előnyt
biztosított a hitelezőnek, 2. másrészt megadta a váltóhitel
részére a legteljesebb dologi biztosítékot is (bekebelezett váltó).
E kettős előnyhöz hozzá kell még venni azt, hogy a közönséges
kötvénykölcsön törlesztése vagy kifizetése megszünteti a jelzálogjog hatályát megfelelő részben vagy egészben. Ha ugyanazon
ügyletkötő felek között ú j kölcsön folyósíttatik — hasonló feltételek alatt bár —, az már ú j causa, ú j rangsorral újra bejegyzendő.
Ez természetesen újabb költségekkel s általában ú j a b b eljárással (adóslevél kiállítása, bejegyzési kérés stb.) van összekötve.
Ezzel szemben a hitelbiztosítéki jelzálogjog keretén belül szabadon emelhető vagy csökkenthető a hitelezett összeg, ki is fizethető teljesen, a jelzálogos bejegyzés mint fedezet a hitelezési
viszony fentartása esetén és ideje alatt változatlan marad. Csak
természetes, hogy a hitelintézetek e hitelezési formát, mely minden tekintetben inkább megfelel a hitelforgalom érdekeinek igen
kiterjedt mérvben veszik igénybe.
A hitelbiztosítéki jelzálogos bekebelezés causája a hitelező
és adós közötti hitelszerződés lévén, természetes az,
hogy
az ügyletkötő felek személyében beálló változások zavarólag hatnak a telekkönyvi bejegyzés hatályára, A kérdést nem lehet
pusztán a tartozás-átvállalás szabályai szerint elbírálni, mert az
elsősorban dologjogi jelentőségű.
A hitelező és eredeti adós közötti jogviszony állandósága
tulajdonképen feltétele a hitelforma érvényesülésének.
A mi viszonyaink között, hol a kisebb birtokos népelem
birtokváltozásai feltűnő mérvben emelkedtek, hol az ingatlan
oly gyakran változtatja tulajdonosát, a hitelforma mai szerkezetében fen nem tartható. A hitelintézetekre ez nagy terhet ró,
az ingatlan jogváltozásainak
állandó nyilvántartásának
terhét,
és még mindig nem lehet eléggé pontos ez ellenőrzés.
Ha azonban a tulajdonváltozást meg is állapította a hitelintézet, még mielőtt a régi tulajdonossal szemben fenálló
váltóhitelt megújította volna és ú j szerződésre lép és pedig az ingatlan új tulajdonosa kötelemvállalása alapján (mi igen sok esetben megtörténik), akkor is az ú j hitelviszony ú j bejegyzését kell
kérelmeznie, íeltéve, ha az első bejegyzés után nem következnek
későbbi ranghelyen álló hitelezők, mert a mai jog szerint az
eredeti bejegyzés ranghelyét nem nyerheti el a hitelező.
A mai jogot igazán szabatos módon körvonalozó 8. sz.
döntvény rendelkezései után kétségtelen, hogy törvényhozási beavatkozás válik szükségessé, — ha a hitelélet fen akarja tartani e
hitelezési formát, — de ily beavatkozást már az is megindokolna,
hogy a fenálló j o g téves értelmezése folytán zavarok támadhatnak a gazdasági életben és teljesen jóhiszemű felek károsodhatnak.
Sajátságos, hogy a javasolt megoldások, amennyiben konkrét
formában mozognak (Sichermann, .Löw L., Lévy B.), vagy egyszerűen telekkönyvi kérdésnek tekintik (feljegyzés hatálya) és a
reformot e téren kívánják, vagy egyszerűen kimondatni kívánják
törvény útján, hogy ha az ily biztosítéki jelzálogjoggal terhelt
ingatlan tulajdonában változás állott be, a jelzálogjog a bejegyzett legnagyobb összeg erejéig azon követelésekért is felel, amelyek az új jelzálogos hitelező javára vagy az új tulajdonos terhére a jelzálogjog bejegyzése alapjául szolgált okiratban említett jogviszonyokból keletkeznek. E javaslat kiterjesztené a jelzáloghitelező jogait korlátlan mértékben. Nem többé az alaphitelviszony, mint causa lenne a bejegyzés alapja, hanem a szerződő felek személyétől független, a mindenkori hitelező érdekeit
* Az előbbi közi. 1. a 18. számban.
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szolgáló oly jogviszony, melynek útján perpetuáltatnék az eredeti kötelmi jogviszony, mely mintegy különleges terhelés (dologi teher) menne át minden jogutódra. A hitelezésből eredő
minden igény korlátlanul érvényesülne így a megmerevített
hitelbiztosítéki jelzálogjog keretén belül. Hogy egy ilyen különös jelzálogjogi jogintézmény törvény útján létesíthető, az kétségtelen, de hogy ez az összes nyugoti törvényhozási hasonló
jogalkotásokat figyolembevévő egy magyar unikum volna, az is
kétségtelen. Nézetem szerint nem itt kell a megoldást keresni.
Egyszerűen el kell fogadni azt a jogelvet, mely ma már a német, svájci és osztrák jogrendszereket irányítja, hogy a követelést
fedező jelzálogjog
a tulajdonos jelzálogjoga
lesz, mihelyt
az
követelés nélküli jelzálogjoggá
alakul.
Magunkévá kell tenni a római jogból eredett jogelvvel
szemben azt a jogléteit, hogy minden jelzálogjogi terhelés már
eredetileg meghatározott értékrészleteken nyugszik (pl. második,
harmadik hely) s a későbbi hitelezőt (természetesen minden
szerzett jogok respektálásával) nem illeti meg az előlépés joga.
A tulajdonost az ingatlan értékének így meghatározott része
fölött (üressé vált jelzálogtétel) az a jog illeti meg, hogy afölött
szabadon rendelkezhetik. Ez elv elismerése nehezen halad előre
polgári törvénykönyv-javaslatainkban. A német polgári törvénykönyv egyebekben irányító befolyása alól itt kivonták magukat a
javaslat szerkesztői. Az első tervezet (1. 537., 891. §. ind. II.
662. 1.) és a második tervezet (679. §.) összehasonlítása mutatja
a nehéz utat, melyet ez irányban tesz a javaslat. Röviden
szólva, a javaslat 679. §. harmadik bekezdése szerint a személyes
adós tulajdonos rendelkezhetik ugyan a követelésnélküli jelzálogjoggal, illetve ranghelyével forgalmi ügyletek (engedmény,
konverzió) utján, de ha jogával nem él, a sorrendi tárgyaláson
sorozást nem kérhet. A törvényjavaslat tehát e látszólagos haladás dacára megmarad a jelzálogrendszer régi elvi álapján. Lényegileg a konverzionális ügyletek jogtartalmán nem megy tovább
az ú j jogtétel. A tulajdonos tehát sohasem jöhet abba a helyzetbe, hogy maga alapítson ily jelzálogjogot, vagy önállóan és
nem a jelzálogforgalom következményeképen jusson a tulajdonosi jogkörhöz tartozó oly vagyonrészlethez, mint amilyen a
tulajdonosi jelzálogjog. O, a tulajdonos mindig a dologi kezes
helyzetével bír. De nem is rendelkezhetik a megürült, valutáját vesztette jelzálogos bejegyzéssel aképen, hogy arra őt feltétlen tulajdonosi jogkör illesse meg.
Nézetem szerint a polgári törvénykönyv javaslatának nehe
zen megérthető 679. §. kiegészítésével el lehet jutni ahhoz a
jogelvhez, hogy a megürült, követelésnélküli jelzálogtétel felett
a tulajdonos tetszés szerint rendelkezhetik. Ha a tulajdonos
jelzálogjogát elismerjük, ügy nem lesz nehéz a hitelbiztosítéki
jelzálogjog gyakorlati alkalmazása körül támadt ingoványból a
kivezető utat is megtalálni. Ismételten utaltunk arra a jogazonosságra, mely e téren Ausztriával szemben megnyilvánul. Nemcsak az anyagi dologi jogunk, jelzálogjogrendszerünk azonos,
de azonos a hitelbiztosítéki jelzálogjog telekkönyvi hatályát szabályozó telekkönyvi szabály is.
Ausztriában pedig e kérdés ma már megoldottnak tekinthető. Itt ugyanis végbement az, amit több izben javasoltunk a
kérdés megoldása gyanánt, t. i. az anyagi jog megváltoztatása.
Az osztrák polgári törvénykönyv harmadik novellája (dritte
Teilnovelle) 1916 március 19-én kibocsátott császári rendelet szerint idevonatkozó részében 1917 január 1-én életbe lép. Hogy
ez mit jelent reánknézve nemcsak dologi jogunk azonossága
folytán, de közgazdasági kapcsolatunknál fogva is, azt itt nem
kell fejtegetni.
A novella 33. §-a az osztrák polgári törvénykönyv 469. §-át
kiegészíti egy mondattal: t(Bis dahin (t. i. a kitörlés eszközléséig)
kann der Eigentiimer des Gutes auf Grund einer Ouittung oder
einer anderen, das Erlöschen der Pfandschuld dartuenden
Urkunde das Pfandrecht auf eine neue Forderung
iibertrageih
die den Betrag der eingetragenen Pfandforderung nicht übersteigt.®
Egybevetve e szakasz rendelkezéseit a 37. és 43. §. rendelkezéseivel, a megoldás előttünk fekszik.
Az osztrák novella szakított a jelzálogjog járulékosságának
tanával, nem ismeri el többé annak a tételnek helyességét, hogy
a jelzálogjog megszerzése nem a tulajdonosnak, annak javára
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biztosít rendelkezési jogkört az üressé vált jelzálogi tétel felett,
hanem a hátrább álló jelzálogos hitelezők javára.
Ez elv alkalmazását csupán a biztosítéki jelzálogjoggal kapcsolatosan vizsgálva, kétségtelen az, hogy ha a hitelbiztosítéki jogviszony természete folytán az adós személyében beálló
változás a hitelezési viszony — mint causa — megszűnéséhez
vezet, tehát a hitelbiztosítéki jelzálogos tétel üressé válik, azt az
új tulajdonos, mint új adós, az eredeti rangsorban
bocsáthatja
az igéngbevett új hitel céljaira.
Ez álláspont helyessége különösen a német jelzálogrendszer
és kapcsolatos joggyakorlat vizsgálatából állapítható meg. A német rendszer szerint, eredetileg a tulajdonos jelzálogjogaként
bejegyzett tétel (1163., 1196. §.) bármikor biztosítéki jelzálogjoggá
alakítható át (1190. §.). Ha a biztosítéki jelzálogjog keretein
belül specifikált követelés nem éri el a bejegyzett összeget, úgy
a különbözet a tulajdonost illeti mint saját jelzálogjog és sem
a hitelt uyujtó fél, sem a rangsorban hátrább álló hitelezők arra
igényt nem tarthatnak.
Ez a tulajdonos jelzálogi igényének következetes elismerése,
de ez nincsen máskép az idézett osztrák novella 33. §-a szerint
sem, mert hiszen a tulajdonos bár eredetileg nem tulajdonosi
jelzálogként alapított jelzálogtétellel rendelkezhetik, minthogy az
saját jelzálogjogává változott át.
Ha tehát az új tulajdonos fen akarja tartani a régi causát, a
hiteljogviszonyt saját személyére is (belép a jogviszonyba), úgy
mint az ingatlan új tulajdonosa, az eredeti rangsorban bejegyzést enged a hitelezőnek. Mert hiszen a lényeg az, hogy a rangsor érintetlen
maradjon.
A jogviszony ilyen fentartásának bejegyzését alaki szabályok
tehetik egészen egyszerűvé és a pénzügyi kedvezmények
költségmentessé. E tekintetben mint precedensre utalok az 1895 : L. tc.
és indokolására, mely a jelzálogleveles kölcsönök engedményezését tette könnyebbé a hitelintézetek jogos érdekei felismerésével.
A gyakorlatban tehát a megoldás a következő hatással érvényesülne.
Amennyiben a hitelező pénzintézet a tulajdonváltozás dacára
a régi tulajdonossal szemben tartja fen a hitelezési jogviszonyt,
azt váltókötelezettségben tartja, úgy a hitelbiztosítéki bejegyzés
természetesen hatályában fönmarad a tulajdonváltozás dacára,
az új tulajdonos- az adott kereteken belül dologi adósként
felelős marad. Ez a mai jogszabályok szerint is így van és így
maradna.
Amennyiben a hitelintézet a tulajdonváltozás folytán az új
tulajdonossal akarja fentartani a hitelezési jogviszonyt, illetve
az új tulajdonos lép be az eredeti hitelezési szerződésbe — a
régi tulajdonos helyett —, ennek telekkönyvi foganatosítása minden akadály nélkül végbemehet. Egy nyilatkozat és ez alapon
megfelelő telekkönyvi bejegyzés a publica fides szabályai szerint
fogja a jogviszonyban történt változást nyilvántartani.
Mert a jelzálogtárgy tulajdonosa az új anyagi jogszabály
szerint most már a saját ingatlanát terhelt jelzálogjoggal rendelkezhetik, ha az valutáját vesztette, legyen e valuta akár követelés. (adóslevél, váltó), akár hitelezési jogviszony (hitelbiztosítéki
okiratban vállalt kötelem-vállalás).
Minden hitelbiztosítéki jelzálogjogi bejegyzés, mely még érvényesen fenálló hitelezési jogviszonyt fedez, tehát az esetleges új
törvény életbelépése előtti időben keletkezett ily bejegyzések
akadály nélkül fentarthatók, jobban mondva átváltoztathatok
lesznek, mert a hitelezési jogviszony fenállása folytán a rangsorban hátrább álló hitelezők semmi joghátrányt nem szenvednek. Nézetem szerint a megoldás nálunk is az anyagi jog -terén
keresendő és nem a telekkönyvi joggyakorlat megváltozásában.
Ez egyszersmind egyetlen útja a reformtörekvéseknek.
A ma hatályában fenálló anyagi jogunk rendelkezései, különösen a jelzálog jogrendszerének az osztrák polgári törvénykönyvön felépült jogtételei nem tűrnek meg eltérő magyarázatot.
Jelzálogjog követelés nélkül ma nem állhat fen és nem érvényesülhet hatályosan. Harmadik jóhiszemű jogszerzők igényét a
követelésnélküli jelzálogjogra joggyakorlatunk csak korlátoltan
ismeri el (forgalmi ügylet és végrehajtási zálogjog közötti
különbség). A jelzálogjog idegen jogként terheli az ingatlant.
Ha a követelés elenyészésével hatályát veszítette a jelzálogjog,
az üres helyre a későbbi jelzálogos hitelezők tarthatnak igényt.
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Mind e jogszabályok az anyagi jognak szerves összefüggő
részei. Itt tehát nem liberális vagy merkantilis joggyakorlatot
dönt meg a felsőbíróság (Magyar Pénzügy 1916. sz. Bányai S.),
hanem szigorú következetességgel ragaszkodik a fenálló anyagi
joghoz és saját még, eddig e kérdésben ellentéttel meg nem zavart joggyakorlatához.
Sebess Dénes.

A házastársi öröklés és özvegyi jog
a Ptk.-javaslat bizottsági szövegében.
i.
Dr. Misner Ignác a Jogt. Közi. 15. számában fenti cím alatt
megjelent értekezésében igen találó érvekkel fejtegeti, hogy az
ági öröklés oly jogintézmény, mely idejét múlta. Ha pedig valamely jogintézmény idejét múlta, akkor lomtárba való, tekintet
nélkül arra, vájjon a nemzeti géniusz szüleménye vagy sem.
Különben kétséget sem szenved, hogy az ági öröklés egyetemes
jogtörténeti jelenség és nem a nemzeti géniusz szüleménye. 1
Téved azonban dr. Misner, ha a Code Napoléon 732. szakaszára hivatkozva azt állítja, hogy a francia törvénykönyv az ági
öröklést teljesen elejtette, mert a Code egyrészt a forradalom
II. évi nivőse 17-iki törvényéből, mely az ági öröklést elvben
épúgy mellőzte (62. §.), mint a Code Napoléon 732. szakasza,
nemcsak a «fente» intézményét vette át (733. sz.), mely azt célozza, hogy az egyik ágról származó vagyont a másik ág teljesen el ne vihesse, hanem a Code (351., 747., 766. szakasz) a
fentidézett forradalmi törvény által (74. §.) eltörölt droit de retour (retour lé^al) szabályát is felelevenítette, mely a paterna
paternis elvével rokon alapokon nyugszik' és bátran mondható
az ági visszaszállás egy nemének. 2
Téved továbbá dr. Misner, ha azt állítja, hogy a Code Napoléon életbelépte óta hazánk kivételével nem jött létre öröklési
törvény, mely a szerzeményi és öröklött vagyon között különbséget tett volna, mert több svájci k a n t o n n a k 3 a Code Napoléon
után alkotott polgári törvénykönyve (pl. Neuchatel 1854. évből,
Schaffhausen 1865. évből) az ági öröklést e l f o g a d t a 4 és szintúgy
angol s amerikai újabb törvények a paterna paternis, materna
maternis elvét fentartották. 5
Téved továbbá dr. Misner, ha azt állítja, hogy az osztrák
ált. polg. törvénykönyv (758. §.) ivadék nem létezése esetében a
hagyaték egy negyedére ad öröklési jogot a túlélő házastársnak,
mert az 1914 október hó 10-én kelt császári rendelet (R. G. B.
274. sz.) töbh tekintetben a házastárs javára módosítja az osztrák
polg. törvénykönyv 757., 758., 759. és 769. szakaszait (életbelépett a rendelet 1914 okt. 13-án). 6
Dr. Schwartz
Izidor.
1

Dr. Schwarz Gusztáv, «Az ági öröklés kérdése®. Budapest,
1899, 47—50. 1.
2
Schwarz Gusztáv i. h. 50—G6. 1.
3
Schwarz Gusztáv i. h. 67—70. 1.
4
Ezen kantoni törvénykönyveket hatályon kívül helyezte az
1912 január 1-én életbeléptetett svájci polgári törvénykönyv, mely
az ági öröklést mellőzte.
5
Schwarz Gusztáv i. h. 70—72. 1.
u
757. §. Der überlebende Ehegatte des Erbtassers ist neben
Kindern des Erbtassers mit deren Nachkommen zu einem Viertel
des Nachlasses, neben den Eltern des Erblassers und deren Nachkommen oder neben Grosseltern zur Hüljte des Nachlasses gesetzlicher Érbe. Sind neben Grosseltern Nachkommen verstorbener
Grosseltern vorhanden, so erhált überdies der Ehegatte von der
anderen Hálí'te der Erbschaft den Teil, der nach §§ 739 und 740
den Nachkommen der rstrevorbenen Gosseltern zufalten würde. In
allén Eállen wird in den Erbteil des Ehegatten dasjenige eingerechnet, was ihm gemáss der Ehegatten oder eines Erbvertrages
aus dem Vermögen des Erblassers zukommt.
Sind weder gesetzliche Érben der ersten oder zweiten Linie
nach Grosseltern vorhanden, erhált der überlebende Ehegatte die
ganze Erbschaft.
758. §. Ausser dem Erbteile gebühren dem iiberlebenden Ehegatten als Vorausvermáchtnis die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, neben Kindern jedoch nur das für
seinen eigenen Bedarf Nötige.
759. §. Ein aus seinem Verschulden geschicdener Ehegatte hat
kein gezetzliches Erbrecht und keinen Anspruch auf das gesetzliche Vorausvermáchtnis.
Beides ist dem iiberlebenden Ehegatten auch dann versagt,
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A Jogt. Közi. 15. számában dr. Misner Ignác kiválóan éles
okfejtéssel tör lándzsát az ági és szerzeményi vagyon megkülönböztetése miatt annyira komplikált és visszásságokat szülő öröklési rendünk ellen, Az ellen a szabályozás ellen, melyet ime a
B. sz. magáévá tesz.
Az érvek egész seregét sorakoztatja a cikkíró úr az avult
intézmény ellen. És igaza is van abban, hogy egy XX. századbeli modern polgári törvénykönyvnek tiszta és átlátszó öröklési
szabályokat kell adnia.
Ámde nagyon óvatosnak kell lennie, mert a megkülönböztetések kiküszöbölése még nem jelenti a jót, a helyzet a módokat és az egyszerűség nem feltétlenül igazságos is egyúttal.
Az elv, amelyből a cikkíró úr kiindul tökéletesen helyes, — de
a konklusió — a javaslata talán nagyobb igazságtalanságokat
rejt magában, mint amelyek meggátlásáért tollat ragadott !
így hirtelen egy cikk keretében egy öröklési rendet átépíteni nem igen lehet.
A cikkíró úr például azt javasolja és azt tartja kellő megoldásnak, hogy ivadékok létezése esetén a túlélő házastárs,
tekintet nélkül a vagyon eredetére örökölje a hagyaték egynegyed
részét, ha pedig nincsenek ivadékok jusson a hagyaték fele a
túlélő házastársnak, a másik fele pedig az elődöknek illetve azok
leszármazóinak. így azután — mondja a cikkíró ú r — nincs szükség ági és szerzeményi vagyon közötti megkülönböztetésre, a
túlélő házastársra nem lesz bizonytalanságban aziránt, hogy mi
jut neki és nem lesznek többé ági és szerzeményi vagyonból
keletkező kellemetlen perek. A perek csökkenését koncedáljuk,
de az igazság és rúéitányosság elve a fenti tételben nem diadalmaskodik. Az első esetben (ivadékok létezése esetében) az arány
a túlélő házastársra igen kedvezőtlen. A kis ember hagyatékának
negyedrészével mit kezdjen az özvegy? És még szembeszökőbb
a második tétel (ivadékok nem létezése esetében) tarthatatlansága. Különösen ott, ahol a vagyon kizárólag közszerzemény.
A fiú szegény szülőktől származik. Egyedül nő fel. Kemény
munkával, melyben házastársa hűséges dolgos párja, nagy vagyont szerez. Halála után már most ivadékok nem létében, a
vagyon felét esetleg egy testvére fogja örökölni, akit talán soha
nem is ismert.
Mind a két esetben tehát az indokolatlanság az aránytalanság, tekintve, hogy a cikkíró úr javaslata mellett özvegyi haszonélvezet is kiküszöbölendő, legalább is olyan nagy, mint amikor
hogy a cikkíró úr példájával éljek: az elhalt feleség öröklött
vagyonában valamely előd ivadéka dúslakodik, míg a férj kegyelemkenyérre lesz utalva, mert közszerzemény nem maradt.
A fogalmak kiküszöbölése tehát nem szüntetheti meg az
anomáliákat, mert tényleg van öröklött vagyon és tényleg van
szerzemény. Olyan öröklési rend, amely igazságtalanságokat,
méltánytalanságokat kizár, nem születik máról-holnapra.
Noha a kiinduló pont helyes mégis, ha a cikkíró úr javaslata és a B. sz. szabályozása között választanunk kellene, ez
utóbbit választanok, mert ha nem is egyszerű átlátszó, perek
is keletkeznek belőle, ez az öröklési rend mégis bozzánőtt a
viszonyainkhoz, legalább a miénk.
Dr. Trattner
Albin.

E g y új miniszteri rendelet.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezéseket kiegészítő 1916.
évi IV. tc. 5. §-a alapján f. évi április 10-én 1283/1916. M. E. sz.
alatt rendeletet bocsátott ki, mely rendelet a hadiszolgáltatásul
igénybevett fogatos járművek és állatok birtokosai és az általuk
állított helyettesek közt kötött szerződésekből keletkező és már
keletkezett jogviszonyokat szabályozza.
wenn der Erblasser die Klage wegen Trennung oder Scheidung
der Ebe aus Verschulden des anderen schon angebracht liatle und
der Klage stattgegeben wird.
796. §. Ein Ehegatte hat zwar kein Recht auf einen Pflichtteil,
es gebührt ihm aber, solange er nicht zur zweiten Ehe schreitet,
der mangelnde anstándige Unterhalt, soweit dieser nicht durcli
seinen gesetzlichen Erbteil oder eine lűr den Fali des Überlebens
bedungene oder letztwillig zugewendele Versorgung gedeckt ist.
In den ím § 759 bezeichneten Fállen hat er auch auf Unterhalt aus
dem Nachlass keinen Anspruch.

170

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

Abban a rendeletözönben, mely a háború folytán felmerült
és szabályozásra szoruló új életviszonyok rendezésének szükségessége folytán kiapadhatlanul ömlik az 1912 : LXV1II. tc. forrásából és jogéletünk mind szélesebb területét önti el, azt hisszük,
nem lesz érdektelen ós tanulság nélkül való, ha ennél a fentidézett rendeletnél megállunk egy szóra.
Az 1912 : LXVIII. tc. 10. §-a kimondja, hogy mozgósítás, valamint hadiállományra való kiegeszítés esetén a fegyveres erő
szükségleteire minden fogatos jármű vagy személy-, illetőleg
teherszállításra alkalmas állat birtokosa kötelezhető, hogy azt
megfelelően felszerelve, fuvarozásra (teherhordásra) átengedje,
továbbá, hogy ha a birtokos személyes szolgáltatásra köteles, a
fuvarozást (állatvezetést) személyesen köteles teljesíteni, de jogában áll maga helyett alkalmas helyettest állítani.
Az igénybevett fogatos jármű vagy állat birtokosának ezért
az igénybevételért térítés jár; ha azután a birtokos maga helyett
mást, helyettest állított, ez a helyettes erre természetesen ellenszolgáltatás, fizetés fejében vállalkozott, amely ellenszolgáltatás
alapjául szolgáló szerződés a szerződő felek "közt fenti rendelet
kibocsátásáig szabad egyezkedés tárgya volt,
Mellőzve már most annak taglalását, vájjon egyáltalán szükséges volt-e ezen szerződések rendeleti úton való szabályozása,
önkéntelenül is két kérdés tolul elénk a rendelet tüzetes és objektív vizsgálata alkalmával.
Először: miért jött ki ez a rendelet ilyen későn, a háború
tizenkilencedik hónapjában, tehát oly időben, mikor az indokát
képező jogviszonyok a felek által szerződésekkel legnagyobbrészt
már rendeztettek, sőt az ezek alapján felmerült vitás kérdésekben természetszerűen igen gyakran döntöttek már bíróságaink,
amikor ez eseteknek már kifejlődött a helyes, kielégítő, szociális
irányban haladó judikaturája ? Mert hiszen a fogatos járművek
és állatok túlnyomó részének igénybevétele a háború első évében történt s ehhez képest a helyettesek állítása s az ezekre vonatkozó szerződések megkötése is erre az időre esik. Tehát miért
e késedelem? Vagy szükség volt erre a rendeletre s akkor, a
jogbizonytalanságot megszüntetendő, azonnal meg kellett volna
csinálni s nem most, mikor ennek alapján újonnan
keletkezett
jogviszonyok rendezése és jogviták eldöntése úgyszólván alig lehetséges. Vagy nem volt rá szükség, általános, jogi szükség s ez
indikálja a második kérdést: miért, micsoda jogi érdekek megvédelmezése céljából adta ki a minisztérium most ezt a rendeletet ?
Erre a második kérdésre kívánunk válaszolni akkor, midőn
a tizenegy szakaszos rendelet intézkedéseit behatóbb vizsgálat
tárgyává tesszük.
Az első szakasz kimondja, hogy a hadiszolgáltatásul igénybevett fogatos jármű vagy állat birtokosa és az általa állított helyettes közt az utóbbinak járó ellenszolgáltatás tekintetében létrejött szerződést csak a rendelet 2—10. §-aiban megállapított korlátok között lehet a bíróság előtt érvényesíteni.
A második szakasz a birtokos által vállalt, időszakok szerint
meghatározott ellenszolgáltatás kötelezettségének, az általános
jogszabályokból folyó eseteken kívül való megszűnéséről intézkedik s ezen kötelemszüntető tényeket taxative sorolja fel. És itt
már élesen előtérbe lép a rendelet alig rejtétt célzata: a gazdaságilag erősebb félnek, a birtokosnak védelme, a gyengébb féllel,
a helyettessel szemben. A rendelet mindenesetre sokkal több védelmet ad a birtokosnak a helyettessel szemben, mint a kereskedelmi alkalmazottakról szóló rendelet adott az alkalmazottaknak a főnökkel szemben. Mert az a rendelkezés, hogy megszűnik az ellenszolgáltatás kötelezettsége, ha a jármű vagy állat,
végleg megváltatik, elvész, elpusztul vagy az ellenség hatalmába
kerül, továbbá, ha a helyettes meghal, eltűnik vagy hadifogságba
esik: mindez helyes, logikus, méltányos és nem is áll ellentétben
az általános jogszabályokkal, miután ezekben az esetekben a megszűnés indoka a szerződés tárgyának végleges vagy időleges elveszése folytán, illetve a helyettes személyében rejlő ok miatt a
szolgáltatás utólagos lehetetlensége. Ámde megszünteti az ellenszolgáltatás kötelezettségét a rendelet szerint az is, ha a birtokos
vagy a helyettes ténylegefe katonai szolgálatra vonul be vagy
bármelyiköket
népfölkelői kötelezettség alapján személyes szolgáltatás teliesítésére kötelezik. Ez utóbbi esetekben már, ha a
birtokos vonul be katonai szolgálatra vagy a birtokos köteleztetik személyes szolgálat teljesítésére, az ellenszolgáltatásnak nincs
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semmi alapja, mert hiszen azáltal, hogy a birtokos akármilyen
minőségben hadi szolgálatot teljesít, a szolgáltatás egyik fél részéről sem vált lehetetlenné s csupán a birtokost részesíti indokolatlan kedvezményben, a helyettest pedig munkája jutalmától
fosztja meg. A térítés ugyanis a birtokosnak, ha időközben bevonult is katonai szolgálatra, mindaddig jár, míg a katonaság a
járművet vagy állatot igénybeveszi, a birtokos azonban a rendedelet értelmében ettől az időtől fogva nem köteles fizetni. És a
helyettes, aki ez időben valahol Wolhyniában vagy az albán hegyek közt végzi fáradságos munkáját s igy módjában sincs e
kötelemszüntető tényről tudomást szerezni, hazajővén, kellő tisztelettel lesz kénytelen tudomásul venni, hogy mig a birtokos az
ő, a helyettes munkája segélyével élvezte végesvégig a katonaság díjazását, azalatt ő hónapokig vagy esetleg évekig ingyen
dolgozott.
Az e szakasz utolsó bekezdésében foglalt- rendelkezés a helyettes napi bérét hat koronában maximálja, kimondván, hogyha
ezt meghaladó értékű időszakos szolgáltatások voltak kikötve,
ezek a helyettest csupán harminc napra illetik meg, a helyettesítés további tartamára pedig a helyettesnek naponkint csak hat
korona jár. Helytelen ez a maximálás, mert a szegény, nincstelen helyettes, aki a rábízott szolgálat minden fáradságát és ismeretlen veszedelmét vállalta, a szerződés megkötésekor nem volt
olyan monopolisztikus helyzetben az amúgy is térítést kapó birtokosokkal szemben, mint a készletfelhalmozók és árdrágítók a
védtelen fogyasztóval szemben; a helyettesnél nem lehet illetéktelen haszonról vagy pláne uzsoráról beszélni.
Ehhez hasonló a harmadik szakasz, amely jogot ad a birtokosnak arra, hogy a helyettesnek a szolgálatáért általa kötelezett
átalányösszeg mérséklését a bíróság előtt sikerrel kérheti. Igaz
ugyan, hogy a helyettesnek is jogában fog állani a szerződés
időtartamánál hosszabb szolgálata esetében erre az időre méltányos pénzbeli kárpótlást bíróilag érvényesíteni, de jaj szegény,
jogtudatlan helyettesnek (pedig a helyettesek javarészt ilyenek),
ha a kikötött ellenszolgáltatást jogfentartás nélkül elfogadja. Ez
esetben nem kérhet kárpótlást és ismét ingyen dolgozott.
A negyedik szakasz utolsó bekezdése szerint a katonai igazgatástól a személyes szolgálat teljesítéseért járó napi térítések a
maximált hat koronákba és a ((mérsékelhető)) átalányösszegbe
szintén betudandók. Az 5—9. §-ok rendelkezései pedig szintén
hasonló irányt mutatnak, de nem ily szembeszökőek s ezért azokkal nem is kívánunk ehelyütt foglalkozni.
A tizedik szakasz azonban ismét a legteljesebb figyelmet érdemli, mert itt rajzolódik ki a legpregnánsabban a rendelet antiszociális jellege. Ez tizedik szakasz a válasz az általunk feltett
második kérdésre, Itt bukkan elő ugyanis a rendelet speciális
visszaható ereje.
A szakasz első bekezdése kimondja, hogy ezt a rendeletet
az annak életbelépte előtt kötött szerződésekre is alkalmazni kell,
még pedig akkor is, ha a birtokos ellenszolgáltatás iránt vállalt
kötelezettségét megszüntető ténykörülmény a rendelet életbelépte
előtt következett be. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a helyettesnek már a rendelet életbelépte előtt jól megszerzett joga, ha
nem szorítható bele annak Procrustes-ágyába, hatályát veszti.
A szerződés, melyet a felek az annak megkötésekor érvényes jogszabályok szerint kötöttek, capitis deminutiót szenved s helyébe
lép a rendelet, az a rendelet, mely csupán a birtokost védi minden intézkedésével.
A szakasz második bekezdése szószerint így hangzik: «Ha a
jelen reftdelet életbelépte előtt folyamatba tett ügyben jogerős
ítélet, ilyennek hatályával bíró más határozat vagy bírói egyezség keletkezett és ebben a birtokos a jelen rendeletben meghatározott korlátokon túl van kötelezve, a birtokos az ítélet vagy
más határozat jogerőre emelkedésétől vagy az egyezség megkötésétől számított egyhónapi záros határidő alatt, ha pedig a jelen
rendelet életbeléptetése előtt hozták a határozatot, vagy kötötték
meg az egyezséget, 1916. évi május hó 31. napjáig terjedő záros
határidő alatt az elsőfokon eljárt bíróságnál keresetet indíthat a
szolgáltatás megállapított mennyiségének vagy tartamának korlátozása iránt, amennyiben a jogosult fél követelésére nézve önkéntes teljesítés vagy végrehajtás útján kielégítést még nem nyert.))
Itt tehát jogerős bírói határozatot és jogerős bírói egyezséget
semmisít meg a rendelet, hatalmi szavával mélyen belenyúlván
az igazságszolgáltatás, a független bíróság hatáskörébe. S végül
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csak önmagához volna következetlen, ha ezek után ki nem mondaná, hogy a bíróság, ha a kereset sikere valószínűnek mutatkozik, a megtámadott határozat vagy egyezség végrehajtását kérelemre, az ellenfél meghallgatása nélkül felfüggesztheti vagy
korlátozhatja.
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Mióta a budapesti kir. ítélőtábla 10. számú elvi határozatában (közölve Mj. Dt. VIII. k. 1.) a jogegységi tanács most hozott döntésével ellenkező álláspontra helyezkedett, lapunk több
ízben foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy iparüzletek jövedelme
végrehajtás alá vonható-e?* Dr. Borsodi Miklós lapunk hasábjain meggyőzően fejtette ki, hogy a V. T. ugyan expressis verbis nem rendelkezik az iparüzletek jövedelmének lefoglalhatásáról, de nincs semmi akadálya annak, hogy a bírói gyakorlat a
törvényt a keletkezése után felmerült ú j életviszonyokra vagy a

törvényben nem szabályozott esetekre per analogiam kiterjessze.
A jogegységi döntvény rendelkező 'része csak azt mondja ki,
hogy a személyes üzleti jogú gyógyszertár üzeméből előálló
jövedelem vonható végrehajtás alá, de a döntvény implicite eldönti általában az iparüzletek jövedelmének végrehajtás alá
vonhatásának kérdését, ami indokolásában bizonyára megfelelő
módon kifejezésre fog jutni.
II. A csatornázási és útburkolási járulék kérdésében a kir.
Kúria I. jogegységi tanácsa a következő jogegységi döntvényt
hozta : «A csatornázásért és útburkolásért a közigazgatási szabályok szerint az ingatlan után fizetendő járulékot az ingatlan
tulajdonának a csatornázás és útburkolás befejezése után, de a
járulék kivetése, illetőleg esedékessége előtt vételszerződéssel átruházása esetében is a szerződő feleknek egymáshoz való jogviszonyában és külön kikötés hiányában az eladó köteles viselni.
T. M.
A k i r . K ú r i a 9. s z á m ú j o g e g y s é g i d ö n t v é n y é h e z .
I. 1916 április 8-án a kir. Kúria, szemben a budapesti kir. tábla
13. sz. teljes-ülési határozatával, jogegységi döntvényben mondta
ki, hogy tartási követelések fejében a tartásra kötelezett fizetése
1000 koronán, nyugdíja pedig 600 koronán alul is lefoglalható.
Legfőbb bíróságunk ezt a tételt tisztán jogi indokokkal támogatta ugyan, — érvekkel, melyekre e sorok írója több más jogi érvvel együtt épen e lapok hasábjain már évekkel ezelőtt felhívta a
közfigyelmet, s melyeket a kir. táblának fent hivatkozott teljes
ülési határozata után is f e n t a r t o t t ; * — semmi kétség nincs azonban az iránt, hogy a legfelsőbb bíróság döntése meghozatalánál
nem tudott elzárkózni azon, e cikkekben is érintett sürgető, sőt
égető szociális szempontok elől sem, melyek a kérdés ilyetén
megoldását, ma inkább mint valaha, parancsolón követelték. Ama
mérhetetlen szociális és gazdasági kár között ugyanis, melyek a
háborúval függnek össze, bizonyára a legnagyobbak azok, mik
az emberéletben estek. És pedig nemcsak a csatatereken — ezek
még aránylag a legkisebbek — hanem itthon is, egyrészt a születések számának jelentékeny (és a jövőben is előreláthatólag
állandósuló) csökkenésével, másrészt az itthon maradt gyermekek
halálozási arányának folytonos emelkedésével. A gyermekhalálozás nagy száma gyermekvédelmi politikánknak eddig is erős vádolója s a vonatkozó statisztika statisztikánk legszomorúbb lapjai
voltak; azok az adatok azonban, miket e tekintetben a statisztika
ma mutat fel, egyenesen elrettentők. Egy év alatt körülbelül
50,000-rel több halt el az itthonmaradottak közül (legnagyobbrészt gyermekek) min't a háborúelőtti esztendőben, s a születések száma a háború 9-ik hónapja óta havonta átlag 20 -25 ezer
lélekkel kevesebb.** A születések száma ezen alacsonyságának és
a halandósági szám magasságának kétségkívül van sok, a háborúval összefüggő, van sok a háborútól ugyan teljesen független,
de oly szociális és gazdasági oka, melyeken csak egy valóban
céltudatos kormánypolitika, illetve a törvényhozás (a nép felvilágosítása, orvos- és bábaképzés, lakás- és földbirtokpolitika, anyasági biztosítás stb.) segíthet; legfelsőbb bíróságunknak azonban
éreznie kellett, hogy azon, aminek minden ok között ezen vészes
eredmény elintézésében a legtöbb szerepe van, t. i. a terhes és
gyermekes nők nehéz gazdasági helyzetén és az állam és társadalom részéről a méhmagzat
megóvásában, megszülésében,
majd
felnevelésében elvárható támogatás
hiányán,
a törvény alapján
állva, részben már ő is segíthet és segítenie kell már most.
S éreznie kellett, hogy bármily szépek, okosak és szükségesek is
a Ptk. javaslatának 221—227. §-ai, ezek a rendelkezések törvénnyé válásuk esetén is csak papirospn maradnak, ha a tartási
igény kellő érvényesíthetéséről nem gondoskodunk. A fenti szempont érvényre emelésétől nem engedhette magát eltéríteni azon
hamis érv által, hogy a vagyontalan szülőktől származó gyermek eltartásának terhe az államot illeti és hogy ezzel az eltartással a magát is alig eltartani képes apát sújtani nem lehet.
Mert ha igaz is, hogy súlyos társadalmi igazságtalanság rejlik
abban, arra az apára hárítani a gyermek eltartásának gondját,
kinek megélhetését az állam lehetővé nem teszi: mindaddig, míg

* Dr. Tatics Péter: A jövedelmező üzem végrehajtás alá vonása. 1914. 119. 1. Dr. Borsodi Miklós : A jövedelmező üzem végrehajtás alá vonása. 1914. 170. 1. Arany Sándor: Iparüzletek jövedelmének végrehajtás alá vétele. 1915. 41. 1. Dr. Borsodi Miklós:
Végrehajtás a vállalatra. 1916. 12. 1.

* L. a Jogtudományi Közlöny 1911 június 6-iki és 1912 március
22-iki számait.
** L. bővebben Madzsar Józsefnek «A jövő nemzedék védelme
és a háború» című, a Huszadik Század 1916 januári számában megjelent kitűnő értekezésében.

Meg kellett ezeket írni, bár ez a miniszteri rendelet tárgyánál fogva talán nem érinti olyan széles rétegek érdekeit, hogy
önmagában s önmagáért indokolttá tenné a vele való tüzetesebb
foglalkozást. S meg kellett állapítani, hogy a visszaható erő itt,
a magánjog terén még sokkal súlyosabb jelentőségű mint a büntető törvényhozásban, mert ártatlanokat sujt s mert következéseiben a legkevésbbé alkalmas arra, hogy a jogerős bírói ítéletekbe vetett bizalmat öregbítse.
A magyar jogszolgáltatás épületét a háború alatt sok telitalálat érte, itt is kicsorbult egyik ékessége, ott is megrepedezett a vakolat, és sok nehéz, buzgó munkára, bölcs és nemes
törekvésre lesz szükség a háború után, hogy ismét régi fényében ragyogjon.
Dr. Kádár
Mihály.

A Jogtudományi Közlöny
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— A k ö z é p e u r ó p a i j o g á s z i k ö z e l e d é s mozgalma
ú j é r t é k e s e l e m m e l g y a r a p o d o t t . É r t é k e s n e k t a r t j u k a bolg á r o k n a k c s a t l a k o z á s á t , m e r t e g g y e l t ö b b b i z t o s í t é k o t szolg á l t a t n a k azzal a f e l t e v é s s e l s z e m b e n , h o g y a m o z g a l o m a
n é m e t jogi k u l t ú r a e g y e d u r a l m á t j e l e n t i . M e r t az talán
m é g s e v a l ó s z í n ű , h o g y a b o l g á r o k , m i n t a l e g é r e t t e b b balk á n i nép, a m e l y n e k m ű v e l ő d é s e e d d i g t ú l n y o m ó a n f r a n c i a
f o r r á s b ó l t á p l á l k o z o t t , ö n k é n t s z a k í t eddigi j o g f e j l ő d é s é v e l ,
h o g y n é m e t i g á b a h a j t s a fejét, A m a g y a r j o g á s z s á g n a k a
b a l k á n á l l a m o k b a n ép oly h á l á s közvetítői s z e r e p nyílik,
m i n t politikai és g a z d a s á g i t é r e n . N e m v é l e t l e n u g y a n i s ,
h o g y a b o l g á r t ö r v é n y h o z á s a m a g y a r b ü n t e t ő - és k e r e s k e d e l m i jogi k ó d e x e k e t v e t t e m i n t á u l , bár u g y a n o l y k ö n n y e n
f o r d u l h a t o t t volna a m a g y a r t ö r v é n y k ö n y v e k n é m e t f o r r á s a i hoz is. De ezt a közvetítői s z e r e p e t c s a k a k k o r t ö l t h e t j ü k
be s i k e r e s e n , h a z á r t e g y s é g b e n t u d u n k állást foglalni, ha
a közeledés részletkérdéseiben nem támasztunk önmagunkn a k e l l e n z é k e t azzal, h o g y a g o n d o l a t o t n e m b í r j u k elképzelni h á t s ó g o n d o l a t nélkül. I d e j e volna m á r , h o g y e g y é n e k
és szellemi m o z g a l m a k m e g í t é l é s é b e n a n-yugateurópai
m a g a s l a t r a e m e l k e d j ü n k , a m e l y a j ó h i s z e m ű s é g e t vélelmezi
az e l l e n k e z ő b e b i z o n y í t á s á i g .
— J o g e g y s é g i d ö n t v é n y e k . 1. A kir. Kúria I. (közpolgári) jogegységi tanácsa nagyjelentőségű kérdést döntött el legutóbbi döntvényében. Kimondotta, hogy cia személyes üzleti jogú
gyógyszertár (1870: XVI. tc. 131. §-a) üzeméből előálló jövedelem végrehajtás alá vonható®.
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az állam vagy a társadalom ezt a feladatot magukra nem veszik,
az anya személyét épen a gyermek érdekében nagyobb védelemben kell részesíteni, mint az apáét. Ha az anya nem .kiizd m a g a
is a nyomorral, nem fogja lassan elpusztítani vagy elpusztulni
hagyni a gyermeket, ki neki csak teher; az apának, a szegény
munkásnak felelősségérzetét pedig ez a kényszer csak növelni és
őt sok esetben arra az elhatározásra fogja bírni, hogy gyermeke
anyját házastársává tegye s az eltartás gondjain közös keresettel
és közös háztartással könnyítsen. A kir. Kúria döntése tehát harmonikusan illeszkedik bele az állam és a társadalomnak a gyermekvédelem terén már megkezdett és remélhetőleg mind intem
zívebb erővel folytatódó munkássága körébe, egyrészt azzal, hogy
megadja a szerencsétlen anya és a gyermekvédő intézmények
számára az anyagi lehetőséget a gyermek felnevelésére és zsenge
életének fentartására, másrészt azzal, hogy hathatósan előmozdítja a házasságon kívül született gyermek szülői között a házasságot. E határozatban megértése j u t o t t kifejezésre az állam érdekeinek, de meglátása a gyermekeiket felnevelni nem tudó magyar anyák könnyeinek is. Mintha a jövőben a kis ember
házasságon kívül született gyermeke megszűnnék a senki gyermeke lenni; mintha a Kúria döntvényével a család fogalma bensőbb és mélyebb tartalmat nyert és kibővült volna a házasságon
kívül született gyermekével. Budapest egyik sétaterén szobor hirdeti nagyságát annak a nagyszívű magyar orvosnak, aki a szülészet terén elért nagy horderejű felfedezésével anyák ezreinek
az életét mentette meg. Ha a szobor alján gyermeküket átszellemült arccal tápláló anyák megszólalnának, hálájuk szava bizonyára nem kerülné el a magyar legfelső bíróságot, amely fenti
bölcs és mindenekfelett emberi határozatával szintén beírta nevét
a magyar gyermekvédelem előharcosai névsorába.
Dr. Fái

SZÁM.

meghatározott
mentességek felényire szállanak
alá)). Itt azután
nem értek egyet a jogegységi határozat indokolásának azzal a
részével, amely szerint a nyelvtani magyarázat is a kifejtett
álláspontot erősíti meg, mert szerintem a nyelvtani magyarázat
szerint a kir. tábla 13. számú polgári döntvényének álláspontja
a helyes. Az ugyanis, hogy a törvényben meghatározott mentességek a felére szállnak alá, tekintettel arra, hogy egyébként a
mentesség úgy van megállapítva, hogy az illetmények egyharmada és csak azzal a korláttal vehető végrehajtás alá, hogy évi
2000 korona érintetlenül maradjon, nem jelenthet mást, mint
azt, hogy tartás fejében a kétharraadrésznek a fele és a 2000 K
fele is lefoglalható. Ez azonban nem változtat azon, hogy a jogegységi határozat helyes, mert hisz olyankor, ha a törvény
matériáiéiból megállapítható, hogy a törvényhozó mást akar,
mint amit a szöveg kifejez, úgy azt hiszem, nem a rossz szövegezésnek, a lapsusnak, hanem a torvény intenciójának kell a
döntőnek lenni. A jogegységi határozat különben megfelel a
szociális igazságnak is, hogy t. i. a legközelebbi hozzátartozókkal még a legcsekélyebb összeget is meg kell osztani.
Dr. Borsodi

Miklós.

— A J o g á l l a m május-júniusi füzete a következő tartalommal
jelent meg : Harrer Ferenc: Wlassics Gyula közigazgatási bírósági
elnökségének tíz éve. — Návaij Lajos: Cui prodest? — Dr. Jacobi
Andor: A gazdasági háború jogi fegyvertára. •— Dr. Ernst Franz
Weisl :• A semmisségi panasz a katonai bűnvádi perrendtartásban. —
Dr. Lengyel Aurél: Az új jövedéki bűnvádi eljárás. — Kenedi Géza :
Eötvös Károly. — Schein József: Reichard Zsigmond. — Dr. Degré
Miklós: Büntető igazságszolgáltatásunk az 1913/15. évben. — Biztosítási joggyakorlatunk 1915. évben. — Baumgarten Nándor: A közigazgatási bíróság pénzügyi osztályának 1915. évi joggyakorlata.

Sándor.

II. E döntvényt mint a törvény szellemét kutató és a törvényhozó szándékát a törvény szövegének nyelvtani magyarázatával szemben is megvalósító törvénymagyarázatot üdvözöljük
annyival is inkább, mert szociális szempontból is helyes elvet
valósít meg. A Vn. 9. §-ának azt a rendelkezését, mely szerint
az adós feleségét fel- vagy lemenő rokonait illető, valamint törvénytelen gyermek javára megállapított tartás miatt intézett
végrehajtásnál a Vn. 6. §-ában ós a 7. §. első három bekezdésében meghatározott mentességek felényire szállanak alá, a budapesti kir. ítélőtábla 13. számú polgári döntvénye tudvalevőleg
úgy magyarázta, hogy évi 1000 korona illetmény, illetve évi
600 korona nyugdíj a felsorolt tartáskövetelések fejében sem
foglalható le. Ezzel szemben a jogegységi határozat szerint ily
esetben a foglalás alól mentes rész 1000 koronánál, illetve
600 koronánál kevesebb is lehet, vagyis bármily csekély járandóságnak a fele lefoglalható. A jogegységi határozat a törvény
keletkezéséből meríti érveit, hogy t. i. a miniszteri javaslat a
foglalás alól mentes összeget tartásköveteléseknél 750 koronában
állapította meg, míg ezen felüli összeg tartáskövetelés fejében
korlátlanul lefoglalható volt. Ezzel szemben az igazságügyi
bizottság egyrészt méltánytalannak találta, hogy a 750 koronán
felüli illetmény egészben elvonható legyen és így a tartásra jogosított esetleg jóval nagyobb összeget vegyen igénybe, mint
amennyit a tartásra kötelezettnek magának megmarad. Másrészt
pedig a bizottság azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a tartásra jogosított feleség stb. nem eshetik el a tartástól akkor
sem, ha a végrehajtás szenvedőnek járandóságai bármily csekélyek is. Evégből a bizottság a tartásra jogosítottakat úgy
akarta biztosítani, hogy követelésük fejében az egyébként mentes járandóságoknak felerésze is igénybevehető legyen s a végrehajtás alól különben mentes járandóság összege olykép osztassák meg, hogy felerészben a végrehajtást szenvedőnek maradjon
meg, felerészben, pedig a tartásra igénybevehető legyen. A bizottság jelentésében tehát azt hangoz!atja két ízben is, hogy az
egyébként a foglalás alól mentes járandóságból
a felerész végrehajtás alá esik: A törvény szövegében azonban ez az elv már
másképen fogalmazva került bele, mert ahelyett, hogy azt írták
volna : ((az egyébként a foglalás alól mentes járandóság felerésze lefoglalható)), a szöveg így s z ó l : «a 6. §-ban és 7. §-ban

Főszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.

11.

KÜLFÖLD.

— Az ügyvédek helyzete a háború alatt már oly változásokon ment át, hogy az ügyvédi pályán működők gazdasági
helyzete is a rendkívüli behatások következtében súlyos rázkódtatásoknak volt és van kitéve. Az ügyvédi kar számos tagjának
((aggodalomkeltő helyzetéről)) szólott nemrégiben a porosz képviselőház plénumában az igazságügyminiszter is, megemlékezve
az ügyvédi praxisnak a hadbavonulás következtében beálló leromlásáról, amellyel szemben az ügyvédet csak nehezen lehet
majd kárpótolni. Nem volt szó ezen alkalommal sem, mint
ahogyan rendszerint megfeledkeznek a katonai szolgálatot nem
teljesítő ügyvédekről, akiknek helyzete — részben ugyancsak a
háború folytán — hasonlókép kedvezőtlenre fordult. Eltekintve a
megélhetésnek az általános drágulás folytán beállott megnehezedésére, az ügyvédek érdekeivel még egy és a háború kísérő
jelenségeinél állandóbb hatású tényező látszik ellenkezésben
lenni és ez a modern törvényhozás. Altalános törekvésnek tekinthető az ú j perrendi jogszabályok megalkotásánál, hogy az ú j
jogállapot mellett a pert gyorsabban és kevesebb költséggel
lehessen lefolytatni. Ahol idáig számos tárgyalásra volt szükség,
ott egy fizetési meghagyás kibocsájtása fejezi be az ügyet.
Mindez azonban az ügyvédkedésnek, mint haszonhajtó foglalkozásnak nagyon is ártalmára van. Érzik is azt általában és az ú j
jogszabályok életbeléptetésével egyszersmind megindul a próbálkozás, hogy az ügyvédet jövedelmének apasztásáért miként lehetne
kárpótolni. Egyelőre csak általános tervekkel állunk szemben.
Valamit azonban feltétlenül kell majd tenni ; kétségtelen, hogy
az ügyvédkedés bizonyos mértékben «nobile officium)) is, de hogy
a modern jogszolgáltatás lehető tökéletes keresztülvitele érdekében még rá is fizessenek egyesek a hivatásukkal járó tevékenységre, azt nyugodt lélekkel sohase lehet kívánni. Mennél olcsóbb
a pereskedés, annál több lesz a per és mennél több a per, annál
égetőbb a szükség képzett és hivatásuk magaslatán álló ügyvédekre. A jelen viszonyok azonban épenséggel nem alkalmasak a
megfelelő értékes elemnek az ügyvédi pálya felé vonzására, a
bírói pálya mellett idestova az ügyvédkedés is csak azok számára lesz megfelelő élethivatás, akik a földi javak helyett a
fáradozás kevésbé reális gyümölcseivel hajlandók beérni.
A.

Lapkiadó-tulajdonos :
F r a n k l i n - T á r s u l a t Egyetem-utca 4.
FRANKLIN-TÍUSLLAT NYOMBÁJA.

Felelős szerkesztő :
Dr. Vámbéry Rusztem. L, Bérc-u. 9. (Tel. 63—96)
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TARTALOM. Dr. Plopu György kir. kúriai bíró : Szemelvények a
kir - Kúria 1. polgári szaktanácsának joggyakorlatából. — Dr.
Szentirmay Ödön, a budapesti kir. tábla elnöki titkára : Pszichológiai alapok az állam hadiereje ellen elkövetett bűntetteknél.
(Kbtk. 327. §.) —Dr. Forbúth Tivadar budapesti ügyvéd : A kartellkérdés a polgári törvénykönyv javaslatában. — De* Balog Elemér:
Szende a külföldi háborús jog köréből. — Szejwffi.
Melléklet: Közigazgatási Döntvénytár. — Kivonat a «Budapesti Közlöny»-ből.

S z e m e l v é n y e k a m. kir. Kúria I. polgári szaktanácsának joggyakorlatából.*
18. Az örökhagyó végrendeletének
megtámadása.
Az örökhagyó végrendeletének vagy halálesetre szóló egyéb
rendelkezésének megtámadásáról ebben a csoportban csak két
irányban óhajtok megemlékezni, mert az érvényességi alakszerűségekkel a végrendeleti örökösödés csoportjában fogok foglalkozni.
A két irányzat a következő :
a) Ki jogosult az örökhagyó végrendeletét megtárnarchii?
b) Mely jogalapon bírálandó meg a megtámadott végrendelet érvénye.
Ad a) Nem kétséges, hogy az örökhagyó végrendeletét az
örökhagyó gyermekei, esetleg amennyiben ezek valamelyike az
örökhagyó előtt halt el, ennek gyermekei és a törzs képviseletében a további leszármazók mindenkor és feltétlenül jogosultak
akár a törvényes örökrész, akár a kötelesrész (melyet az országbírói értekezlet által alkotott ideiglenes törvénykezési szabályok
4., 7. és 8. §-a törvényes osztályrésznek nevez) érvényesítése végett megtámadni.
Magától értetődik azonban, hogy ha a leszármazó törzs
örökrészére kielégítést nyert, vagy öröklési jogáról lemondott,
vele szemben a kereseti j o g hiánya sikerrel érvényesíthető.
Nem ilyen feltétlen az életben lévő szülők és netáni további
felmenők és ezek nem léte esetében az oldalrokonok megtámadási jogosultsága, mert ezek kereseti joga feltétlenül ki van
zárva, ha az. örökhagyónak leszármazói vannak, kik az örökösödésben a szülőket és oldalrokonokat minden esetben megelőzik.
Ila a hagyatéki vagyon az örökhagyó szerzeménye és túlélő
házastárs van, a szülőknek és oldalrokonoknak nincs kereseti
joguk a végrendelet megtámadására, mert a szerzeményi vagyonban végrendelet nem léte vagy félretétele esetében sem ők, hanem a hátrahagyott házastárs örökösödnek.
A szülőknek és oldalrokonoknak tehát csak abban az esetben van kereseti joguk a végrendelet megtámadására, ha a hagyatékban ági vagyon van, mert ha végrendelet nem volna az
ági vagyont ők örökölnék, úgyszintén abban az esetben is, ha
a hagyatéki vagyon az örökhagyó szerzeménye ugyan, de házastárs nem maradt, mert ilyen esetben a szerzeményi vagyon is
az életben lévő szülőkre, illetve elhalálozásuk folytán az oldalrokonokra hárulna a végrendelet félretétele esetében.
A szülőknek, illetve oldalrokonoknak kereseti joguk megállapítása végett az örökhagyó hátrahagyott házastársával szem* Bef. közi. — Előző közleményeket 1. a Jogt. Közi. 1915. évf.
46., 47., 50., és az 1916. évf. 1., 4., 10. és 14. számában.

K

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

ben igazolniok kell, hogy a hagyatékban ági vagyon, vagy érték
van, mert a jogi vélelem a vagyon szerzeményi minősége mellett harcol és mert a szülő, illetve oldalrokon a végrendeletet
csak az ági vagyon vagy érték kiadása végett t á m a d h a t j a meg.
Azt hiszem, felesleges közelebbről foglalkoznom azzal a további kérdéssel, hogy a törvényes öröklési rend a végrendelet
megtámadhatási jogosultság sorrendjét is meghatározza ; ennélfogva például a nagyapa végrendeletét csak életben lévő gyermeke, nem pedig unokája t á m a d h a t j a meg ; úgyszintén ha életben lévő szülő van, csak ennek lehet kereseti joga a végrendelet megtámadására, nem pedig a további felmenőknek vagy
oldalrokonoknak a tőlük, vagy águktól az örökhagyóra hárult
ági vagyon erejéig.
Az az örökös, ki a hagyatéki tárgyaláson az örökhagyó
végrendeletét elfogadta, azt alaki hiányok miatt meg nem támadhatja.
Az örökhagyó özvegye férje végrendeletét csak közszerzeménye vagy özvegyi joga megsértése okából támadhatja meg,
egyébként neki a végrendelet érvényességének megtámadására
kereseti joga nincs.
Azt talán nem is kellene említenem, hogy az osztrák polgári
törvénykönyv hatálya területén, ezen polgári törvénykönyv rendelkezései nyernek alkalmazást.
Ad b) A felvetett második jogkérdést illetően általános elvül
szolgál, hogy a végrendelet érvényessége azon a jogalapon
teendő bírálat tárgyává, amely a keresetlevélben érvényesíttetett ;
ha felperes keresetlevelében a végrendeletet azon az alapon
kérte érvénytelennek kimondani, mert örökhagyó nem az alperes
javára végrendeletet, hanem a felperes javára élők közti ajándékozási szerződést akar készíteni, vagy mert örökhagyó nem tett
semmiféle alakban sem olyan nyilatkozatot, hogy az írásba foglalt végrendelet az ö végakaratát tartalmazza : a bíróság csak
ezeket a megtámadási okokat vizsgálja és bírálja meg és ha
ezek alaptalanoknak bizonyultak, a keresetet elutasítja, még
akkor is, ha a végrendelet olyan érvényességi alakszerűségi
hiányokban szenved, amelyek, ha érvényesíttettek volna, a végrendelet érvénytelenítését eredményezték volna.
A most jelzett általános jogszabály alól, hogy t. i. a végrendelet érvényessége a keresetlevélben felhozott megtámadási
jogalapon bírálandó meg, a kir. Kúria joggyakorlata kivételt
tesz olyan esetben, amidőn a per során olyan érvénytelenségi
ok derül ki, amelyet a felperes a végrendelet tartalmából fel
nem ismerhetett s ennélfogva arról tudomása nem volt s így azt
keresetlevelében nem érvényesíthette ; ha például a végrendeletre vezetett záradékban a négy végrendeleti tanú szabályszerűen azt igazolta, hogy ők valamennyien együttesen voltak
jelen a végrendelkezés egéiz folyama alatt s a felperes abban a
hiszemben, hogy a t a n ú k való tényt tanúsítottak a záradékban,
a végrendeletet nem támadta meg a keresetében amiatt is, hogy
a végrendelkezés nem az előírt számú tanú előtt történt, hanem
más érvénytelenségi okot hozott fel, a bizonyítási eljárás során
azonban a tanúk vallomásából az derült ki, hogy a végrendeletet aláírt négy tanú közül az egyik akkor érkezett a végrendelkezőhöz, amidőn a végrendelkezés cselekménye már be volt
fejezve s ez a tanú csak aláírta a végrendeletet anélkül azonban, hogy a végrendelkező rendelkezéseit és nyilatkozatait hallotta volna : a felperes nem zárható el attól, hogy az utólag kiderült érvénytelenségi okot a perben utólagosan (kérvényileg. az
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észrevételekben) érvényesítse, amire nézve az alperes jegyzőkönyvileg' meghallgatandó ; az utólag kiderült érvénytelenségi
oknak utólagosan leendő érvényesítésének a megengedését perjogi és célszerűségi okok indokolják, hogy a felek ne kényszeríttessenek ok nélkül egy újabb per lefolytatására ; ilyen és ha. sonló esetekben, ha a bíróság a keresetileg érvényesített megtámadási okokat alaptalanoknak is találná, a keresetnek mégis
a per során kiderült s a perben utólag érvényesített jogalapon
helyt fog adni.
Az oldalági örökösnek az örökhagyó hátrahagyott özvegyével szemben csak abban az esetben van kereseti joga a gyermektelenül elhalt örökhagyónak ránézve nem kedvező halálesetre szóló rendelkezését megtámadni, ha kimutatja, hogy a
hagyatékban ági, vagyis olyan érték van, mely a vele és örökhagyóval közös törzsről hárult az örökhagyóra s ekként neki
arra a vagyonértékre, halálesetre szóló rendelkezés nem léte s
illetve félretétele esetében törvényes örökösödési joga van ; ebből
folyólag : ha az oldalrokon ági vagyonérték létezését nem igazolja, neki nincs kereseti joga az örökhagyó végrendeletének
megtámadására, mert a szerzeményi vagyonnak tekintendő hagyatékra az örökhagyó özvegyével szemben az ági örökösnek
törvényes örökösödési joga nincs. 2098/1913., Rp. I. 2617/1915.,
Rp. I. 2019/1915.
Ha a felek a végrendelet hiányainak figyelmen kívül hagyásával osztályegyességet kötöttek, ezt abból az okból, hogy a
végrendelet alaki hiányait nem tudták, vagy erre nézve tévedésben voltak, sikeresen meg nem támadhatják. 1727,1910.
Ila az árvaszék jóváhagyásával létesült osztályegyesség alapját érvénytelen végrendelet képezte : az ilyen osztályegyesség a
kiskorú érdekében sikeresen megtámadható. 2454/1910.
Az az örökös, aki a hagyatéki tárgyaláson az örökhagyó
végrendeletét elfogadta, azt per útján meg nem támadhatja.
3019/1910., 1586 1911., 1739/1911.
Az özvegy csak közszerzeményi vagy özvegyi joga megsértése okából támadhatja meg férje végrendeletének joghatályát,
de egyébként a végrendelet alaki érvényességének megtámadására neki kereseti joga nincs. 3997/1910.
A végrendelet érvényessége csak a keresetileg érvényesített
jogalapon bírálható meg, nem panaszolt alaki hiányok miatt tehát, ha azok fen is forognának, a végrendelet nem érvényteleníthető. 4752/1914.
A végrendelet érvényessége, illetve érvénytelensége egyedül
azon az alapon bírálandó meg, amely e részben magában a keresetlevélben van előterjesztve s az, ami erre vonatkozóan a későbbi periratokban, mint a végrendeletnek további megtámadása
alapjául van előadva, csak akkor jöhet figyelembe, ha ez ellen
az alperes kifogást nem emel, vagy pedig azt a felperes a végrendeletnek korábbi meg nem tekinthetése miatt már a keresetben elő nem terjeszthette. 2892/1912.
A bírói gyakorlat által elfogadott jogszabály szerint valamely végrendelet érvényessége vagy érvénytelensége csak azon
a jogalapon bírálható meg, amely alapon annak érvényessége a
keresetben megtámadtatott s ettől a szabálytól eltérésnek csak
annyiban van helye, amennyiben a később felhozott érvénytelenségi ok ellen kifogás nem tétetik, vagy olyan alaki hiányról
van szó, melyet a megtámadó fél a kereset indítása előtt nem
ismerhetett, mivel az csak a per folyamán felmerült bizonyítékokból derült ki. 5931/1912.
A végrendelet érvényessége rendszerint a keresetben felhozott jogalapon bírálandó meg, a per folyamán felhozott újabb
érvénytelenségi ok pedig csak abban az esetben vehető figyelembe, ha igazoltatik, hogy annak létezéséről a felperesnek
tudomása nem volt s ez okból azt keresetlevelében nem érvényesíthette. 3144 1910., 5493/1910., 2249/1911., 3309/1911., 4376/1911.,
1015/1914., 4320/1914., Rp. I. 529/1915., Rp. I. 3126 1915., Rp. I.
5114/1915.
19. A szerzetesek vagyonszerzési és rendelkezési képessége.
A szerzetesrend férfi (szerzetesek) és női (apácák) tagjai
rendszerint a szerzetesrend kebelébe történt befogadásuk alkalmával tett szegénységi fogadalmuk folytán elvesztik vagyonszerzési és rendelkezési képességüket. Róluk, teljes ellátásukról
a szerzetesrend gondoskodik ; nekik vagyonuk nincs, nem lehet,
amit esetleg szereznek a szerzetesrendnek, nem maguknak
szerzik.

11. SZÁM.

A szerzetesek ezen teljes vagyonszerzési és rendelkezési
képtelensége csak az ünnepélyes fogadalmat tett szerzetesekre áll
fen, azonban bizonyos kivételes esetekben ezen teljes képtelenségük megszűnhetik és ismét visszanyerhetik szerzési és rendelkezési képességüket, nevezetesen abban az esetben, ha a szerzetesi fogadalom hatálya alól felmentetnek, vagy enélkül is, ha a
szerzetesrendből kilépnek, amidőn a köztük és a szerzetesrend közt
íenállott kapocs teljes feloldása vagy meglazulása folytán már
róluk többé nem a szerzetesrend gondoskodik, hanem maguk
kénytelenek a világi életben önfentartásukról gondoskodni.
Az ilyen szerzetesek vagyont szerezhetnek s arról élők közt és
halálesetre is szabadon rendelkezhetnek.
Az ünnepélyes szegénységi fogadalmat tett szerzetesekkel
szemben vannak az egyszerű fogadalmat tett szerzetesek, kiknek
úgy szerzési, mint rendelkezési képessége csorbítatlanul fenáll ;
ezek közül különösen kiemelendők a női kongregációk tagjai,
kik az 1715 : LXXI. tc. rendelkezése alá nem esnek és az
1715 :CII. tc. 3. §-ában megjelölt szerzetes testületek közé nem
tartoznak.
A szerzetesrendből kizárt, de a pápa által a szerzetesi fogadalom alól fel nem mentett szerzetes a szerzetesrendből történt
távozása után vagyonszerzésre képes. 4449/1914.
A szerzetes a szerzetesrenden kívüli tevékenysége által szerzett vagyonról joghatályosan rendelkezhetik úgy élők közt, mint
halál esetére. Rp. I. 160/1915.
Az ünnepélyes fogadalmat tett szerzetes vagyonában a közönséges öröklés szabályai nem alkalmazhatók. 7122/1899.
Altalános egyházjogi szabály, hogy a tulajdonképeni kongregációk tagjai tesznek ugyan fogadalmat, azonban ez csak
egyszerű fogadalom, melynek épen ezen minősége különbözteti
meg annak hatását az ünnepélyes fogadalomtól. Ami különösen
a szegénységi egyszerű fogadalmat illeti, a kongregáció azt
letett tagjai, ellentétben az ünnepélyes fogadalom hatályával,
magának az egyszerű fogadalom jogi természetének megfelelőleg szerzésképesek ; vagyonuk a testülethez tartozásuk ideje
alatt is tulajdonuk marad s a testületből önkényes kilépésük
esetén is nekik visszaadandó ; halál esetére vagyonuk felett a
fogadalom tartama alatt szabadon rendelkezhetnek ; végintézkedés hiányában vagyonuk felett a közönséges törvényes öröklésnek van helye ; magának a kongregációnak pedig tagjai hagyatékában törvényes örökösödési joga nincs és a tagok, amíg a
testület kötelékébe tartoznak, vagyonuk jövedelmének felhasználása tekintetében csak azoknak- a korlátozásoknak vannak alávetve, melyeket alapszabályaik tartalmaznak. 3305/1911. V. ö. :
2831/1903., 456/1908., 4679/1910.
20. Kitagadás.
Erdemetlenség.
A régi jogunkban fenállott kitagadási okok a változott életviszonyok közt immár nagyobb részben hatályukat vesztették,
úgy hogy ez idő szerint már kitagadási okul csak az örökhagyó
ellen elkövetett durva sértés van még hatályban.
A kitagadás csak végrendeletben azok felsorolásával foghat
helyet s azt vélelmezni egyáltalában nem lehet még akkor sem,
ha az örökhagyó súlyos bántalmazása miatt az őt sértő leszármazó ellen bírói úton elégtételt is vett, mert ha ennek dacára
az örökhagyó leszármazóját végrendeletileg ki nem tagadta, a
leszármazó öröklési jogosultsága sértetlenül fenáll.
Per esetén a kitagadás jogossága fölött a bíróság minden
egyes esetben a fenforgó körülmények figyelembe vételével
határoz.
Míg a kitagadás által maga az örökhagyó zárja ki az érdemetlen leszármazót az öröklésből, addig az érdemetlenség jogintézménye a törvény erejével hat, mert pótolni van hivatva az
örökhagyó vélelmezett akaratát, melyet az örökhagyó kifejezésre
nem juttathatott, vagy azért, mert megöletett, vagy azért, mert
az érdemetlenség fenforgásáról nem volt tudomása, vagy végül
mert képtelen volt akaratának kinyilvánítására.
Az érdemetlenség hivatalból figyelembe nem vétetik.
Míg a kitagadott leszármazó törzsével együtt esik ki az
öröklési kapcsolatból, addig az érdemetlenség csak magát az
érdemetlent sújtja, ki úgy tekintetik, mint ha az örökhagyó
előtt halt volna el és helyébe az öröklési kapcsolatba leszármazói lépnek be.
Az özvegy érdemetlensége a törvényes öröklés csoportjában
külön megbírálás alá lesz veendő.
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Felperesnek az orth. zsidó vallásról a keresztény vallásra
történt áttérése és jelenlegi férjével törvényes házasságra lépése
a fenálló törvényes rendelkezések és bírói joggyakorlat szerint a
kitagadásra jogszerű indokul nem fogadható el. De nem fogadható el törvényes indokul a kitagadásra a végrendelethez fűzött
levélbeli átok sem, mert felperes szülői 11 éven át folyton arra
törekedtek, hogy felperest törvényes férjétől elszakítsák és az
orth. zsidó vallásra visszatérésre bírják, felperes tehát méltán
adhatott kifejezést abbeli érzületének, hogy szüleinek iránta
11 éven át tanúsított magatartása a szeretetet nélkülöző eljárás
volt s ezen szüntelen és méltatlan eljárás indította a felperest
levélbeli azon kijelentésére, hogy : abban az esetben, ha szülői
őt az igazság és szülői tisztesség ellenére továbbra is megrövidíteni és esetleg teljes kizárását keresztülvinni akarnák, de
csakis ebben az esetben, őket a levélben leírt módon megátkozza. . ., a jelen esetben tehát a kitagadásra megkívántató súlyos sértés fen forgása meg nem állapítható. 3955/1908.
Alperesnek, mint-örökbefogadott ieánynak az a ténye, hogy
örökbefogadó szülőitől eltávozott s az ő beleegyezésük kikérése
nélkül nagykorúságában más községben férjhez ment, az örökségből való kitagadásra elfogadható okul nem szolgálhat.
5875/1909.
Abból a körülményből, hogy örökhagyó végrendeletében
gyermekét, a felperest ki nem tagadta, sőt neki kötelesrészénél
kevesebb értéket hagyományozott is : nem az következik, hogy
felperes többet nem igényelhet, hanem ellenkezőleg az, hogy
kötelesrésze kiegészítését követelheti. 3698/1911.
Aki az örökhagyót megölte, mint érdemetlen, az örökhagyó
után nem örökölhet. Az érdemetlen az örökségi kapcsolatból
kiesik s úgy tekintendő, mintha az örökhagyó előtt halt volna
el. Az érdemetlennek a törvényes örökösei örökölhetnek az után,
aki után az érdemetlen érdemctlenség miatt nem örökölhet.
988 1886.
Az öröklésre érdemetlen az a nő, aki férjének gyilkosával
házasságtörést követett el és őt a gyilkosság elkövetése után
pártolásban részesíti. 10,020,1890.
A magánjog elvei szerint az, aki az örökhagyó végrendeletét megsemmisíti, eltitkolja vagy elsikkasztja, az illető örökhagyó után az öröklésből mint érdemetlen kizáratik. 3378 1888.
Az örökhagyó gyilkosa, mint az öröklésre érdemetlen, az
örökösödési kapcsolatból kiesik s olyannak tekintetik, mintha
az örökhagyó előtt halt volna el ; ennélfogva helyébe az öröklési kapcsolatba az ő leszármazói lépnek, amiből okszerűen következik az is, hogy a gyilkos törvényes örökösödési jogosultságát érdemetlenség címén csak az ő leszármazói, nem pedig a
többi törvényes örökös jogosultak kifogásolni és megtámadni.
4694/1911.
A hitves halálát okozott szándékos testi sértés, még ha a
szándék nem is irányult az élet kioltására, a legsúlyosabb érdemetlenségi eset. Ila az örökhagyó az örökös bűnös cselekménye
következtében végakaratát nem érvényesítheti, a különben törvényes örökös az örökségben nem részesíthető. Az érdemetlenné
vált örökös úgy tekintendő, mintha az örökhagyó előtt halt
volna meg. 2577/1906.
Ha az örökhagyó harmadik személynek megbízást ad, hogy
írásbeli végrendeletét semmisítse meg, de ez a megbízásnak az
örökhagyó életében nem tesz eleget, a végrendelet visszavontnak
nem tekinthető. Ezzel a végrendeleti örökösnek esetleges érdemetlensége, illetve bárki részéről is a kártérítési kötelezettség
nincs kizárva abban az esetben, ha a visszavonást eredményező
cselekmény meghiúsulását esetleg az örökös, illetve más személy
is idézte elő. 4581/1908.
Joggyakorlatunk értelmében az öröklésre érdemetlenné válik
az, aki az örökhagyót fenyegetés vagy megtévesztés által halálesetre szóló rendelkezésre jogellenesen rábírta. Az öröklésre
érdemetlen az öröklési rend megállapításánál figyelembe nem
jön, hanem úgy tekintendő, mintha az örökhagyó előtt halt
volna meg. 2890/1912.
Ha az örökhagyó a végrendeletét fiának adta át megőrzés
végett s utóbb tőle megsemmisítés végett elkérvén, a fiú valótlanul azt állította, hogy már eltépte : ez a körülmény a fiút az
öröklésre érdemetlenné teszi ugyan, azonban az érdemetlenség
hivatalból nem vehető figyelembe. 3593/1910.
Dr. Plopu György.

Pszichológiai alapok az
állam hadiereje ellen elkövetett bűntetteknél.
(Kbtk. 327. §.)

I.
A világtörténelmi folyamatnak mindent tiprónak látszó 4itokzatosságát, a romboló harcok vértől duzzadó útjait derűs fény
hatja át: a pszichikai, a fizikai és az ethikai erők diadala.
Győzelmének eszmei tartalma nagy filozófiai gondolatok megvalósítását célozza.
A fegyveres hatalmak közül a siker nem azt kíséri, amelynek számaránya nagyobb, hanem amelynél az emberi elme ve^
zette erő, a tudomány és a technikai művészet hatásosabb.
S így azok a tételes intézkedések, amelyek ezeknek az erőhatásoknak kifejlését biztosítják és a kifejlés mindennemű akadályainak vagy a hatásfok gyöngítésére szolgáló törekvések
megsemmisítésére szolgálnak, hatványozott mérvben kell hogy a
törvényszabta keretben alkalmaztassanak.
Pszichológiai igazságok érvényrejutásának alapelve az, hogy
a törvényben, mint büntetőjogi kútfőben, vagy az ilyennek tekintett és objektív jogrendszert magában foglaló jogkönyvben,
mint a katonai büntetőtörvénykönyvben, elénk tükröződő gondolatok és gondolati vonatkozások, valamint a vonatkozások törvényei szabatosan meghatároztassanak.
Nemcsak processzuális, hanem az alkotmányjog szempontjából is garanciális jelentőségűek.
A háborúban a végletek és abszolút fogalmak helyét az élet
valószínűségei foglalják el. Az eljenfél jelleme, berendezései, állapota és viszonyai mutatják a cselekvés irányát. 1 Nemcsak a
fizikai erők, hanem a pszichikai momentumok is felette nagy
jelentőségűek, mert a háború nem valamely eleven erőnek holt
tömeg ellen intézeti támadásából, hanem mindenkoron két élő
erőnek végső megfeszítéséből alakul, ahol az erőszak tényében
a legközvetlenebb kölcsönhatások érvényesülnek. 2
Ebből az okból mindaz a pszichikai és fizikai külső tett,
külső cselekmény vagy mulasztás, amelyből a fegyveres erőnkre,
vagy azzal szövetséges hadseregre hátrány és ezzel az ellenségre
előny háramlik, a háború céljával közvetlen összefüggésben van.
A háborúnak az a célja, hogy akár a fizikai erőhatalom, akár
az akaratnak a háborús ténykedések tartóssága miatt fokonkint
előidézett kimerülése ú t j á n 3 az ellenség hadiereje megsemmisíttessék, illetve oly állapotba hozassék, hogy a harcot tovább ne
folytathassa. Hogy ezzel töressék meg az ellenség akarata, vagyis
az ellenség, illetve szövetségese a békekötés alájegyzésére, avagy
népe hódoltságra kényszeríttessék. 4
A törvényhozó ezek szerint a fegyveres erő sikere biztosításának védbástyáját állította fel akkor, amikor a Kbtk. 327. §-ában
meghatározott bűntett fogalmát megalkotta.
Ennek a bűntettnek tényálladéka a való élet ezer és ezer
alakjában, a magán, a társadalmi és a köztevékenység minden
jelenségénél olykor látszólagos díszben, olykor minden fénytől
ment egyszerű köntösben megjelenhetik. Erejének közvetlen
vagy közvetett vonatkozásaival azonban mindig sérti vagy veszélyezteti a fegyveres erő és ezzel az állami lét érdekét.
Azonban ez a bűntett, bármely alakban álljon is előttünk,
megköveteli a szigort. De mennél nagyobb a bűn és mennél nagyobb a büntetés, annál nagyobb aggodalommal, körültekintéssel és gonddal kell mérlegelni a tett pszichikai létének túlírnom és az élet minden mozzanatába kapcsolódó láncszemét,
hogy azok a határvonalak, amelyek sok esetben nem is a láncszemek létéből, hanem azoknak gyorsabb vagy lassúbb rezgéséből, illetve erősebb vagy halaványabb színéből képződnek, kellő
biztossággal megvonhatok legyenek.
A bírói gyakorlat mutatja, hogy egy-egy röpke szó, kiáltás
vagy mozdulat, kalaplengetés vagy virágszál feltétele, sötét éjszakában pislogó gyertyaláng az adott körülmények közt oly
fontos érdeket sért, hogy büntetése kötél általi halál vagy év1
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tizedet meghaladó súlyos börtön, máshol meg a külső tettek
egész sorozatának büntetése csak néhány évi szabadság vesztésbüntetés.
Kutatnunk kell azokat a fogalmi és jogalkati pszichikai ismérveket, amelyek megvilágítják azt a felelősség-folyamatot,
amelyben a polgárjogi obligáció vagy eme alaplétszak helyébe
forduló kárkötelem, anélkül, hogy a kötelem tárgya, a szolgáltatás, a facere és non facere tartalmához fűződő m a g a t a r tás, a nem vagy nem megfelelő teljesítés külső megjelenése
változnék, átlép a büntetőjog és pedig az 1915 : XIX. tc.-ben
szabályozott, a hadviselés érdekei ellen elkövetett visszaélések,
avagy a katonai büntetőjog 327. §-ában szabályozott bűntettek
szférájába.
A Kbtk. 327. §-ában meghatározott bűntettek perspektívájából tekintve, ezeknek a pszichikai ismérveknek megállapítása
annál jelentőségteljesebb, mert a katonai büntetőtörvénykönyv,
anélkül, hogy a cselekmény vagy mulasztás fogalmát szubstanciálná, egész általánosságban rendeli, hogy ezt a bűntettet elköveti mindaz az egyén, aki bármily cselekményben vagy mulasztásban oly célból válik bűnössé, hogy a cselekménnyel vagy
mulasztással az osztrák-magyar monarchia fegyveres hatalmára
vagy valamely azzal szövetséges hadseregre hátrány vagy az ellenségre előny háramoljék még akkor is, ha az efféle cselekvés
módja más bűntett vagy vétség jellegével bírna.
A cselekvés módja ezek szerint: 1. más és pedig oly bűncselekmény tényálladéki elemeit foglalhatja magában, amelyet a
tettes az állam hadiereje ellen elkövetett bűntett kivitele céljából
követ el, de amely tett a Kbtk.-ben már különben is halálbüntetés terhe alatt tiltott bűntelt; 2. vagy oly bűntett, amely a
Kbtk. 328. §. aj pont 2. tételében meghatározott bűncselekmények egyike (vasút, gőzhajó, vízművek, hidak, bányák, állami
távíró stb. rongálása vagy háborítása, illetve ily művek vagy
vállalatok üzeménél megillető kötelesség szándékos elmulasztása,
lőporkészlet stb. gyújtogatása), amelj esetekben az állam hadiereje ellen elkövetett bűntett büntetése kötél általi halál; 3. vagy
a cselekvés módja más oly bűncselekmény, amely a polgári büntetőtörvénykönyvben meghatározott, de az állam hadiereje ellen
elkövetett bűntettnél szigorúbban; 4. illetve annál enyhébben
megtorlandó bűncselekmény; 5. avagy oly bűncselekmény, mely
nem a polgári, hanem a katonai büntetőtörvénykönyvben meghatározott, de az állam hadiereje ellen elkövetett bűntettnél szig o r ú b b ; 6. illetve annál enyhébben megtorlandó bűncselekmény;
7. avagy csak kihágás; 8. vagy semmiféle bűncselekmény, nem
is fegyelmi kihágás, hanem csak magánjogi kötelezettséget létesítő deliktum; 10. illetve quasi deliktum; 11. vagy még ez sem,
hanem csak szerződésszegés; 12. illetve- bármely más kötelem,
kötelesség vagy kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése; 13, vagy oly cselekmény, illetve mulasztás, amely
különben
jogosult, illetve nemcsak jogi, hanem ethikai szempontból is jó,
hasznos és megengedett.
Mindezeket a csoportalakzatokat egységgé tömöríti azoknak
abbeli belső tartalma, hogy függetlenül állván a tett külső megnyilatkozásától, azt az egy filozófiai gondolatot szolgálja,- amely
az állam hadiereje érvényesülésének biztosítása céljából arra irányul, hogy akármily cselekmény vagy mulasztás, amelyet a tettes
abból a célból követ el, hogy az ellenségre előny és ennek kölcsönhatásakép a saját vagy a szövetséges haderőre hátrány származzék, üldöztessék és elrettentő példáúl is szolgáló szigorral
büntettessék, függetlenül attól, hogy a célzott hátrány, illetve
előny bekövetkezett-e avagy nem.
Ezt a filozófiai gondolatot kapcsolatba hozva azzal a körülménnyel, hogy, amint Dangelmaier helyesen megjegyezte, 5
a hadsereg harcképességének fentartása tulajdonképen a katonai büntetőjog célja és feladata, a magyar törvényhozás és
az 1912 : XXXII., illetve XXXIII. tc. 14. §-ában az idevonatkozó
külföldi törvények gondolatmenetével összhangban, mozgósítás
vagy háború tartama alatt, avagy ha a háború kitörésének közvetlen veszélye fenyeget, a magyar minisztertanácsnak elhatározásától függően, a haderő kifelé és befelé való biztonsága céljából,
hogy a katonai hatalom és autoritás mindenütt, ahol a haderő
érdekei veszélyeztetve vannak, gyorsan és a katonai büntetőjog
5
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szigorával közbeléphessen, oly egyénekre vonatkozóan is, akiknek rendes bírósága a polgári büntetőbíróság, ily bűncselekmények vagy az ily cselekmények átján elkövetett szigorúbban
megtorlandó bűncselekmények miatt a rendkívüli katonai és
pedig a honvéd, szubszidiariter, ha ez a hadi események
következtében nem volna gyakorolható, a hadseregi büntetőbíráskodást állapította meg.
S épen azért, mert ezeknél a bűntetteknél ugyanazon cselekmény igen sok esetben több büntetendő cselekmény tényálladéki elemeit foglalja magában, amelyek a sértett jogköre szempontjából külön alosztályokba tartozó jogokat sértenek, az a
differenciálódás, amelyet az objektív jogrendszerek, a sértett
jogkörök különféleségéből kiindulva, tartalmaznak, az állam hadiereje ellen elkövetett bűntettek elbírálásánál különös nehézséget
okoznak.
A megoldás szempontjából támpontot nyújtanak azok az
irányelvek, amelyeket Carrara Ferenc már 1859. évben, amikor
(saját szavai szerint: «a legszerényebb tanszéken 12 éven át előadván a büntetőjogtudományt))) a pisai egyetemi tanszéket elfoglalta, «a büntetőjogtudomány vezérlő igazságai)) Programmjában kifejtett, 6 amely szerint a megkülönböztetés alaptétele a
tett pszichológiai tartalmából indul ki.
5 eszerint elsősorban azt kell megkülönböztetni, vájjon a
tettes különféle egymástól független célok miatt követte-e el a
több'jogsértést, amikor is a cselekvések önállóknak tekintetnek
és a jogi kapcsot csakis a célravezető eszközök közt lévő összefüggésben rejlő eszmei kötelék alkotja, mert enélkül csak több
egymástól független, habár egymással találkozó bűntettről lehetne
szó, 7 avagy a cselekvés csak egyetlen célra irányult, amely cél
miatt úgy sértette meg az egyik jogot, hogy a másik jog megsértését eszközül használta ama sértésre. Ekkor a cél egysége
esetleg egy bűntetté alakítja a tettet. De lehet, hogy összetett
célzat forog fen, amely összetettség célzategybeolvadást, avagy
célzatpárhuzamosságot, illetve célzali fölé- vagy alárendeltséget
hoz létre, amikor a legbonyolultabb kérdések közé tartozik annak
a megkülönböztetésnek konkrétizálása, hogy a tett fő-, illetve
mellékbűntett avagy eszközcselekmény és hogy ezek minősítése,
büntetése, valamint a büntetőhatalom gyakorlása a megvalósított
különböző tényálladékokra vonatkozólag különböző hatáskörrel
bíró bíróságok közt, különösen ha különböző időben bekövetkezett successiv cselekményekről van szó, mikép történjék.
A megoldás alá kerülő kérdések nehézségeit fokozza az a
körülmény, hogy a kapcsolatok viszonya nem állandó, hanem
változó és kizárólag belső lélektani alapokon felépülő pszichikai
függvény-kép, amelynek abszolút értéke mindig csak relatív bizonyossággal állapítható meg, mert eltekintve attól, hogy a fogalmak: motivum, szándék és célzat, valamint az ezeket alkotó és
kísérő lelki tényezők maguk sem pozitív mennyiségek, hanem a
tudomány igen vitás tételei, amelyek egymásba folyó határterületek miatt egymástól élesen meg nem különböztethetők, hanem
csak átlagos középhatárértékkel meghatározható lelki folyamatokat alkotnak és eltekintve attól, hogy a gyakorlatban, különösen a jogilag nem képzett bíráknál, az indító ok, a motivum, az
indulat, érzelem ós a vágy, képzet, akarat, szándék és cél, eszközcélzat és mindezeken túlmenő végső cél fogalma összevegyül,
a tett pszichikai tartalmának elbírálása már azért is nehézségekbe ütközik, mert ezt a belső tartalmat kizárólag csak következtetések útján és pedig oly tények alapján kell megállapítani,
amelyek már elmúltak és nem az eredeti tisztaságukban vétetnek
észre, vagy amely tények csak hatások vagy maradványok, úgy
hogy a tények előadásában is több a tanúk vallomásaiban foglalt lelki hit, mint a matematikai bizonyosság.
II.
A tudat és az akarat fejlődési folyamatának és tényezőinek
ismerete nélkül, amint a büntetőjog, úgy az állam hadiereje
ellen elkövetett bűntettek jelenségeinek, ezek ok és okozati
viszonyainak törvényszerűségét szabatosan meghatározni és a
határvonalakat helyesen megvonni nem lehet.
A cselekmény, amelyet a maga egészében ex tunc ténynek
6
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állapítunk meg, bizonyos elemekből alakul, amely büntethetőségi
előfeltételek Összessége 8 alkotja a tényálladékot, amely ha megegyezik valamely bűncselekmény törvényes fogalmával 9 , a konkrét bűncselekmény törvényszabta ismérveinek összfoglalatával
(ami Stooss 1 0 szerint a <xVerbrechensbild»), a bűncselekmény
megvalósul.
Ennek azonban mindig csak objektív tényálladéka a külső
tett, mert a gondolatok, ha nem nyilvánulnak külső tettekben,
nem bűntettetnek és így a bűntett mint jogi fogalom mindig csak
azt a külső tettet jelenti, amit a törvényhozás büntetéssel sujt, 1 1
ellenben a tett szubjektív tényálladéka a belső pszichikai tartalom. 1 2 Az objektív ós szubjektív tényálladékoknak azonban külön
létükben büntetőjogi jelentősége nincs, hanem csak a magúk öszszeforrottságában,-mint cselekvésegységben. 1 8 Úgy, hogy a szimptomatikai elmélet hívei (symptomatische Verbrechensauffassung)
szerint (1. Kolhnann: Die Stellung des Handlungsbegriffes im
Stra frech tssystem 1908. Z. St. W . 28. 449. 1.) a bűncselekmény csak
bűnösségfelismerési eszköz (Verbrechen ist Strafschulderkenntnissmittel), 1 4 amelyben külső formáknál nagyobb jelentőségű a belső
etikai és lélektani mozzanat.
Ez az oka annak, hogy a legfőbb igazságszolgáltatási hatóságok, a bíróságok, vonatkozó határozataiban a tudomány vonatkozó elvei értékének megállapítása mellett az egyetemes elvi
szempontok szintén e bűncselekmény szubjektív tartalmának meghatározásához fűződnek és e szempontok alapértéke nyújtja azt
a normatív egységet, amely az összes igazságügyi hatóságnak
ebben a kérdésben való állásfoglalásának egyöntetűségét és összhangját biztosítja és kifejezésre juttatja, hogy mi a törvényhozás
vonatkozó rendelkezéseinek legfőbb elve és mi az ezt uraló és
az egységes rendszert nyújtó filozófia.
A m. kir. Kúria 1915. évi február hó 13-án a másodelnöke,
a tanácselnökei és bírái részvételével tizenegy tagból álló jogegységi tanácsában B. 1. 1417/1915. sz. alatt hozott jogegységi
határozatában kimondotta, hogy a Kbtk. 327. §-ába# foglalt rendelkezés a büntethetőségnek megállapításához nem tartja elegendőnek az eredmény előrelátásában álló szándékosság lenforgását,
hanem ennél többet, vagyis azt kívánja, hogy a szándék egyenesen az állam vagy szövetségese fegyveres ereje hátrányára szolgáló eredmény elérésére irányuljon; hogy tehát az eredmény
létesítése a tettes cselekvésének indító okát képezze. Viszont a
m. kir. legfelsőbb honvéd törvényszék 1916. évi március lió 10.
napján 141/kt. 1916. sz. a. a P. 308/15. sz. a. folytatott bűnperben
hozott elvi jelentőségű tanácsi határozatában kimondotta, hogy a
katonai büntetőtörvénykönyv az alanyi bűnösség szempontjából a
bűnösségnek csak két alakját ismeri: a gonosz szándékot és a hanyagságot, s hogy az állam hadiereje elleni bűntettek létesüléséhez
gonosz szándék szükséges. Hogy pedig miben áll ez a gonosz szándék, azt maga a törvény megmondja. A Kbtk. 1. §-ának értelme
szerint ugyanis •— mondja az ítélet — a gonosz szándék nem
egyéb, mint «a bűntettel járó rossz))-nak megfontolása és elhatározása. S így ha valaki egy tervbe vett cselekmény megfontolásának során annak a felismerésére jut, hogy a cselekmény szükségkép büntetőjogilag tiltott eredményt fog előidézni és a cselekményt mégis elhatározza, úgy ő nemcsak a cselekményt, hanem az eredményét is akarta. Továbbá, hogy ugyanígy áll a dolog
ott is, ahol a tettes belátása szerint a tett szükségkép az ő célján túlmenő eredményt fog létrehozni, de ez őt a tett elkövetésétől vissza nem tartotta. Mert a tettnek ténybeli és büntetőjogi
effektusa, tehát annak a Kbtk. 327. §-a szerinti minősíthetése
szempontjából is közömbös az, vájjon a tettest jogtalan vagyoni
előny vagy mily más rugók indították a haderőnk hátrányával
járó cselekmény elkövetésére. Csak az kell, hogy a tettes képzetében még a tett előtt vagy alatt meg kell lenni a szükségkép
beálló eredmény bekövetkezésének. Az osztrák legfelsőbb honvédtörvényszék pedig az 1916. évi március hó 7-ik napján G. 7. R,
8
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37/16. sz. határozatában kimondotta, hogy a Kbtk. 327. §-ában
meghatározott bűntett szubjektív tényálladéka megkívánja az e
§-ban meghatározott célzat (Absicht) fenforgását. De kell, hogy a
tettes az eredményt akarja, mert a célzat az eredmény akarásában
rejlik. S ez az akarat fenforog nemcsak dolus directus, hanem
dolus eventualis esetén is, akkor is, ha a tettes az eredményt
cselekményének nemcsak szükségképi, hanem mint valószínű és
lehetséges következményét felismeri.
Ezek szerint nyilvánvaló, hogy ezek az elvi álláspontok némi
ellentétet látszanak mutatni abban a tekintetben, vájjon a tettes
szándékának egyenesen az említett eredmény elérésére kell-e irányulnia és kell-e az, hogy az eredmény indító okként szerepeljen, avagy elegendő-e az a tudomás, hogy a cselekményből az
eredménynek szükségkép be kellett következnie.
Az ellentétesség azonban megszűnik és kiviláglik az összhang, ha megállapítást nyer a célzatnak a katonai büntetőtörvénykönyvben is elismert bűnösségmegállapítási konstitutív ereje,
ha megállapítást nyer az állam hadiereje ellen elkövetett bűntetteknél a törvényszerű szükségesség abban a tekintetben, hogy a
célzat, mint tényálladéki elem fenforogjon, és ha megállapítást
nyer a célzat és a cselekvés kapcsolatának belső tartalma, e
bűntett szubjektív tényálladékának és a Kbtk. 1. §-ában meghatározott szándéknak egymásközt való viszonya, valamint az ezekben az összetett jelenségekben megnyilvánuló egyetemes törvényszerűségeknek pszichológiai egysége.
(Folyt, köv.)
Dr. Szentirmay
Ödön.

A kartellkérdés a polgári törvénykönyvjavaslatában.*
Dr. Liebmaun Ernő a Jogt. Közi. 1913. évi 27—29. számaiban «KarteIljogi kérdések® cím alatt közzétett tanulmányában az
általam ismertetett 363/1911. sz. kúriai ítélet alapján arra a következtetésre jut, hogy a Kúria a kartellszervezkedósnek az ítélet
által megszabott határok között semmi gátat nem vet, és hogy
a kartellszerződés bármely formájában mindaddig, míg vele szemben az áremelés bizonyítást nem nyert, teljes bírói védelemre
tarthat igényt. Dr. Liebmann Ernő ugyanebben a tanulmányában
a Kúria elé azóta került — tudomásom szerint egyetlen — másik esettel is foglalkozik és lényegesen messzebbmenő eredményekre jut. Az 1912. február hó 12-én kelt 419/1912. sz. ítéletről
van szó, amelynek kapcsán Liebmann már a kartelljogunk fejlődésére nagy horderejű azt a tételt ís konstatálja, hogy «a jó
erkölcsökbe csak az az áremelés ütközik, amely a. «rendes forgalmi árat» a közönség kizsákmányolása végett hajtja fel». Tehát
nem minden áremelés ütközik a jó erkölcsökbe és a kartell
nincs elzárva attól, hogy áz áremelés gazdasága okszerűségét
bizonyítsa. Ezek a megállapítások helyesek, de hogy helyes-e
Liebmannak az a további következtetése is, hogy «ez az ítélet
előhírnöke annak a gazdasági szempontból legiidvösebb felfogásnak, amely a bírói beavatkozást a kartellekkel szemben a
legrendkívülibb esetre szorítja)), azt a jövő inkább hivatott eldönteni. Ezzel azonban nem mondom azt, hogy Liebmann nézete
sem volna több jámbor óhajtásnál, mert ellenkezésbe jutnék Önmagammal és mindazzal, mi tanulmányának megjelenése óta
látható alakot öltött. Megjelent azóta a Polgári Törvénykönyv
törvényjavaslata indokolásával együtt és megjelent a törvényjavaslat bizottsági szövege is. A kettőből kartelljogunk pontosan
kihámozható, megállapíthatók azok az elvek, amelyeket bíróságaink a kartell egész jogterületén előreláthatólag alkalmazni
fognak.
A törvényjavaslat egy helyütt a kartellre reá is mutat. A jó
erkölcsökbe vagy a közrendbe ütköző szerződéseknél az indokolás elsősorban a modern gazdasági alakulatok körül előállható
túlzásokra tekintettel szükségesnek tartja, hogy a közrendbe ütközés, mint semmisségi ok a törvény szövegében benne maradjon, mert a modern társadalmi és gazdasági rend nagy alapelveivel ellentétbe helyezkedő 'szerződéseket közérdekből megtűrni nem lehet. Másodsorban megállapítja, és ez a megállapítás
a kartellek jogi bázisa, hogy «a 747. §. — Bizottsági szöveg (Bsz.)
749. §-a — idevonatkozó szabálya többek között lehetővé fogja tenni
a bíróságoknak, hogy a kartellek és trustök elfajulásával szem* Az előbbi közi. 1. a 14. szám ban.
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ben megfelelő repressziót gyakorolhassanak)). Az országgyűlési
bizottság ezen a szakaszon azt a változtatást eszközölte, hogy az
erkölcstelen tartalmú, vagy a közrendbe ütköző szerződés
helyett az erkölcstelen vagy a közrendbe ütköző szerződést
mondja ki semmisnek, mert a bíróság túlságosan meg volna
kötve, ha annak vizsgálatánál, hogy valamely szerződés erkölcstelenség okából semmis-e, csak a szerződés tartalmát vehetné
tekintetbe.
Előző dolgozatomban kiterjeszkedtem arra, hogy a közrend
megemlítése a hivatkozott panaszban felesleges ; azóta sem olvastam egyetlen egy határozatot sem, amelyben közrendellenességről szó esnék. Akármennyire ragaszkodtunk is a francia jog
által protegált ccórdre publique» átültetéséhez, nagyobb jogbiztonságot ezzel elérni nem fogunk, a bíróságok továbbra is jó
erkölcsökbe ütköző szerződéseket fognak ismerni és pl. az egyéni
szabadságot mértéktelenül korlátozó szerződéseket nem azért
fogják semmisnek kimondani, mert az egyéni szabadság elkobzása a közrendbe ütközik, hanem mert erkölcstelenség. Eltekinthetünk tehát az indokolás azon osztályozásától, hogy a kartellek
elfajulását a közrendbe és nem a jó erkölcsökbe ütközőnek
mondja, viszont örömmel üdvözöljük, hogy az indokolás a kartellekkel csak a Liebmann által kiemelt negatívum szempontjából
foglalkozik, hogy t. i. csak a kartellek elfajulása esik a törvény
által tervbe vett semmisség alá.
A haladás az eddigi állapottal szemben annyira szembeszökő,
hogy az indokolásnak ez akijelentése hosszabb méltatásra nem
szorul. Elég hangsúlyoznom, hogy ezentúl a bíróságok, amenynyiben a törvényhozó intencióját követni akarják, csak a kartellek kinövéseit fogják sújtani.
« A kartelljognak ez a része tehát tisztázva volna, a Kúria felfogása fedi a törvényhozó felfogását és ezzel megteremtették a
kartell létalapját. Ámde nyitva maradt az a nem kevésbbé fontos
kérdés, hogy hol végződik a bírói oltalomra igényt tartó kartell
és hol kezdődnek a kinövések. A kérdés nehéz, de nem megoldhatatlan, azt hiszem elég, támpontot találunk arra, hogy a jó
erkölcsökről jövőre kialakuló fellogást megkonstruálhassuk és
ezzel együtt a felvetett kérdésekre is megfelelhessünk. Ez a felfogás szükségszerűen csak részét képezi a törvényjavaslatban
megnyilatkozó általános szociális és etikai felfogásnak, aminthogy a Bsz. 749. §-a lapidáris ((Erkölcstelen vagy a közrendbe
ütköző szerződés semmis® szövegezésében csak úgy válik élő jog
szabálylyá, ha a javaslat rokonrendelkezéseivel vonatkozásba
kerül.
A turpis causa meghatározását a törvényjavaslat nem tartalmazza ; hogy miért, azt dr. Schuszter líudolf úr jogászegyleti
értekezésében kimerítően megindokolta. Álláspontja az, hogy
csak úgy, mint a német törvényhozó a turpis causa meghatározását esetről-esetre a német bíróra bízta, a mi törvényhozónk is
bízza nyugodtan a kérdést a magyar bíróra ós lelkiismeretességére, majd megtalálja útját és módját, hogy a törvényt helyesen,
igazságosan alkalmazza. A törvényhozó honorálta dr. Schuszter
álláspontját, aminthogy honorálta* azt a másik indítványát is,
hogy a 749. §-ban a szűkre szabott ((erkölcstelen tartalmú)) szerződések helyett az általános értelmű «erkölcstelen» szerződéseket mondja ki semmisnek. Ámde egymagában avval, hogy az erkölcstelen szerződések elbírálása, illetve hogy annak megállapítása,. hogy egy szerződés erkölcsös-e vagy erkölcstelen, a bíróságra bizatott, a törvényhozó nem érte el a célját. A céltudatos
törvényhozásnak arra is kell törekednie, hogy a törvény alkalmazásában azt a felfogást kövessék, amelynek alapjait a törvényhozó a törvénybe lefektette. Nézetem szerint ez a körülmény ugyanannyira fontos, m i n t a Schuszter által felemlített ítélkezési fix szempontok, és feltétlenül fontosabbak mint az ugyancsak Schuszter által idézett Lotmár Fülöp és. az ezzel vitába bocsátkozott Kohler nézetei. Mert ha igazsága is van Lotmárnak,
hogy az az erkölcsi felfogás követendő, melyet a nép a saját hazájában az adott időben mérvadónak tekint és ha ezzel szemben
Kohler felfogása sem feltétlenül elvetendő, mely szerint «az
önzésnek oly fokú korlátozása, a szenvedélyek oly mérvű fékezése és az erkölcsi és gazdasági javaknak olyan összhangbahozása érendő el, amilyen az a nem épen tökéletes ideál, amely
a nemzet jobbjaiban a tisztajellemű, mocsoktalan emberről felhető)), és végeredményben mégis csak süppedékes talajon mozgunk, és nem beszélhetünk jogbiztonságról, ha a tőrvényből ma-
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gából az ((erkölcsös)) és ((erkölcstelen)) fogalmait megállapítani
nem tudjuk. Elvégre egy törvény csak akkor tölti be hivatását,
ha a jogalkalmazásnak minden tekintetben kielégítő forrása,
nem pedig ha úgy indul neki az életnek, hogy rögtön idegen
disciplinák támogatására szorul.
A polgári törvénykönyv javaslata indokolása szerint a vagyoni jogviszonyokat a méltányosság alapján rendezi. A kötelmi
jogban főtörekvése, hogy a forgalom tisztességét és jóhiszeműségét előmozdítsa. Szigorú adóssági jogot állapít meg, de gondoskodik arról, hogy ez a jog ne váljék az adós kizsákmányolásának eszközévé. Megoldásainak alapja a méltányosság ü s a protektiv szabályok egész sorozata nyújt védelmet a gazdaságilag
gyengébb félnek.
Ezt az irányzatot a képviselőházi bizottság is követte, némely esetben, így a 751. §-ban is ligyelemmel volt arra, hogy a
megkötött ügyletek a forgalom biztonsága érdekében érvényben
maradjanak, még ha részben az ethikai mértéket nem is ütik meg
és csak akkor legyenek semmisek, ha ezt az erkölcsi rend parancsolólag megkívánja.
Az ethikai és szociális szempontok a Tj.-on tényleg végig
vonulnak, itt-ott megesik azonban, hogy a Tj. a megkívánt mértéken innen marad vagy azontúl megy.
Így a Tj. a magyar joggyakorlat és hazai forgalmunk által
is befogadott «Treu und Glauben)) a forgalomban megkívánt ((Hűséget és Bizalmat)) nem kodifikálja. Sok helyütt a méltányossággal, másutt meg a ((csalárdul)) kifejezéssel operál a
Treu und Glauben helyett. Mind a három fogalom mást mást
jelent és sem a méltányosság, még kevésbbé a csalárdság nem
fejezi ki soha azt a viszonylatot, melyet a hosszas alkalmazás a
Treu und Glaubennal közismerten kifejezésre juttat. A méltányosság a megalkuvásnak az igazságérzet által megkívánt erősebb
gyengébb mértéke, a csalárdság a dolus malus, a Treu und
Glauben pedig Kohler szerint «Ist Warhaftigkeit : Glauben ist
Warhaftigkeit in bezúg auf die Gegenwart, Treue in bezúg auf
die Zukunft. Treu und Glauben will daher heissen : die Erldarung gilt in dem Vérstándniss, das der Verkehr ihr beimisst,
denn dann ist sie war ; und sie gilt mit den Folgen, die der Verkehr als die entsprechenden Bechtsfolgen an sie knüpft, denn
dann ist sie Treu)). Nem tartom ezek szerint szerencsésnek sem
a Bsz. 770- §-ának 2. bekezdését, sem a Bsz. 856. §-ának szövegezését. A méltányosság szükség esetén koncessziókat is jelent, már
pedig sem a szerződések megkötésével, sem pedig a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséért a feleknek még kétség esetében sem szabad avval számolniok, hogy akaratukat még
másként fogják méltányolni, mint ahogyan azt a forgalom, illetve,
amint ezt a 770. §. nézetem szerint nem szerencsésen kifejezi,
az élet felfogása a felek felett álló hatalmával előírja. Nem hiszem,
hogy a Tj. azért mellőzte volna a Treu und Glaubent, mert a
német polgári törvénykönyvvel szemben eredetiségre törekedett,
hiszen az indokolás külön is hangsúlyozza, hogy a B. G. B. a
Tj.-ra nagy befolyással volt, hanem úgylátszik a törvényszerkesztőknek az volt a felfogásuk, hogy a méltányosság a mi jogforgalmunknak jobban felel meg. A megoldást, sem elméleti, sem
gyakorlati okokból nem tartom helyesnek már azért sem, mert
ha egy szerződésbe ezután azt fogom beirni, hogy a felek a
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésénél egymás irányában méltányosan és nem ahogyan eddig tettem, nach Treu und
Glauben fognak eljárni, akkor kétség esetén a feleket nem a
forgalomban kialakult szabályoknak, melyeket a feleknek ismerniök
kell, hanem egy árbitriumnak vetettem alá. Ez pedig nagy különbség.
A Bsz. 765. §-a szerint a feltételt teljesültnek kell tekinteni,
ha teljesülését az a fél, akinek ez hátrányára volna, csalárdul
megakadályozza. A Bsz. 1509. §-a szerint pedig a célba vett eredmény be nem következése okából visszakövetelésnek nincsen helye,
ha a visszakövetelő fél az eredmény bekövetkezését csalárdul
megakadályozza. Mindkét esetben a Tj. kitolja a szerződésszegő
fél aktiv szabadságát csak azért, mert a Treu und Glauben fogalmát nem alkalmazza. Sokkal erősebb kritériumok kellenek
ahhoz, hogy eljárásomat csalárdnak minősítsék, mint ahhoz, hogy
cselekedetemet a forgalom követelte hűség és bizalomba ütközőnek minősítsék. Es ezzel szemben nem hozható fel ellenérvül,
hogy a Treu und Glauben túlságosan labilis, míg a dolus malus
annyira kiforrott jogi fogalom, hogy alkalmazása körül ma már
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tévedni sem lehet. Nem áll meg ez ez érv azért, mert bizonyítás
kérdése mind a k*ttő, az egyik esetben kisebb, a másikban nagyobbfokú a vétkes fél szerződésszegése.
A Tj. ezek szerint a Treu und Glauben mellőzésével egyrészt
jogbizonytalanságot teremtett, másrészt pedig rést ütött az általa
hangoztatott protektiy szabályokon, mert a felhozott fontos esetekben csak akkor siet a szerződéshez hű fél oltalmára, amikor
a mala íides a szerződés ellen vétő félnél nyilvánvaló. Kétségtelen, hogy a Tj. kötelmi jogi részén végighúzódó ezen enyhe
felfogás a Tj. által inaugurálni célzott szigorú erkölcsi felfogásra
is kártékonyán hat, mert minél kiiljebb toljuk a megengedettség határait, annál tágabb tere nyilik, még pedig az erkölcsi
mérték rovására, a megengedettség lehetőségeinek. A kartelljogban mindennek különösen nagy a jelentősége, mert a jelen kor
gazdasági alakulatai között a kartelleknél van a gazdaságilag
gyengébbeknek leginkább szükségük arra, hogy érdekeik megvédésére a gazdaságilag erősebbekkel szemben a törvény protektiv rendelkezései tényleg prolektivek is legyenek.
A törvényjavaslat etikai vonatkozású egyéb rendelkezései közül elsőhelyen a képviselőházi bizottság által felvett 751. §. második bekezdése érdemel figyelmet. Ez a rendelkezés a következőképen szól : Semmis a szerződés is, amelylyel*valaki, másnak
tapasztalatlanságát, könnyelműségét, függő vagy megszorult helyzetét vagy . a nála elfoglalt bizalmi állását kihasználva, a maga
vagy harmadik személy részére a másik fél tetemes kárára ingyenes előnyt, vagy aránytalan nyereséget köt ki vagy szerez.
A 751. §. harmadik bekezdése erre az esetre a relatív semmisséget statuálja, a félelmet okozó fél és harmadik személyek csak
akkor hivatkozhatnak reá, ha a sértett már kifejezte abbeli akaratát, hogy a szerződést semmisnek kívánja tekinteni. Az a rendelkezés a Tj. 782. §-a helyébe került és annyiban szigorúbb,
hogy a sérelmet szenvedő alternatív jogait szerződés felbontása
vagy a teher méltányos leszállítása helyébe a relatív semmisség lép.
A törvényszakasz kritériumul azt tekinti, hogy a vétkes
félre ingyenes előny vagy aránytalan haszon háruljon, mert
((számolni kell a forgalomnak a/.on érdekével, hogy normális feltételek mellett létrejött forgalmi ügyletek túlkönnyen ne legyenek megdönthetők)) (indokolás).
A törvényhely és indokolása egyaránt figyelemre méltóak.
A törvényhozó sújtani akarja azt a gyakori és a kartellek körében nem ritkán előforduló esetet, hogy a kartelltől függő iparost
vagy vevőt jóformán elviselhetetlen feltételek betartására szorítják.
Különösen gyakori ez az eset a kombinált kartelleknél, illetve
az úgynevezett allianceszerződéseknél, ahol a vevőket harmadíziglen megkötik, így volt ez a nemrég feloszlott bőrkartellnél.
Ha ez a kényszer a függő vagy megszorult helyzetben levő felet nemcsak megkárosítja, hanem még a vétkes félnek ingyenes
előnyt jelent, akkor a szerződés erkölcstelen De az indokolás
helyesen emeli ki, hogy ha csak tényleg ingyenes előny vagy
aránytalan haszon konstatálható, szabad a forgalmi szabadságba
vetett hitet megbolygatni, nehogy a szerződési viszonytól szabadulni kívánó fél o másikat derüre-borúra uzsorával vádolhassa
és a forgalom biztonságát zavarhassa.
Ennek a szakasznak közvetett hatása az lesz, hogy a monopolizáló kartell feltételeinek megszabása körül óvatosabb lesz,
mert ha a neki kiszolgáltatott fél a túllerhes, tehát a 751. §.
2. pontja értelmében erkölcstelen feltételeket el is fogadja, a
szerződéstől bármikor megszabadulhat, ha pedig a kartellcl szemben tehetetlen fél a feltételeket nem fogja elfogadni és ezért
megy tönkre, a kartell a Bsz. 1461. §-a alapján fog felelni. Az
osztrák judikaturában- erre már van is precedens. Egy galíciai
gyáros visszautasította egy biztosítótársaság súlyosbított feltételeit, mire a gyáros ajánlatát a többi osztrák társaságok is viszszautasították és a gyáros vállalata több hónapig biztosítatlanul
maradt. A vállalat ebben az időközben leégett és a gyáros kárának megtérítését a feltételeket szigorító társaságon kereste.
Bár az Oberster Gerichtshof az ügy egységes elintézése folytán
ítéletet nem hozhatott, mégis a tárgyalás során az egyezséget előidéző azt a kijelentést tette, hogy «a kartell egyes határozmányainak kihasználása abból a célból, hogy a biztosítást keresők
szerződéseiket vagy csak lényegesen súlyosabb feltételek mellett
újíthassák meg vagy pedig az illetők a biztosításból egyáltalán
kizárassanak, erkölcstelen és kártérítésre kötelező magatartás-
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nak minősítendő)). (1906. okt. 9.) Ugyanilyen értelemben határozott már ismételten a német Reichsgericht is.
Az itt előadottak kételyt támasztanak Liebmann Ernő azon
következtetésének helyessége iránt is, hogy a kartelltag az ár
abnormitása miatt a létrejött kartellszerződést egyáltalán nem
bonthatja fel. Rendes körülmények között nem, de az itt előadott esetben igen.
A kartelleket közelről érinti a Bsz. 791. §-u : Részleges semmisség esetében az egész jognyilatkozat megdől, hacsak meg nem
állapíthatni, hogy a nyilatkozattevő azt a semmis pont nélkül is
megtette volna. Az optkv. 882. §-a analóg rendelkezést tartalmaz,
a német B. G. B. Iá9. §-a pedig majdnem fedi a Bsz. szövegezését, már az osztrák jogállapot ismertetésénél idéztem az Oberster Gerichtshof 1912. évi június hó 15-én hozott ítéletét, melylyel
a kartellszerződésnek csupán a jogosulatlan áremelésre vonatkozó részét mondja ki semmisnek. Erre a törvényszakaszra a
kartelljudikaturában nagy szerep vár, mert helyes alkalmazása
mellett ez lesz a biztonsági szelep, melynek segítségével a kartellek káros határozmán yaiktól megszabadulhatnak anélkül,
hogy a kartelleknek fel kellene oszolniok. Tagadhatatlan, hogy sok
esetben a kartell megállhat, még ha alapszerződéseiből az áremelésre vonatkozó rendelkezés nemcsak papiroson, hanem tényleg
kikerül és miután a Kúria is csak a közönséget kizsákmányoló áremelést üldözi, a kartell a legtöbb esetben ennek a túlhajtásnak
feláldozásával az összeomlástól meg fog menekülni.
A kartelltag abszolút megkötöttségét enyhítő rendelkezést a
Bsz. 1426. §-a tartalmaz : Határozott időre kötött társasági
szerződést nyomós okból idő előtt is fel lehet mondani. Nyomós
ok, ha egy másik tag a társasági viszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsérti,
vagy ha ily kötelezettségének teljesítése lehetetlenné vált. A német kartell jogi helyzetének ismertetésénél felemlítettem, hogy
bizonytalanság a német kartelljogban még csak a felmondás
körül van. A német Reichsgericht a megkötött szerződések fenmaradhatása érdekében a kartelltag felmondási jogát nagyon
megszorítóan magyarázza. Módot nyújt a Reichsgerichtnek ezen
felfogása érvényesítésére a kartellalapításnak az a szokásos formája, hogy a tagok egyrészt egymás között szerződnek, másrészt
pedig a kartell által alapított eladási központ iránt is vállalnak
kötelezettségeket. Miként később még látni fogjuk, a Reichsgericht azért helyezkedett a kartelltaggal szemben már ismételten merev álláspontra, mert felfogása szerint a kartelltagok az
eladási központtal — amint ezt Liebmann is tartja — ut singuli
szerződtek, a többi tagok eljárása tehát maguktartására nem
lehet kihatással. Ezt az álláspontot joggal támadják, mert a kartell összes segédszerveivel együtt, amint ezt még kifogom fejteni, egy egységes egészet képez és a kartelltagok viselkedése a
kartellre és a tagokra egymásközött a legérzékenyebb kihatással
van. Nálunk mindez még sokkal nyomatékosabban hangsúlyozható és miután egyesületi jogunk egyelőre nincsen és a Íj. is
csak reméli, hogy mire belőle törvény lesz, a külön egyesületi
törvényt is meg- fogják hozni, a kartelltagok egymás közötti és
a kartelltervek iránti viszonyára jóformán kizárólag a társasági
jog és ennek keretében az itt említett 1426. §. lesz mérvadó.
A Tj. 1426. §-ának alkalmazhatóságát még az a körülmény
is támogatja, hogy a Tj. ethikai felfogása az indokolatlan és
mértéken túli megkötöttséget egyáltalában perhorreszkálja. A Bsz.
1086. §-a megadja az adósnak a jogot, hogy a kölcsönt a felvételtől számított tíz év letelte után, tekintet nélkül a kölcsön
tartamára, felmondhassa. Idevágó rendelkezést tartalmaz a Bsz.
881. §-a is, mely szerint, aki törvényes kamatlábat, vagy ha a
jegybank kamatlába ennél magasabb, a bankkamatlábat több
mint egy százalékkal meghaladó kamat fizetésére van kötelezve,
tőketartozását hat hónap eltelte után hat hónapra bármikor felmondhatja. A felmondás jogát ez esetben korlátozni vagy kizárni nem lehet. A Bsz. 1264. §-a értelmében a 32 évnél hoszszabb időre kötött bérleteket harminckét év eltelte után bárme- lyik lel felmondhatja a törvényes felmondási idő megtartásával.
A Bsz. 1405. §-a hatálytalannak jelenti ki az olyan megállapodást, mely a közösség megszüntetését mindenkorra vagy harminckét évet meghaladó időre kizárja. Végül a Bsz. 1325. §-a
kimondja, hogy aki öt évnél hosszabb időre, vagy valamely személy élettartamára kötelezte magát szolgálattételre, az öt év eltelte után a szolgálati viszony a törvény megfelelő rendelkezé-
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seinek betartásával felmondhatja. A szolgálatot vállaló erről a
jogáról nern mondhat le.
Mindezek a palliativumok amellett tesznek bizonyságot, hogy
a Tj. a jogos érdekeiben megtámadott felet nem akarja ellenfelének végképen kiszolgáltatni s ha a sérelmet szenvedő cég
bármily okból nem gondoskodott kellőképen jogai megóvásáról,
találjon alkalmat és szabadulásra módot a törvény intézkedéseiben. Kizártnak tartom, hogy az itt idézett törvényhelyek, amelyek összességükben a törvényhozó egységes jog felfogását tüntetik fel, figyelmen kívül maradhassanak, amikor társasági tagok
analóg érdekeiről lesz szó és különösen elhanyagolhatók volnának a kartellnél, mely már a benne összpontosuló nagy gazdasági hatalomnál fogva saját magára szigorúbb erkölcsi mértéket
köteles alkalmazni.
Ha ezek után a Tj.-nak még azon rendelkezéseit is felemlítjük, amelyek az indokolás szerint a bíró kezébe adják a hatalmat, hogy a felállított szabályt ez eset körülményeihez képest a
méltányosság szerint módosítsa, akkor a Tj. felfogása a jó erkölcsökről a maga teljességében fel lesz tárva és megnyugvást
szerezhetünk az iránt, hogy az adott esetekben az ítélő bíró
képes lesz csak a törvény szabályainak segítségével is megállapítani. hogy egy jogügylet és így a kartell is a törvény értelmében mikor erkölcsös, mikor erkölcstelen.
Idetartoznak mindazok az esetek, amelyekben a törvény a
bírót a szerződési szigor enyhítésére feljogosítja. így többek között a Bsz. 825. §-a, mely a foglaló, a 832. §., mely a bíróság, a
837. §., mely a jogvesztés folytán előállott joghátrány mérséklését megengedi. Fontosak ezek a rendelkezések a kartellekre még
annak dacára is, hogy az általános felfogás szerint kereskedelmi
ügyletekről van szó és így a kötbér mérséklése nem kerülhet
szóba. Ez az általános felfogás néha túlságosan általános, mert
vannak esetek, amikor a kötbér mérsékléséről még a kartellnél
is beszélhetünk.
Itt említendők fel a késedelembe esett bérlőnek a Bsz. 1260.
§-ának 2. bekezdésében nyújtott védelem és a Bsz. 1517. $-ában
a vétlen félnek visszatérítési kötelezettsége teljesítésére adható
halasztás, mint a Tj.-on végigvonuló méltányossági irányzat jellegzetes esetei,
Végül ebbe a csoportba tartozik az országgyűlési bizotlság
által dr. Schuster Budolf szorgalmazására a törvényjavaslat szövegébe felvett, a kölcsönös turpitudora vonatkozó rendelkezés.
A Bsz. 510. §-ának 2. bekezdése szakít a pandektajogból átvett
In pari turpitudine melior est causa possidents elvével és különös méltánylást érdemlő esetekben a bíróságra bízza, hogy a
szolgáltató félnek kölcsönös erkölcstelenség esetében és a szolgáltatást egészben vagy részben visszaítélhesse. Hogy ennek a
.méltányos rendelkezésnek mennyire éreztük szükségét, arra már
a kartellről három év előtt írt dolgozatomban a gyakorlatból
vett példák kapcsán rámutattam.
Ez a rövid áttekintés meggyőzhetett mindenkit arról, hogy
a Tj. a szóvátett módosításokkal a turpis causa különböző megnyilvánulásai ellen hathatós és intézményes védelmet nyújt és
hogy különösen az erkölcstelenség különböző fokainak különböző elbírálásával egyrészt a legtöbb kartell jogszerűségét vitán
felül helyezte, másrészt a kartellek életébe biztonságot és állandóságot fog belevinni.
Dr. Fqrbáth
Tivadar.

S z e m l e a külföldi háborús jorj köréből.
i.
Olasz k o r m á n y i n t é z k e d é s a zárlatról.
Folyó évi április hó 29-én a Gazetta Ufficialeban egy olasz
helytartói rendelet jelent meg, mely úgy az osztrák-magyar monarchia, mint török szövetségeseink alattvalói vagyona zár alá vételét tette lehetővé. E rendelet ugyanis felhatalmazza a kormányt
megtorlás címén az ellenséges alattvalók, úgyszintén az ellenséges
államok területén tartózkodó egyéb személyek vagy ott létező
intézetek — ami gazdaságilag nagy horderővel l ír — Olaszországban levő ingó és ingatlan vagyonát Jefoglalni és részére gondnokot kirendelni, aki e vagyon jövedelmet egy külön pénztárba
tartozik befizetni. Ugyancsak e rendelet felhatalmazza a kormányt,
hogy a fizetések és a kötelezettségek végrehajtásának tilalmát is
behozhassa és a tilalom áthágóit pénzbüntetéssel sújthassa. Végül
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a kormány felhatalmazást nyert mindennemű kereskedelmi és
ipari vállalat felügyeletét elrendelni. Ezen ú j a b b rendelet következtében, amennyiben az olasz kormány ezeknek megfelelő rendelkezéseket tényleg hatályba léptet, ami csak előzetes minisztertanácsi határozat alapján igazságügyminiszteri rendelettel történhetik (L. 2. art.), a m. kir. minisztériumnak 7808/1914. M. E. sz.
rendelete, ellenséges államok polgárai és lakósai javára fennálló
tartozásokra vonatkozó kivételes intézkedésekről és egyes vállalatok felügyelet alá helyezéséről (L. Igazságügyi Közlöny 1914.
626—628. o.) bizonyára gyakorlati érvényesülést fog nyerni az
olasz állampolgárokkal szemben is, nemkülönben a m. kir. minisztériumnak 8286/1914. M. E. sz. rendelete, pénz és értékpapír elvonásának tilalmáról a Brittbirodalommal és Franciaországgal szemben (L. Igazságügyi Közlöny 1914. 717—719. o.), mely már Oroszországra a m. kir. minisztériumnak 9051/1914. M. E. sz. rendeletével (L. Igazságügyi Közlöny 1914. 814. o.) megfelelően kiterjesztetett, nézetem szerint Olaszországra is kiterjesztendő volna.
Itt egyszersmind utalni akarok arra, hogy azon magyar és osztrák kereskedelmi hajók, melyek a háború kitörésekor az olasz
birodalom és gyarmatai kikötőiben és szárazföldi vizein voltak,
már egy 1915 május 30. keletű 814. sz. a. helytartói rendelet 1
alapján a tengerészeti helyi hatóságoktól zár alá vétethettek. 2
II.

E l l e n s é g e s külföldi alattvalók p e r k é p e s s é g e
Fran ciaor szág ban.
A párisi fellebbviteli bíróság IV. tanácsának folyó évi április
hó 19-én ama fontos kérdésben kellett határozatot hoznia, vájjon
ellenséges külföldi alattvalóknak megengedendő-e a francia bíróság előtt ügyfélként fellépni. Godefroy ügyész a kérdés igenlő
eldöntését indítványozta, miért is a napi sajtó egy része élesen
megtámadta. A bíróság azonban igen helyesen nem engedte
magát a napi sajtótól befolyásolni és az ügyész álláspontját
magáévá tette, mely állásponton voltak már előzőleg az epinali
törvényszék és a roueni és algeri fellebbviteli bíróságok is.
A kérdés nemleges eldöntésével a francia fellebbviteli bíróság
határozottan ' a második nemzetközi békeértekezlet 1907. évi
október hó 18. napján Hágában kelt IV., a szárazföldi háború
törvényei és szokásai tárgyában megállapított egyezménye ellen
vétett volna, amelyet pedig tudvalevőleg megerősített. 3
1

L. Gazetta Uff. 12 giugno 1915 n. 148; v. ö. Provvedimenti
legislativi e disposizioni ufficiali d'eccezione emanate per misura
di guerra. Torino, 1915. N. 6. 38—40. o. ; L. még D. Lt. 17 'giugno
1915 n. 957. — Gazetta Uff., 10 luglio 1915, n. 164 ; v. ö. Provvedimenti etc. N. 6. 40-41. o.
2
L. különösen 1. art. Tutte le navi mercantili nemiche, présén ti nei porti e nelle acque territoriali del regno e delle colonie
allo scoppio delle ostilitá, saranno poste sotto sequestro dalle locali
autoritá marittime.
;í
Ezen egyezmény hatálya a következő államokra terjed ki:
az Amerikai Egyesült-Államokra (1. a magyar kir. minisztériumnak
1913. évi 5351. M. E. számú rendeletét az első két nemzetközi békeértekezleten megállapított több egyezmény és nyilatkozat becikkelyezéséről szóló 1913 : XLIII. tc. tárgyában IV. 20. pont. Rendeletek
Tára 1913, 1624. o.), Ausztriára (fentartással 1. i. r. 20. és 24. pontjait, i. h. 1624—1625. o.), Belgiumra (1. i. r. 20. pontját, i. h.
1625. o.), Bolíviára (1. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.), Braziliára
(1. R. G. Bl. 1914, 20. o.), Dániára (1. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.),
Franciaországra (1. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.), Guatemalára
(1. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.), Ilaitira (1. i. r. 20. pontját, i. h.
1625. o.), Japánra (fentartással 1. i. r. 20. és 24. pontjait, i. h.
1625. o.), Kubára (l. i. r. 20. pontját, i. K. 1625. o.), Libériára
(1. R. G. BI. 1914, 83. o.), Luxemburgra (I. i. r. 20. pontját, i. h.
1625. o.), Magyarországra (fentartással 1. 1913 : XLIII. tc. Szentesítést nyert 1913. évi augusztus hó 8-án. A megerősítő okiratok Hágában már 1909. évi november hó 27-én tétettek le. L. még i. r.
19—24. pontjait; v. ö. Rendeletek Tára 1913, 1624—1625. o.), Mexikóra (I. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.), Nagybritanniára (1. i. r.
20. pontját, i. h. 1625. o.), Németalföldre (1. i. r. 20. pontját, i. h.
1625. o.), Németországra (fentartással 1. i. r. 20. és 24. pontjait,
i. h. 1624., 1625. o.), Nikaraguára (1. i. r. 22. pontját, i. h. 1625. o.),
Norvégiára (1. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.), Oroszországra (fentartással 1. i. r. 20. és 24. pontjait, i. h. 1625. o.), Panamára (1. i. r.
20. pontját, i. h. 1625. o.), Portugáliára (1. i. r. 20. pontját, i. h.
1625. o.), Romániára (1. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.), Salvadorra
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Ugyanis megsértette volna ezen egyezmény melléklete 4
23. cikkének h) pontját, mely szerint tilos az ellenfél alattvalói
jogainak és követeléseinek megszüntetése vagy időleges hatálytalanítása, vagy ezek per útján való érvényesítésének kizárása. 5
A háborúban tehát nem lehet a külföldiek perképességét megszűntnek nyilvánítani, amely őket a Code civil kifejezett rendelkezése szerint megilleti. 0
Helyesen utal az ítélet indokolásában arra, hogy az ellenséges külföldi alattvalók perlési jogosultsága korántsincs ellentétben az ellenséges külföldi honosokkal való kereskedelmi forgalom tilalmával, melyet tudvalevőleg Franciaországban egy még
1914 szeptember 27-én kelt rendelet léptetett hatályba. 7 A szóbanforgó tilalom határozmányai a magánjogi szerződéseket csak
annyiban érintik, amennyiben ezek végrehajtása az ellenség
ellenállásának támaszául szolgálhatna. Tehát semmiféle jogi
avagy hazafias érzületen alapuló indok nem gátolhatja meg a
bíróságot abban, hogy franciák és az ellenséges külföld alattvalói között az egymással szemben álló felek jogának jelentőségét és terjedelmét megállapítsa. Csak legfeljebb az ítélet végrehajtásának felfüggesztéséről lehet szó, amennyiben ez az állam
érdekeit bármily mértékben is hátrányosan érintené. Esetünkben
kizárja azonban ily hátrány fenforgását már azon körülmény,
hogy tudvalevőleg a magyar, német és osztrák alattvalók vagyonának zár alá vétele 1914 október 13. kelettel, 8 a bolgároké pedig 1915 november 7. kelettel" rendeltetett el, úgy, hogy csupán
a török alattvalók mentesek szövetségeseink közül Franciaországban a zárlat hatálya alól. A zártat szükségszerű folyományaként pedig még a pernyertes bolgár, magyar, német és osztrák
alattvaló sem juthat a háború tartama alatt a neki megítélt
pertárgyhoz, mert a pertárgy a zárgondnok kezeibe kerül, úgy,
hogy az érték nem vonatik ki Franciaországból és így semmiféle közvetett előny sem hárulhat ebből azon Franciaországgal
háborúban levő államra, melynek al t'valója a pernyertes fél.
Csupán mellesleg jegyezzük meg hogy a szóbanforgó ítélet
kihirdetése után két nemzetipárti képviselő, Bonnefous és Galli
(l. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.), Siamra (1. i. r, 20. pontját, i. h.
1G25. o.), Svájcra (1. i. r. 20. pontját, i. h. 1625. o.) és Svédországra
(l. í. r. 20. pontját, i h. 1625. o.)
4
Szabályzat a szárazföldi háború törvényeiről és szokásairól.
II. rész. Az ellenségeskedésekről. I. fejezet. Az ellenségnek ártó
eszközökről, az ostromzárról és a bombázásról,
5
r
Outre les prohibitiong établies par des conventions spéciales,
il est nolamment interdit : . . . de déclarer étéint, suspendus ou
non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la
Partié aclverse.
e
L. art. 14 : L'étranger, mérne non résident en Francé, pourra
étre cité devant les tribunaux frangais, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Francé avec un Frangais; il pourra
étre traduit devant les tribunaux de Francé pour les obligations par
lui contractées en pays étranger envers des Frangais 15 : Un Frangais pourra étre traduit devant un tribunal de Francé, pour des
obligations par lui contractées en pays étranger, mérne avec un
étranger.
7
L. Décret du 27 septembre 1914, relatif a l'interdiction des
relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriehe-Hongrie
(Journ. off. du 28 septembre 1914 Ef. Dalloz. Guerre de 1914. Documents officiels I. 165—167. o. L. még Loi du 4 avril 1915, ayant
pour objet de donner des sanctions pénales á l'interdiction í'ait aux
Frangais d'entretenir des relations d'ordre économique avec les
sujets d'une puissance ennemie (Journ. off. des 5—7 avril 1916)
Cf. Dalloz i. m. IV, 97—98. o. Décr. 7 nov. 1915, portant interdiction
d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets de la
Bulgarie ou les personnes y résidant (Journ. off. du 8 novembre
1915). Cf. Dalloz. VII, 174—175. o. Arrété ministériel du 15 janvier
1916, instituant une commission consultative des affaires se rattachant: á l'application, en matiére d'importation, des acles relatifs
á rinterdiction du commerce avec les sujets des pays ennemís, aux
prohibitions d'entrée des marchandises. aux établissements placés
sous séquestres (Journ. off. du 18. janvier 1916). Cf. Dalloz i. in. IX.
78—79. o.
8
Circulaire ministérielle du 13 octobre 1914, concernant la
saise et la mise sous sépuestre de toutes marchandises, de tous
deniers et généralement de toutes valeurs mobiliéres et immobiliéres
dépendant des maisons allemandes, autrichiennes et hongroises
pratiquant commerce, industrie ou agriculture en Francé (Journ.
off. du 14 octobre 1914). Cf. Dalloz i. m. I. 229—230. o.
9
Décret du 8 novembre 1915. Cf. Dalloz i. m. VII. 174—175. o.
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a képviselőház elé indítványt terjesztett be, hogy az ellenséges
külföldi alattvalóktól a háború egész tartama alatt a perlési jog
rnegvonassék, -— ami azonban nem következett be.

III.
Angol alattvalók perlési képessége szegénységi jogon
Németországban.
A német bíróságok tárgyilagosságára, nevezetesen, hogy jogérzetüket nem engedik szuqjektív érzelmektől befolyásoltatni,
élénk fényt vet a hamburgi lotörvényszék 1916 március hó 24-én
kelt döntése (Bs. Z. IV. 26 16.), mely szerint a háború dacára
egy Németországban lakó angol állampolgár a német bíróságok
előtt a szegénységi jogban való részesülésre igényt tarthat, miután meg nem állapítható, hogy a kölcsönösség e tekintetben
megszűnt volna. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy e kölcsönösség
korántsem alapítható a polgári eljárásra vonatkozólag 1905. évi
július hó 17-én Hágában kelt nemzetközi egyezmény 20. cikkére,
mely szerint a szerződő államok mindegyikének polgárai az öszszes többi szerződő államokban épen úgy részesülnek a szegénységi jogban, mint maguk a belföldiek, ha alkalmazkodnak azon
állam törvényhozásához, ahol a szegénységi jogot kérik, mert
Nagybritannia tudvalevgleg nem tartozik a szóban forgó szerződő
államok közé. 10 A kérdéses kölcsönösség itt csupán a tényleges
bírói gyakorlatra és a «The Rules of the Supreme Court, 1883»
Order XVI. rules 22—31 11 alapítható, melyek szerint a szegénységi jogban való részesedés tekintetében Angolországban az angol alattvalók és az idegen állam kötelékébe t'artozók között
mindennemű különbség ismeretlen. 12 Az angol háborús törvényhozásban nyoma sincs annak, hogy a szegénységi jogon való
perlés tekintetében bárminemű változás is állott volna be a
Nagybritanniával és szövetségeseivel szemben álló államok alattvalói rovására. Egyébiránt az angol területen lakó ellenséges
külföldi alattvalók perlési képességét, kik magukat a külföldieket korlátoló törvény 111 és az ehhez kibocsátott végrehajtási rendeletek 1 ' 4 szabványainak alávetik, a bírósági gyakorlat ismételten
kifejezetten elismerte. 15
10
Ezen egyezmény, amely az 1896. évi november hó 14-én kell
nemzetközi magánjogi egyezményt és ennek 1897. évi május hó 22-én
kell. pótjegyzőkönyvét helyettesíti (1. 28. cikk 1. bek.), csupán a következő államok között érvényesül: Ausztria, Belgium, Dánország,
Franciaország, Luxemburg, Magyarország, Németalföld, Németország,
Norvégország, Olaszország, Svájc és Svédország kőzött. (L. a m.
kir. igazságügyminiszter 1909. évi 9000. I. M. sz. rendelete a polgári
eljárásra vonatkozólag az 1905. évi július hó 17-én Hágában kelt
nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1909 : XIV. tc. végrehajtása tárgyában. 1. §. V. ö. Igazs. Közi. 1909. B. 4. 119—120. o.
- Bend. Tára 1909. I. 785—786. o. B. G. Bl. 1909., 409. és 907. o.)
11
IV. Proceedings by or against Paupers. Közölve Wilson's
Practice of the Supreme Court of Judicature etc. Seventh edition
by Charles Burney, M. Muir Mackenzie, C. Arnold White. London,
1888, 183—185. o.
12
L. különösen i. h. rule 22: Any person may be admitted in
the manner heretofore accustomed to sue or defend' as a pauper
on proof that he is not worth £ 25, his wearing apparel and the
subject matter of the cause or matter only excepted.
13
The Aliens Bestriction Act 1914 (5th August) Cf. A Puliing,
ManuaI of Emergency Legislation 1914, 6—8. o.
14
The Aliens Bestriction Orders Consolidated. The Aliens Bestriction'(Consolidation) Order, 1914 (September 9th, 1914), as amended
by the Aliens Bestriction (Change of Name) Order 1914 (October 8tb,
1914), the Aliens Bestriction (Belgian Befugees) Order, 1914 (November 28th, 1914), the Aliens Bestriction (Armenians, &c.) Order, 1915
(January 7t.h, 1915), and the Aliens Bestriction (Ámandment) Order,
1915 (Api'il 13th, 1915), and by the Orders of the Secretary of State
under powers eontained in Ihe Consolidation Order to April 30th,
1915. Cf. A. Pulling i. m. Supplement No 3. 1915, 629-652. o. The
Aliens Bestriction (Seamen) Order, 1915 (28th July) ; Order of the
Secretary of State, dated August 28, 1915," under the Aliens Bestriction (Seamen) Order, 1915. Cf. A. Pulling i. m. Supplement No 4,
73—75. o. ; The Aliens Bestriction (Isle of Man) Order, 1914. Cf. A.
Pulling i. m. 186—189. o. ; The Aliens Beslriction (Change of Name.)
Isle ot Man Order 1914 (lOth day of November) Cf. A. Pulling i. m.
Supplement 2, 1914 113—144. o.The Aliens Bestriction (Isle of Man)
Amendement Order, 1915 (6th July 1915). Cf. A. Pulling i. m. Supplement 4, 296-297. o.
15
L. Thurn-Taxis hercegnő v. Moffit 1914, Weekly, Notes 1914,
£79. o.; VolkI v. Governors of the Botunda Hospitál 1914, 2 JB.
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IV.
Német alattvalóknak Franciaországban levő vagyona
védelmére szolgáló intézmény.
A francia kormánynak az ellenséges külföldi alattvalók Franciaországban levő vagyonát érintő intézkedései folytán ezeknek
úgyszólván leküzdhetetlen nehézségébe ütközik magán közvetítés
útján semleges államokon keresztül a vagyonuk fentartásához
szükséges lépésekről idejekorán értesülést szerezni. Evégből
Németország az amerikai követség útján tárgyalásokat folytatott
a francia kormánnyal, melynek eredménye az lett, hogy a francia kormány késznek nyilatkozott a német állampolgároknak
Franciaországban levő vagyonáról és ezzel kapcsolatos kérdésekről a párisi amerikai követség útján, mely a német érdekek képviseletét Franciaországban magára vállalta, rtiindenkor felvilágosítást nyújtani, csakúgy .mint a német kormány hasonló eljárásra
kötelezte magát az érdekelt francia állampolgárokkal szemben.
Az amerikai követséggel való ügyvitel megkönnyítése céljából
az érdekelt német alattvalók a külügyminisztérium hozzájárulásával egy külön irodát állítottak fel Berlin székhelylyel, melynek
címe ccBeratungsslellc für Aügelegenheiten des deutschen Privatvermogens in Frankreich)) Berlin Prinz-Albrecht str. 5. Ezen
iroda nem csupán az érdekelt német alattvalók kérelmét továbbítja az amerikai követséghez, hogy szerezze be a kért felvilágosítást az illetők vagyonállagáról, hanem felvilágosítást nyújt az
érdekelteknek, hogy mily lépéseket kell tenniök a jelenlégi francia törvények szerint,' hogy vagyonuk fentartása és szakszerű
kezelése biztosíttassék (így például francia bankoknál lévő leletük folyósítása bérösszeg fizetésére, fűzbiztosítási jutalékokra).
Franciaországban az igazságügy-, hadügy-, pénzügy-, belügy- és
kereskedelemügyi minisztériumok kebeléből egy bizottság alakult,
amely a külügyminisztériumban a francia alattvalóknak külföldön és a németek által megszállt, francia területeken lévő érdekeinek tanulmányozásával és védelmével foglalkozik. Csak jelezni
kívánjuk, Hogy Franciaországban a pénzügyi és kereskedelemügyi minisztériumok a kereskedelmi és ipari kamarák bevonásával a francia alattvalóknak a velők szemben álló államokban
levő érdekeltségeik ügyében beható tanácskozásokat folytattak.
Kétség nem merülhet fel az iránt, hogy honfitársaink érdekében
is a legmesszebb menő gondoskodás történik az ellenséges külföldön levő vagyonuk biztosítását illetőleg.
Dr. Balog

BELFÖLD.

Elemér.

Szemle.

— P l ó s z S á n d o r n y i t o t t a m e g a j o g t u d o m á n y fela d a t á r ó l és m ó d s z e r é r ő l szóló ü n n e p i b e s z é d d e l a M a g y a r
T u d o m á n y o s A k a d é m i a ezidei d í s z ű l é s é t . N e k ü n k j o g á s z o k n a k m i n d e n k o r ü n n e p az, a m i k o r P l ó s z S á n d o r a nyilván o s s á g .előtt m e g s z ó l a l , m e r t m i n d e n a l k a l o m m a l ú j e s z m é k
ü d í t ő légkörével, g o n d o l a t k e l t ő i m p u l z u s o k s e r k e n t ő e r e j é vel tölti el l é n y ü n k e t . Ez a m o s t a n i b e s z é d e a z o n b a n fokoz o t t a n ü n n e p i h a t á s t keltett, m e r t j o g á s z i napi m u n k á n k
s z ü r k e s é g é b ő l r á i r á n y í t o t t a t e k i n t e t ü n k e t és f e l e m e l t e szív ü n k e t t u d o m á n y u n k e s z m e i m a g a s l a t a i felé, k l a s s z i k u s okf e j t é s s e l igazolva U l p i a n u s ö r ö k s z é p m o n d á s á t , h o g y a jog
az igazáágoóóág
t u d o m á n y a . Az e l ő a d á s b a n híven t ü k r ö z ő d ö t t P l ó s z S á n d o r t u d ó s é s t ö r v é n y a l k o t ó e g y é n i s é g e : egy-'
felől az e r ő s g y a k o r l a t i érzék, m e l y a l o g a l o m k é p z é s b e n is
m i n d i g az élet realitáóaiból
indulva ki, az é l e t v i s z o n y o k
h e l y e s m é l t a t á s á n a k s z ü k s é g é t , az e s e t j o g t i s z t e l e t é t hirdeti,
m á s f e l ő l a b ú v á r l a t ö r ö k i f j ú hevülete, m e l y n e m f o g a d j a el
m e g n y u g v á s s a l a m e g s z o k o t t tételeket, h a n e m a z o k n a k legm é l y e b b j e l e n t ő s é g é i g i g y e k s z i k hatolni. Az e l ő a d á s m e g k a p ó h a r m ó n i á b a n m u l a t t a be m i n d e n jogászi t e v é k e n y s é g
t u d o m á n y o s egyáégét, azt, h o g y a t ö r v é n y h o z ó és a t h e o r e t i k u s
543.; Schulze Gow. &. Co. v. Bank of Seotland 191^, 2 S. L. T.
-155. v. ö. Ausnahmegesetze gegen deutsche Privatrechte in England,
Frankreich und Bussland 58. o., I. még u. o. 60—61. o. in re Porter.
Freudenberg, Kreglinger, v. & Sámuel Rosenfeld, Mertcns Patent.
High Court oí Justíce (1915) I. k. B. 857.
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ép ú g y m i n t a g y a k o r l ó j o g á s z t u d o m á n y o s m ű k ö d é s e alapjában véve egy és u g y a n a z ; a j o g t u d o m á n y s a j á t l a g o s i s m é r vét p e d i g , — m e l y azt e l v á l a s z t j a a j o g a n y a g á t levő életv i s z o n y o k k a l f o g l a l k o z ó m i n d e n m á s t u d o m á n y t ó l és i s m e rettől — az i g a z s á g o s érdekmérleg
eléében és e n n e k s o r á n a
közérdek
é r v é n y r e j u t t a t á s á b a n jelöli m e g . T ö r v é n y e i n k anyagát l e g t ö b b s z ö r az illető é l e t v i s z o n y o k k a l f o g l a l k o z ó e g y é b
s z a k t u d o m á n y o k ( g a z d a s á g i , m ű s z a k i , orvosi stb. t u d o m á n y )
n y ú j t j á k ; a m i t a j o g á s z e h h e z a m a g á é b ó l ad hozzá, az a
szakemberek részéről kívánt érdekvédelemnek egybevetése
a t á r s a d a l m i élet e g y é b é r d e k e i v e l és ezek ö s s z e ü t k ö z é s e i nek a közérdekhez viszonyított helyes kiegyenlítése. Reméljük, h o g y a m a g y a r j o g á s z k ö z ö n s é g ezt a g a z d a g és m a r a d a n d ó é r t é k ű t a n u l m á n y t n e m c s a k az A k a d é m i a i É r t e s í t ő
szűkszavú kivonatos közlésében, hanem mihamarább
a
m a g a teljességében, önálló kiadásban fogja megismerhetni
és ezzel r é s z e s é v é l e h e t a n n a k a n a g y élvezetnek, a m e l y e t
az A k a d é m i a ü l é s e a z o k n a k a k i v á l a s z t o t t a k n a k n y ú j t o t t ,
akik az e l ő a d á s t h a l l h a t t á k .
—i—.
— A k ö z é p e u r ó p a i j o g á s z i k ö z e l e d é s kérdésével és a
berlini tanácskozásokkal a német szaklapok legújabb számukban
foglalkoznak elsőízben behatóbban. A háború idejére a legtöbb
német jogi lap havonta csak egyszer jelenvén meg, még nem
nyílott alkalom rá, hogy az e tárgyban történtek felett véleményt
nyilvánítsanak. Már a külsőségekből megállapíthatjuk mindenekelőtt, hogy a német szaksajtó a m e g i n d u l t b a n levő mozgalomnak nagy jelentőséget tulajdonít. Tekintélyes szerzők vonulnak fel
előttünk a folyóiratok hasábjain, hogy elmondják észrevételeiket a
jogi együttműködésre vonatkozóan. De ami ennél sokkal fontosabb:
a szaksajtó általános hangulatának barátságos, bizalomkeltő volta
a kölcsönös megértés jóleső t u d a t á t kelti fel bennünk. A német
jogászok nem üdvözölnek bennünket hangos dobszóval, nem tekintenek ránk azzal a kíváncsi pillantásokkal, amely az exotikus,
idegen kultúrájú vendégjáróknak szokott kijutni, nem támasztanak mértéktelen és a valószínűség határait figyelmen kívül hagyó
reménységeket sem. Ellenben úgy a berlini tanácskozásokról való
visszaemlékezésekben, mint a mozgalom jövő feladatainak körvonalazása közben is mindenkor teljes és tiszta őszinteség sugárzik a német jogászok szavaiból, a német nemzet józan és minden
ízében becsületes felfogása jut érvényre. Az egész eszmét és
megvalósítás céljából választott útat is mindenkép természetednek és a viszonyok'jelen ala'kulata mellett bizonyos mértékben
szükségképen bekövetkezőnek tekintik a német jogászok. Természetesnek találják, hogy a német, osztrák és magyar nemzet,
amelyek sorsa oly szorosan f ü g g össze egymással, mint mindenképen egyenlő társak nem csupán honvédelmi és gazdasági téren, hanem a tudományok terén sem akarják többé egymást külföldnek tekinteni, természetesnek találják, hogy úgy Magyarország, mint Ausztria a német tudósok szellemi színvonalán álló
jogászokkal képviselve szerepelt a megbeszéléseken és mint előrelátott körülményről emlékeznek meg Nagy Ferenc dr., a Magyar
Jogászegylet elnökének mindenben kitűnő előadásáról is. A magyar jogászok Berlinben szereplő csoportja megfelelt a várakozásoknak; az irántunk való bizalmat, amelyet az együttműködés
mindenkor feltételez, sikerült megerősíteni. Ami a jogi közeledés
részleteit illeti, a mértékadó jogászi vélemények viszont a mi bizalmunk ébrentartására bizonyára alkalmasak. Különösen is kiemeli Schiller, a birodalmi gyűlés tagja, hogy a közeledésnek
egyik főcélja lesz egyenesen a nemzeti sajátosságok megállapítása, fentartása és a hasznavehetőségükhöz képest a többi államok jogrendszerébe való átültetése. «Nicht um öde Gleichmacherei handelt es sich — írja Schiffer a D. J. Z. májusi
számában közölt tanulmányában —• sondern um eine Stárk u n g alller Teile, die durch Unterdrückung individueller Züge
nicht gewinnen wüide.» Helyesen ismerik fel, hogy egyelőre
csak alapelvek megállapításáról volt szó; hogy mily jogterületeken és minő mértékben történjék az egységesítés, az még a
jövő munkálkodások során lesz csak részletesen megállapítható.
Kétségtelen azonban ismét, hogy helyesen ismerték fel a német
jogászok, hogy mennyire alkalmas a három állam jogfejlődésének jelen állapota az együttműködés számára kiinduló pontúi
szolgálni. Mindhárom államban a kódexek reformja van tervbe
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véve. A polgári törvénykönyv előmunkálatai jelen állapotukban
még az egységesítésre figyelemmel célszerűnek mutatkozó változtatások felvételét is lehetővé tennék. Ugyanígy áll a dolog a
német és osztrák büntetőtörvénykönyvek tekintetében is. Az időpont csábítóan alkalmas volta okozza talán azt is, hogy egyes
jogászok az egységesítést teljesen egyszerű és csaknem nehézségek nélkül megoldható feladatnak tekintik. így Gleispach gróf
a Deutsche Strafrechts Zeitung májusi számában közölt értekezésében azt a módszert ajánlja, hogy. az a két állam, amely a
büntetőkódex reformjával a leghamarabb készült el, az állapodjék meg bizonyos elvekben, s ezeket az elveket vegye át később a harmadik állam is. Az egységesítésnek ez a látszólag
rendkívül egyszerű, átruházott hatáskörben való keresztülvitele
előreláthatóan kevéssé értékes eredményre vezetne. Itt nem
arról van szó, hogy egyik nemzet jogintézményekkel ajándékozza meg a másikat; a három nemzetnek kifejlett jogi élete
következtében erre már szükség nincsen. A közös, egyetértő munka
életerős hatásától várjuk a már meglévő értékes alkotásaink
továbbfejlesztését. Bár távol minden kárörömtől, de a megnyugvás érzésével olvassuk Adler czernowitzi egyetemi tanárnak a Becht und Wirtschaft című folyóirat utolsó számába
írt cikkében, hogy mennyire nem törődnek egymás jogával azok
az államok sem, amelyeknél a jog megismerésének nehézségeit a
nyelvbeli különbség nem is befolyásolja. így Ausztria és Németország is még haszonnal tanulmányozhatja egymásnak jogéletét.
Az együttműködésnek feltételéül szolgáló körülmények, a kölcsönös megismerésnek szüksége és nehézségei tehát nem csupán
Magyarországgal vonatkozásban fognak felmerülni. Az együttműködés sikere sok tekintetben tehát bizalom kérdése; bizalom saját
magunkban, hogy szövetségeseinkkel a tudományok terén is megálljuk a versenyt, bizalom a szövetséges államok jogászságában,
hogy a közös munkát, közös és egyenlő előnyök reményében
végzik és bizalom végre a jogi közeledésnek, mint ilyennek sikerében, amely mellett ismét annak szükségessége és időszerűsége szól nyomatékosan.
A.

— A törvénykezési szünidő megszüntetéséről. A f. é.
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mást nem vesz, hanem éppen legújabban e tekintetben még
visszafejlődést is tapasztalunk. így egy jogviszony megállapítása
iránti perben a költfeéget 8000 K-ról 2400 K-ra, 1000 K-ról
250 K-ra szállította le. Egy 50,000 K-s perben a felülvizsgálati
tárgyalásért, melyre a felek 11 órára voltak idézve és az ítéletet
1
í 3-kor hirdették ki, a skála szerint járó 195 korona helyett
60 mondd hatvan K-t állapított meg a Kúria. Ily módon ellenkezésbe jut a való élettel és azt a gyanút kelti, liogy vagy nincsen érzéke a megélhetés előfeltételei iránt, vagy lebecsüli az
ügyvédi működés és hivatás értékét. Kívánatos volna ebben a
kérdésben elnöki és tanácselnöki értekezleten rendet és egyértelműséget teremteni. Ha a felsőbíróság az ügyvédtől joggal
megkövetelheti, hogy kellő készültséggel és iinnepiességet jelző
külsővel jelenjen meg előtte, úgy az ügyvédség is megkívánhatja,
hogy közreműködése kellő becsben és értékelésben részesüljön.
Ha minden megdrágult, ne épen az ügyvéd munkája vált légyen
olcsóbbá.
gs.
— K a t o n a i b ü n t e t ő j o g , írta dr. Doleschall Alfréd. (Különlenyomat a Jogtudományi Közlöny jubiláris kiadásából.) A szerző
által tárgyalt anyag a jogászok túlnyomó része előtt csak igen
kevéssé ismert jogterületre tartozik. Épen ezért a katonai büntetőjog köréből írt munkák sok tekintetben a különszerüség
vonzerejével bírnak. Ezen kiváló szakértelemmel megírt munka
olvasása közben is valósággal csodálkozásra és meglepetésre ad
alkalmat, midőn a szerző felfedi előttünk azokat a sajátságos
állapotokat, amelyek a katonai büntetőjog tekintetében nálunk
uralkodnak. Az osztrák eredetű katonai kódexnek a magyar joggal össze nem egyeztetett intézkedései, nálunk ismeretlen büntetései, a régi, 1867. év előtti politikai helyzetünk emlékei, amelyeket azonban még jelenleg a teljesen változott viszonyok közepette is fenntartanak. A szerző véleménye szerint — amelynek
helyességét a gyakorlat is igazolta — céltalan és az egészséges
jogérzettel is ellenkezik, hogy a közönséges, a polgári kódexben
is szabályozott, bűncselekmények is katonákra vonatkozóan az
általános szabályoktól teljesen eltérő megítélésében részesüljenek. A katonai büntetőjognak már nagyon ís szükséges reformját Doleschall oly módon tartja megvalósíthatónak, hogy a haderő
összes tagjaira érvényes büntető szabályokat csakis a különös
katonai deliktumok tekintetében állítana fel, az egyéb közönséges bűncselekmények tekintetében pedig a katonai szolgálatot
teljesítő egyénnel szemben is saját, polgári büntető törvényei
szerint járnának el. Szükséges lenne még ezenfelül a külháború
esetére különleges katonai büntetőjog szervezése. Tehát alkottatnék
egy egységes, az egész monarchiára érvényes hadi büntetőtörvénykönyv, amely háború esetén a katonai bíráskodás alá rendelt összes egyénekre egyformán nyerne alkalmazást. Csak
röviden jelezhettük a sok értékes gondolatot, amellyel szerző a
katonai büntetőjog művelői részére szolgált, ismételjük azonban,
hogy e tanulmány a tárgyalt jogterülettel rendszeresen nem foglalkozók számára is a jogirodalom kiválóan becses termékének
tekintendő.

18. számban ily cím alatt megjelent cikk érvelésével nem mindenben érthetünk egyet. Nevezetesen : 1. Bérleti viszony megszüntetése iránti perekben a törvény (Pp. 634. §.) csak akkor
zárja ki a felülvizsgálatot — az 521., 522., 523. §-ok eseteitől
eltekintve —, ha azok a Pp. 631., 638. §-aiban említett perek
közé tartoznak ; van tehát számos bérletmegszüntetési per, mely
a tábla vagy a Kúria mint felülvizsgálati bíróság döntése alá
kerül (lásd a Gottl- és Térfi-féle gyűjteményeket). 2. A sommás
visszahelyezési perekben csak eddig nem volt helye felülvizsgálatnak (S. E. 182. §.) ; a Pp. szerint azonban most már ezek is
felülvizsgálhatók. 3. Szüneti ügy nemcsak az illetékesség, hanem
a hatáskör kérdése is : mert a régi terminológiában a abírói
illetőségi!) alatt a hatáskör is értendő. Igaz, hogy a Pp. 11. és
522. §-ai a fellebbvitelt úgy a hatáskör, mint az illetékesség kérdésében is korlátozzák ; de még mindig elég nagy azoknak a
pergátló kifogásoknak a száma, melyek fellebbezés, illetve felülA jogtudomány mint kultúrhatalom. Azt a módszer
vizsgálati kérelem folytán a táblákhoz és a Kúriához érkeznek. tani elméletet, amelynek előtanulmányait Szirtes Artúr dr. magyarIgaz az is, hogy a törvényszék a pergátló kifogás elvetése ese- nyelvű dolgozataiból ismerjük, szerző most új és eredeti rendszerben
tében a peres eljárást az ellenfél kérelmére folytatni tartozik ; a fejlesztette tovább és Németországban (Die Rechtswissenschaft eine
pergátló kifogást elvető ítélet elleni fellebbezést azonban ily Kulturmacht.
Zur Frage der gesellscbafllichen Vorbereitung der
esetben is a Pp. 483. §-a értelmében haladéktalanul fel kell ter- Gesetze." Von dr. Artúr Szirtes Advokat in Budapest — Heljeszteni ; és nincs oly törvényes rendelkezés, mely az érdemleges wingsehe Verlagsbuchhandlung. Hannover. 1916. Preis 3 M.)
ítélet hozatalának és az ez elleni fellebbezés felterjesztésének bocsátotta közre. A mű Alfréd Bozi, az induktív jogtudományi
bevárását, valamint a két fellebbezés együttes tárgyalását írná iskola egyik ismert nevű úttörője szerkesztésében megjelenő
elő. 4. Végül az sem áll, hogy feltétlenül marasztaló ítélet csak gyűjteménynek (Einführung in das lebende Becht) 15-ik füzete.
járásbírósági perben volna hozható. A Pp. 415. és 509. §-ai ily A munka, a különösen Németországban folyó módszertani vitában
megkülönböztetést nem tesznek; ily ügyek tehát a kir. táblához jelentős haladást mutat. A vita súlypontját a szerző a jogalkalnemcsak felülvizsgálat, hanem fellebbezés folytán is érkez- mazás kérdéséről a jogalkotás, jogfelderítés (Rechtsauífindung)
hetnek.
K. kérdésére viszi át és megvonja a módszertani szempontból igen
— A Kúria és az ügyvédi költségek. A budapesti fontos szigorú fogalmi elhatárolást jogalkalmazás és jogalkotás
bíróságok egy tarifát fogadtak el, amely a háború előtt fönállott között. A jogtudomány elsőrendű feladatának Szirtes a Rechtsviszonyoknak eléggé szorgos figyelembevétele mellett állapítja auffindungot tartja, felkutatja és új szempontokból világítja
meg az ügyvédi díjakat és nagyjában s egészében ezt a díjsza- meg a jogtudományi munka ismeretelméleti alapjait, sőt az életbást a vidéki bíróságok is elfogadták. A háború ötszörösre viszonyokban megnyilvánuló jogi jelenségek állandó, az országemelte a létfentartási minimumot és fokozta az irodai regiet is, egész területére és minden néprétegére kiterjedő tárgyilagos
mert az ügyvéd kénytelen gyakorlottabb jelöltnek vagy helyet- megfigyelése céljából intézményes megfigyelő és feldolgozó szertesnek havi 400—500 K-s fizetéseket adni és a leíró személyzet vezet felállítását kívánja. E szervezet körvonalait megrajzolva
igényei is erősen emelkedtek. A Kúria azonban minderről tudo- igen érdekesen fejti ki az alkotmányszervezeti elváltozásokat,
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melyeket a tárgyilagos megfigyelés alapján álló jogtudomány
intézményes, országos szervezése egyrészt maga után von, másrészt megkövetel. E hatások és követelmények sok iránynak : a
képviselőküldés, a pártalakulás, a parlament s t r u k t u r á j a és a
társadalom gazdasági és kulturális tényezőinek egymáshoz való
viszonylata, ú j távlatai nyílnak meg. Ezekről szól a m u n k a második része, mely e problémákat nem megoldani, hanem csak
felvetni akarja. A legfontosabb hatás azonban a jogtudomány
tudományosabbá tételéről, a társadalmi jogalkotás rendszerének megvalósításáról, a jogalkotás tökéletesítéséről, a jogi oktatás (a megfigyelő szervezettel kapcsolatos jogi iskolák) nagyjelentőségű reformjáról és a jogi gondolkodás megváltozásáról
szóló fejezetekben nyer megvilágítást. Sajnos, hogy a rendelkezésünkre álló szűk keretek miatt a felvetett igen érdekes problémák megvitatásába nem bocsátkozhatunk. Szirtes dr. e filozófiailag megalapozott komoly készültséggel és igazi ideálizmussal
megírt könyve széles körben^ a legnagyobb érdeklődésre tarthat
igényt annál is inkább, mert stílusa igen jó, könnyed és élvezetes.
Dr. Németh Péter.

— A perenkívüli

letétek költségeiről. I)r. Csillag

Benő úrnak ezen lapok f. é. 15-ik számában megjelent cikkéhez
kívánok hozzászólni. A cikkíró úr azzal végzi cikkét, hogy az
összes letéti kérvényeket sablon szerint nem lehet elintézni, de
bizonyos általános alapelveket kell felállítani, melyek szerint azokat el kell bírálni. Ezekre az alapelvekre tényleg szükség van
és azért bizonyára mindenki örömmel üdvözölte a budapesti kir.
törvényszéknek a Pp. életbeléptetése után nyilvánított és a cikkben ismertetett álláspontját. A Pp. életbelépése előtti joggyakorlatot úgy jellemzi a cikkíró úr, hogy az esetek egy részében a
bíróságok a letevő költségeinek díját és költségét nem állapították meg, mert az alapvető elv az volt, hogy az adós szolgáltatása csak akkor teljes, ha a hitelező az őt megillető követeléshez teljes összegében hozzájut és mert a költségviselés kérdésének eldöntését a bíróságok a felek közt meginduló pernek tartották fen. Ehhez a jellemzéshez valamit hozzá kell tenni és valamit el kell belőle venni. Hozzá kell tenni, hogy fenti alapvető
elvtől eltekintve, a bíróság nagyon sok esetben azzal az indokolással tagadta meg a letevő díja és költségeinek megállapítását,
hogy a letevő a letételre nem lett felhíva. Tekintettel pedig arra,
hogy letételnek peren kívül a cikkíró úr szerint is rendszerint
akkor van helye, mikor az adós nem tudja, hogy az előtte jelentkező hitelezők közül melyiknek fizessen, mikor a hitelező ismeretlen és mikor a hitelező a szolgáltatást elfogadni nem akarja,
ez az indokolás rendszerint megállt. így előállt az a helyzet,
hogy ha pl. az adós hitelezője meghalt és igazolt örökösök nem
voltak s az adós a követelést a hagyatéki bíróságnál letétbe
helyezte, a hagyatéki bíróság nem állapította meg a letevő díját
és költségét, ellenben ha az adós bevárta, míg a hagyatéki bíróság felhívja a letétbe helyezésre és fenti indokolás nem állt meg
és a letétel díjai és költségei legtöbb esetben megállapíttattak. Igaz,
hogy meg lehetett takarítani a költségeket azzal, hogy a bíróság felhívta az adóst, hogy az igazolt örökös vagy meghatalmazottja kezéhez fizessen, miáltal a letétbehelyezés elkerülhető
volt. Amiből cl kell venni, az a cikkíró úrnak azon nézete, hogy
a bíróságok a költségviselés kérdésének eldöntését a felek között
meginduló pernek tartották fen, mert hiszen a letevő és a hitelező között per nem mindig, sőt a legritkább esetekben indul
meg. Inkább azok között indul meg per a letétbehelyezés után,
akiknek javára a letétbehelyezés történt, vagyis azokban az esetekben, amikor a letevő előtt egynél több hitelező jelentkezik.
Miért indulna meg per a letevő és a hitelező között, mikor az
adós csak azért helyezte letétbe a követelést, mert a hitelező a
letét idejében előtte ismeretlen volt, ismeretlen helyen tartózkodott, vagy mert nem tudta, hogy az előtte hitelezőkként jelentkezők közül kinek fizessen ? A költségek tekintetében talán ?
Aligha ! Nem osztom ugyanis cikkíró úr nézetét a tekintetben,
hogy az a körülmény, hogy a bíróság költségeket meg nem
állapít, ((unszolás volna a perlésre)), mert ha a hitelező később
elfogadja azt az összeget követelése fejében, melyet a letétel előtt
elfogadni vonakodott, a felek úgy j á r h a t n a k el, hogy közös kérvényt adnak be a bírósághoz a letét kiadása iránt és akkor

27.

szám.

nincs per ; a költségeken rendszerint nem múlik, ha a követelés
főösszege tekintetében a felek megegyeztek I A budapesti kir.
törvényszéknek a Pp. életbeléptetése után keletkezett joggyakorlatát ismertetve, a cikkíró úr helyesli és ebben a tekintetben
vele egy véleményen vagyok, hogy a törvényszék megállapít és
visszautal a letevőnek díjat és költséget, ellenben nem helyesli,
ha a letevő a költséget előre levonja és megállapíttatni kéri,
mert a legtöbb esetben a a költséglevonás aránytalanul nagy
lesz».
Én nem találok veszélyt utóbbi eljárásban, mert ha a letevő több költséget vont le magának, mint amennyit a bíróság
megállapít, a különbözetet tartozik megfizetni ! Attól pedig nem
kell tartani, amit a cikkíró úr feltételez, hogy rendszerré válhatik, hogy az adós 200 K letétele alkalmával 100 K köllséget fog
m a g á n a k levonni a letétel díja és költségei fejében. Mert miben
állnak tulajdonképen a letétel díjai és költségei? A letevő azokban az esetekben, mikor letétbehelyezésre jogosult, személyes
bíróságánál teheti le, amivel tartozik. Tehát felmerült a letéti
kérvény szerkesztésének és leírásának díja s bélyegköltsége ; ez
pedig nem tehet ki 100 koronát még több százezer koronás
letéteknél sem. Ha a letevő elköveti azt a botorságot, hogy
100 K-t von le magának, a szóban forgó cimen egy 200 K-s
ügyben, késedelembe esik azon összeget illetőleg, melyet jogosulatlanul visszatartott, ezt pedig nem fogja megkockáztatni, mikor
a letétbehelyezéssel épen azt akarja elkerülni, hogy késedelembe
essék. Tehát inkább úgy formuláznám a cikkíró úr aggályát,
hogy a letevőre származhatik veszély, ha oly összeget von le,
melyet a bíróság előreláthatólag nem fog megállapítani. Ami az
ügygondnoki kirendelés kérdését illeti, az ügygondnok tevékenysége oly esetben, mikor ismeretlen helyen tartózkodó hitelező
részére történik letétbehelyezés, nem oly nagy terjedelmű, hogyannak díjaira és költségeire az ügygondnok ne várhatna, míg a
letét kiutalása körüli eljárás he van fejezve. Különben is ezen
időpontig nem is lehet tudni, mennyit fognak kitenni az ügygondnok díjai és költségei. Azonban egy állásponton vagyok a
cikkíró úrral, mikor az ügygondnok díjait és költségeit a letétből mindenesetre kiutalandónak tartja, mert ha megtörténik,
hogy a letevő oknélkül helyezett letétbe valamely összeget
ismeretlen helyen tartózkodó állítólagos hitelező részére és az
eljárás folyamán kiderül, hogy a letét nem azt illeti, a letevő a
letétbehelyezéssel nem teljesített a jogosult részére, aki a letétből ki nem kerülő követelését a letevővel szemben később érvényesítheti, tehát abból, hogy a letétből az ügygondnok díjai és
költségei kiutaltattak, a valódi hitelezőre kár nem háramlik.
Dr. Hajnal

Henrik.

KÜLFÖLD.

— A békéltető eljárás híveiből alakult egyesülés a mult
hó folyamán Hannoverben tartott ülésében a következő gyakorlati alapelveket állapította meg: 1. A békéltető eljárás (Giiteverfahren) lehetőleg egyszerű és formaságoktól mentes legyen; ezen
eljárás szerint lehessen elintézni az összes polgári és főmagánvádas büntető ügyeket is. 2. A békéltető eljárás igénybevétele a
fenti ügyekben kötelező legyen; a kivételeket a törvény állapítja
meg. 3. A felek személyes megjelenése rendszerint kötelező.
4. A tárgyalások vezetésével jogi képzettséggel bíró egyén bizassék meg, az ügy természete szerint szakértő ülnökök vegyenek
részt a tárgyaláson. 5. Tanuk ós szakértők eskü kivétele nélkül
hallgatandók ki, de a megesketést az elnök elrendelheti és köteles azt elrendelni, ha a felek kívánják. 6. A békéltető eljárás
igénybevétele általában díjtalan legyen, csak ha létrejön békés
megállapodás, legyenek kötelesek a felek némi csekély díjat fizetni.
7. Ügyvédi kényszer ne legyen ezen eljárás során. 8. Az ügyvédek, a keresetükben ezen eljárás következtében beállott károsodás mértékéig egyéb módon kárpótlandók. 9. A háború folytán
beállott általános gazdasági helyzetre is tekintettel felette kívánatos, hogy a békéltető eljárás rövid időn belül, lehetőleg a birodalmi tanács rendelete ú t j á n életbe léptessék. A részletes szabályozásnál az e tekintetben már jelenleg is működő intézmények figyelembe veendők. Az egyesület ezen megállapodásait a
birodalmi tanács elé terjesztette.
A.
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Jocfi közeledés é s e g y s é g e s jog.
Nálunk is, Németországban is napirendre került a jogászok
együttműködésének szükségessége. Nálunk hévvel és lelkesedéssel, künn rendszeresen és céltudatosan. És mert mi kezdetben
nem tudtuk, hogy valójában mit akarunk félelem és aggódás
vett erőt rajtunk, mikor szembe kerültünk a ridegen taglalt programmal. Ha azonban nyugodtan vizsgáljuk jogi relatiónkat Németországgal, minden nehézség nélkül m e g f o g j u k találni azokat
a pontokat, ahol az eddigi irányzatot meg kell állítani és az
egészséges fejlődésnek útat nyitni.
Első pillanatban metsző gúnyt látszik palástolni az az óhaj,
hogy még jobban közeledjünk a német joghoz. Mert igaz, itl nincs
már számbavehető távolság. Amit német elmélet, német törvény vagy judikatura nem agnoszkált, az a mi jogéletünkben reménytelenül megsemmisült. Nem is kellett megsemmisíteni, minden önálló nézet nálunk halva szülelett. Természetesen csak árról
a jogi tevékenységről beszélek, mely belső súlyánál fogva akart
érvényesülni. A politikai tendenciákból fakadt jog. felesleges m o n dani, itt is kivételt alkot.
A németek csodálkoznának legjobban, ha betekintést nyernének a mi őszintén feltárt jogéletünkbe. Meglepné őket ami alázatos meghunyászkodásunk, mert ők maguk sohasem mondottak
le az önkritika jogáról. Ők jogukat folytonosan tökéletesítik,
sohasem zárkóznak el a bírálat elől és kutató elméjük a legigénytelenebb oldalról megnyilvánult nézetet is felhasználva rendszeresen tovább épít. Előttünk pedig amit egyszer német auktoritás, törvény vagy ítélet kimondott, megrögzített szent igazság.
A németek már rég felismerhették törvényük helytelenségét, mi
azért még vakon követjük és bármennyire indokolt kifogásra
azt a stereotyp választ kapjuk: a németek ezt csak jobban fogják tudni. Hogy ki felel ezekért az állapotokért ezt ma már nehéz
volna eldönteni. A jogélet sok terén lemondottunk önrendelkezésijogunkról, ami mérhetetlen károsodással járt jogfejlődésünkre.
És a jogirodalom terén is nem csekély azok száma, kik hivatottságuk ellenére lemondottak a meddő küzdelemről. A mellőzés és
agyonhallgatás nem igen alkalmas az irodalom ébrentartására.
Hogy az ellenkező bánásmód minő eredményeket képes teremteni, erre leghatásosabb példa a német irodalom bámulatos gazdagsága.
Mindez azonban e pillanatban minden jelentőséget nélkülöz.
Mert először a német jogászokat semminemű felelősség sem terhelheti azért, hogy mi őket vakon követtük, nem ritkán oda is,
ahol még maguk sem jutottak megnyugtató eredményhez. Másodszor pedig bármennyire paradoxnak lássék, az igazi jogi közeledésnek még nagyon is helye van. Mert ez alatt nem értem a
most dívó rendszert mely fordításokra és átültetésekre szorítkozik, hanem értem a munkának közösségét. A passzív szereplés
helyett aktiv közreműködés nagy jogi problémák megoldásánál
és az együttmunkálkpdás német jogászokkal ú j erőt fog kölcsö-
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nözni törekvéseinknek, sőt meggyőződésem szerint véget fog
vetni az eddigi erőtlen utánzásoknak. Az igazi m u n k a emelni
fogja önérzetünket és a munka közössége meg fog óvni bennünket a mások m u n k á j á n a k túlbecsülésétől. Ha egyszer alkalmunk
nyílik saját tapasztalatainkat és felfogásunkat érvényesíteni, az
eredmény is el fogja veszteni idegen jellegét. Tehát nem aggodalommal, hanem örömmel m e g k e l l ragadni az alkalmat, melyet
a német jogászvilág nekünk nyújt. Egyelőre legfontosabb, mert
legkönnyebben megvalósítható a magyar és a német jogászgyűlések közti kapcsolat létesítése. Innét kiindulva az együttműködésnek biztató perspektívája nyílik.
Sokkal kényesebb és nehezebb a jogegységesítés kérdése.
Elvben ennek csak kevés híve fog akadni nálunk. Törvények
helyeit egyezményszerű megállapodásokat elfogadni többnyire
végzetes következményekkel jár. Mert a törvény az ország gazdasági és társadalmi céljaihoz alkalmazkodik, az egyezmény
pedig, mely hivatva van több országnak törvényes szabályokat
nyújtani, nem elégítheti ki az összes szerződő államok igéuyeit,
mert lehetetlen, hogy a törvénynek előfeltételei különböző országokban egyenlően fenforogjanak. Ennek hiányában pedig a bármelyik szempontból gyöngébb o r i n f e r i o r i - helyzetbe kerül.
Azért értjük, hogy a gazdaságilag Hatalmas Németország a minél
szélesebb alapon nyugvó jogegységesítésnek a híve, de természetesnek fogja mindenki találni azt is,- ha viszont mi ezt az irányt
a legszűkebb mederbe kívánjuk szorítani. Nézetem szerint a kereskedelmi hitel- és íizetési ügyletekre, valamint a forgalmi j o g nak, a nemzetközi szabályozásra alkalmas részeire kellene szorítani a jogegysógcsítési törekvéseket. Ez egyelőre elég, de
azután nem is veszélyes. Ha pedig, amint ezt reméljük, intenzivebb gazdasági viszonylatok f o g n a k fejlődni Magyarország és
Németország közt, úgy a szükség és a célszerűség esetleg ú j a b b
jogterületeknek az egységesítési törekvésekbe való bevonását
teszi majd ajánlatossá. Ma azonban szélesebb alapra fektetni e
programmot nem lehet. Már csak azért sem, mert erre gyakorlati szükség nincs. A Magyarország és Németország közti gazdasági érintkezés fájdalom nem nagyon élénk és amennyiben az
valósággal fenforog, Ausztria közvetítésére támaszkodik. Igazi
nagyszabású közvetlen összeköttetés eddigelé ezer akadályba ütközött. Már pedig annak semmi értelme sem volna, megteremteni a forgalom számára a jogot, amikor még nem tudjuk, hogy
az tényleg létesül-e és amikor még nem ismerjük annak alakulatát. A jognak nem rendeltetése, hogy megelőzze a gazdasági fejlődést, az ilyen elméleti kijelentések semmi értékkel sem bírnának.
Be kell tehát várnunk a gazdasági reláció fejlődését és csak az
után gondoskodhatunk az abból folyó jogszabályokról.
Erről a várakozó álláspontról már azért sem mondhatunk le,
mivel minden jogegységesítés Németországgal, amint ezt már
más alkalommal kifejtettem (Keresk. jog 1916 márc. 1-én megjelent szám), nagy passzív tétellel van megterhelve. És ez az, hogy
Németországon át jogegységbe kerülünk Ausztriával. Noha az
Ausztriával fennálló forgalmunk döntő jelentőségű egész gazdasági exisztenciánkra nézve, furcsa jelenség, hogy a jog területén
mint idegenek állunk egymással szemben. Az osztrák törvények
alig képesek befolyásolni a mi törvényhozásunkat, jogi irodalmukra kevés kivétellel semmi súlyt sem fektetünk, j u d i k a t u r á j u k
pedig csak ott kelt érdeklődést, ahol hazai joggal kollidál.
Ha keressük, honnét származik az az ellentét, hogy Németország jogára támaszkodunk, mikor gazdaságiiagaiig érintkezünk
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és kerüljük az osztrák jogot élénk gazdasági relációnk dacára,
úgy ennek első s főokát abban találjuk, hogy az utóbbi az érdekösszeütközések folytonos láncolatát alkotja. Innét az óvatosság
és tartózkodás. Azután melyik adós sietne a hitelező törvényét
akceptálni. Már pedig ez a viszony a mi részünkről nagyon is
érezhető.
Mindezekhez ínég sok egyéb súlyos ok járul. Ausztriával a
jog terén való minden érintkezés azzal a veszéllyel van egybekötve, hogy azt ott félremagyarázzák. Erre elég példánk van a
legvilágosabban megírt közjogi alapelvek körül. Avagy, hogy a
közelmúltból egy kevésbbé fontos, de elég jellemző esetre mutassak, amikor egy osztrák bíróság a végrehajtási jogsegély tárgyában, alig hogy az erről szóló szerződés meg volt kötve, oly
álláspontot foglalt el, mel^ az ottani feleknek módot nyújtott
volna a tőzsdebíróság ítéleteinek végrehajtását megkerülni. De
hisz mindezek ismert tények, amint tudva van az is, hogy azok,
akik Ausztriában hivatvák a jogot kezelni és alkalmazni, a magyar jogkereső féllel szemben, nem mindig barátságos módon
viselkednek.
Mai tartózkodó álláspontunknak egy további oka abban rejlik, hogy az osztrákok is a bennünket itt érdeklő területen a
német jogból táplálkoznak és így semmi értelme sem volna második kézből recipiálni. Elég ennyi annak megmagyarázására,
hogy ez így van. És h o g y h a eltekintünk a Németországgal való
együttműködés szükségességétől, nem is volna okunk ebből a
helyzetből kimozdulni. így azonban célunk elérése, érdekében
kénytelenek leszünk Ausztriához is közeledni, ami azonban elengedhetetlenné teszi minden elképzelhető kautelának igénybevételét.
Az egész kérdésben csak egy látszik előttünk fontosnak.
Amint a sors elválaszthatatlanul összeforrasztott bennünket Németországgal a küzdelmek és áldozatok terén, úgy találkoznunk kell
abban a nehéz munkában is, amelyből a jövő joga fog győztesen kibontakozni. Hogy minő formában fog kialakulni ez a jog,
eltérő véleményekre vezethet, de az maradjon vitán kívül, hogy
be kell lépnünk a németek által felajánlott munkaközösségbe.
jt
Dr. Kőniq Vilmos.
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levél a közönséges fuvarozási szerződésnek nem érvényességi
kelléke, hanem csak bizonyítéka. Láthatjuk tehát, hogy a közönséges fuvarozási szerződés semmiféle alakisághoz kötve nincs,
annak érvényessége szempontjából.
Azonban egészen más jogi természettel bír a vasúti fuvarozási szerződés, amennyiben úgy a B. E. 8. cikke, valamint a
V. U. Sz. 61. §-a a fuvarozási szerződés megkötését egyfelől
ahhoz a feltételhez köti, hogy az árú fuvarozás végett tényleg
átadassék a fuvarozónak, másrészt pedig azt kívánja meg, hogy
a fuvarlevél a feladó állomáson a fuvarozónak átadassék és
általa átvétessék. Nyilvánvaló tehát, hogy a vasúti fuvarozási
szerződésnek érvényessége más feltételhez ^ a n kötve, mint a
közönséges fuvarozási szerződésnek az érvénye. De az is kétségtelen, hogy a törvény a vasúti fuvarozási szerződésben olyan
reálszerződést állított fel, amelynél fogva az árút a feladás helyén a vasútnak tényleg és valóságban át kell adni, sőt amelynél fogva a szerződésnek létrejöttéhez a feladó részéről ajánlatot
képező fuvarlevélnek kiállítása és ennek a vasút részéről rendszerint a feladó állomás keletbélyegzőjének reáütésében megnyilvánult elfogadása annyira elengedhetetlen kellék, hogy bármelyik kelléknek hiánya kizárja azt, hogy vasúti fuvarozási
szerződés érvényesen keletkezzék. Mindezeknek
iigy elem bevételével nem gondolom, hogy a katonai parancs folytán történt szállítása az árúnak még akkor is fuvarozási szerződésnek
volna minősíthető, ha a katonai parancsnokság olyan írásbeli
utasítást ad, amelynek tartalma a B. E. 6. cikkében és a
\ . 0 Sz. 56. §-ában előírt tartalmával a fuvarlevélnek bír, miért
is nyiltan merem azt a véleményt megkockáztatni, hogy az
ellenséges invázió céljából történt kiürítés (evacuatió) alkalmával és okából történt árúszállítás semmiesetre sem képez fuvarozási szerződést olyan értelemben, amint azt a vasúti jog megkívánja. Sőt az ezáltal előírt kellékeket nem pótolhatja az sem,
ha a vasútnak megérkezési állomása utólag szabályszerű tartalommal ellátott fuvarlevelet állít ki és ugyanazon az állomáson
az árú tulajdonosának értesítése után az árút kiszolgáltatja.
Szerintem szó sem lehet a fuvarozási szerződés értelmében vett
átvevőről, vagy ilyen átvevőnek a V. Ü. Sz. 60. §. 2. bekezdése
értelmében a fuvarozási szerződésbe való belépéséről, egyszerűen
abból az indokból, mert érvényes fuvarozási szerződés nem jött
létre. Hasonló elbírálás alá esnék az is, ha valaki a fuvarozási
szerződés megkötése indokául a V. Ü. Sz. 99. §-ához kiadott
'II. végrehajtási határozmányra hivatkoznék.

A mai világháborúban igen gyakran megtörténik, hogy a
Habár arról ebben a cikkben nem kívánok bővebben megvasút a föléje rendelt katonai parancsnokság utasítására egyes
olyan helyekről, amelyekből a lakósságot és az ellenség által emlékezni, hogy a vasút és a katonai parancsnokság között a
használható dolgokat kiüríti, kénytelen vasúton elszállítani a szállítás tekintetében forog-e fen valamely jogviszony és az
kereskedelmi forgalomban értékes árúkat is. Azon az állomáson, milyen jogi természettel bír : mindazonáltal az általam felveteK
hová az árú megérkezik, a katonaság vagy a saját céljaira hasz- kérdés megoldása ezek szerint önként kínálkozik ós pedig abban,
nálja fel az ilyen árút, vagy pedig a tulajdonosának a kinyo- hogy érvényes fuvarozási szerződés hiányában van-e hát valamely jogviszony a vasút és az árú tulajdonosa között és ha
mozása után annak kiadja. És pedig — amint ez ismételten
igen, az milyen jogi elbírálás alá vonható. Véleményem ebben
megtörtént — a kiadás olyképen történik, hogy a megérkezési
úgy tekinállomás fuvarlevelet állít ki az általa a katonai parancsra el- a kérdésben az, hogy a vasút ebben a viszonyban
szállított árúról, azután a tulajdonost értesíti a megérkezésről tendő, mint aki megbízás nélkül járt el.
és ennek az árút a felszámított illetékek kifizetése után kiszolEnnek a jogviszonynak megállapítása végett vissza kell egy
gáltatja.
kissé térnünk a vasút és a katonai parancsnokság közötti jogviszonyra is annyiban, amennyiben az alábbiakból kitűnőleg
Ebben a cikkben erről az utolsó esetről kívánok röviden
kétségtelen, hogy a vasútat - bizonyos .kárpótlás illeti meg a
megemlékezni.
Elsősorban vita keletkezhetik a felől, — amint az tényleg katonai kincstárral szemben. Az 1912 : LXVIII. tc. 16. §-a ugyanis
meg is történt egy adott esetben — hogy a vasút és az árú úgy rendelkezik, hogy a vasúti forgalom egyes vonalakon hábotulajdonosa között jött-e létre érvényes fuvarozási szerződés. rús időben katonai tekintetből beszüntethető, illetve katonai
Ennek eldöntése szükségessé teszi annak vizsgálatát, hogy célokra felhasználható, amely esethen, ha t. i. a vasút háború
esetén katonai célokra használtatik fel, a most hívott tc. utolsó
tulajdonképen mi is az árúfuvarozási szerződés.
A fuvarozási szerződés általában, mint a vállalkozási szerző- bekezdéséből a kontrarió vonható következtetésnél, valamint a
désnek, locatió conductió operisnak és a receptumnak elemeit m. kir. minisztériumnak 1902. évi M. E. 6125. számú rendeletével
magában loglaló jogviszony a K. T. 393. és 394. §-aiban foglalt kiadott V. Ü. R. 70. §-ánál fogva a katonai kincstár kárpótlást
rendelkezéseknek egybevetéséből kitűnőleg a feladónak és a tartozik nyújtani a vasútnak, azonban ennek a kárpótlásnak
fuvarozónak akarat megegyezéséből áll elő, tehát consensuális tartalmát és mennyiségét sem a törvény, sem a V. Ü. R. nem
szerződés, mert annak létrejöttéhez épen úgy, mint egyéb con- határozza meg.
sensuális szerződés megalapításához, szükséges az ajánlat és elEzt csak azért említettem fel, hogy szembeállítsam azt az
fogadás, tehát a feladó ajánlata áruk fuvarozásához, viszont a egymástól független két jogviszonyt, amely egyrészt a vasút és
fuvarozó részéről annak elvállalása és mindkét fél részéről a a katonai kincstár, másrészt a vasút és az árú tulajdonosa köfuvardíjnak hallgatólagos vagy kifejezett megállapítása (lásd zött a fent jelzett esetben keletkezett, mivel nézetem szerint ez
Neumann Kereskedelmi Törvény magyarázata II. köt. 498. lap a két jogviszony élesen megkülönböztetendő, habár időrendben
és Baumgarten : Nemzetközi vasúti fuvarozási jog 47. és 48. lap). j egymásután és összelüggőleg keletkezett is, még pedig azért,
Ebből az okból a K. T. 394. §-a úgy rendelkezik, hogy a fuvar- ; mert mind a két jogviszonynak más a tartalma és más a célja,
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amennyiben az előbbi a közérdeknek megvédését háborús utasításból kifolyólag célozza, az utóbbi jogviszony pedig kizárólag
és tisztán az árútulajdonosnak magánérdekét szolgálja. Ezek
előrebocsátása után bontsuk elemeire az utóbbi jogviszonyt s
így foglalkozzunk elsősorban a megbízás nélküli ügyvitellel.
A római jog az idegen ügyeknek megbízás nélküli ellátását
a quasi ex contractu eredő kötelmi viszonyok közé sorozta
ugyan, azonban az újabb - törvényhozás annak gazdasági célját
veszi figyelembe és általában azt állapítják meg, hogy céljára
nézve a megbízási viszonnyal van rokonságban, amelyből csupán
az ügyvitel alapjául szolgáló tényállásban különbözik (I. Indokolás a Magy. Alt. Törvénykönyv tervezetéhez IV. köt. 438—456.
lap). Ebből a felfogásból indult ki a mi polgári törvénykönyvjavaslatunk is, amikor az idegen ügyeknek megbízás nélkül való
ellátását nemcsak a rendkívüli sürgős közbelépést igénylő esetekben, hanem minden olyan esetben megállapítja, amikor .
az eljárás egy másik fél érdekében lévőnek bizonyult s ezt
ahhoz a természetes korláthoz köti, hogy az idegen beavatkozás
nem helyezkedhet!k ellentétbe a jogos magánérdekkel. A megbízás nélküli ügyvitelt a javaslat csak az oly ügyekre vonatkoztatja ezek szerint, amelyeket valaki más helyett és ennek érdekéhen lát el. azonban közömbösnek tartja azt, hogy az ügy ellátása kizárólag az ügy urának, vagy egyúttal másnak az érdekében is történt. Ellenben nem tekinti megbízás nélküli ügyvitelnek
azt, ha valaki idegen ügyet saját ügyeként lát el és az ilyen
ügyvivő cselekménye annak jó- vagy rosszhiszeműsége szerint az
alaptalan gazdagodás vagy pedig a tiltott cselekmények szabálya
szerint bírálandó meg. Ezekből következik, hogy megbízás nélküli ügyvitel nemcsak akkor forog fen, ha valaki másnak az
ügyét ennek érdekében és helyette megbízás nélkül és anélkül
látja el, hogy reá jogosítva volna, hanem az akkor is megállapítható, ha a saját érdeke mellett egyúttal egy harmadik személy érdekében is eljár. Még ennél a fogalommeghatározásnál
is tovább megy a javaslat az indokolása szerint, amennyiben
megbízás nélküli ügyvitelt lát akkor is, ha az ügyvivő nemcsak
a saját érdekében, hanem emellett magának vagy egy harmadik
személynek érdekében is jár el. Sőt annak dacára, hogy valamely
idegen ügy ellátását nemcsak akkor nem larlja megbízás nélküli
ügyvitelnek, ha az másnak a megbízásából történik, hanem
akkor sem, ha más olyan viszony szolgált alapjául, amelynél
fogva az illető az ügy ellátására az ügy urával szemben jogosítva van, aminő jogosultság alapja lehet akár szerződési viszony
(szolgálati, vállalkozási szerződés stb.), akár törvényes képviselet,
akár hivatali kötelezettség, illetve jogosultság mások ügyeinek
ellátására: mégis megbízás nélküli ügyvitelt lát fenforogni még
ezekben az esetekben is akkor, ha az ügyben eljáró személynek
erre való jogosultsága akár nincs, akár pedig kétes s ebből kifolyólag megbízás nélküli ügyvitel lesz annak az eljárása is, aki
nem önszántából, hanem más kényszerének engedve, vagy hatósági parancs folytán, vagy általában mással, de nem az ügy
urával szemben fenálló kötelezettsége alapján vállalta magára az
ügyet,
A megbízás nélküli ügyvitelnek a kétségen kívül jogszabályként elfogadható ennél a fogalmi körénél fogva a vasút megbízásnélküli ügyvivőnek tekintendő tehát akkor, amikor a katonai
parancsnokság utasítására, tehát hatósági parancs folytán az ellenséges inváziónak kitett árút a helyszínéről egy olyan helyre
szállítja, ahol az az ellenség elöl biztonságban van.
Nem hinném, hogy a hágai egyezménynek arra a szabályára
joghatályosan lehetne hivatkozni a megbízás nélküli ügyvitel kizárása céljából, hogy a magántulajdont az ellenségnek is tiszteletben kell tartani (1913 : XLIII. t.-c.-ben IV. egyezmény 3. cikke
szerint irányadó szabályzat, III. 46. cikk). Egyszerűen abból a
tapasztalati okból, hogy a most dúló világháborúban a hágai
egyezménynek ezt a rendelkezését unös-untalan túllépi az ellenség.
Már most vagy az történik, hogy a megérkezett ós avizált
árút a tulajdonosa a vasúttól a fuvarlevél kiszolgáltatása ós a
vasút által felszámított illetékek kifizetés' után kiváltja, vagy
pedig annak kiváltását megtagadja. Reánk nézve fontossággal
ennek a cikknek a szempontjából az elöbbeni eset bír, következésképpen azzal foglalkozunk.
Az árú tulajdonosának a kiváltásban megnyilvánult cselekménye akkor, amikor ő, mint az ügy ura az ügyvitel eredmé-
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nyét tudva, hasznára fordítja, máskép nem magyarázható, mint
úgy, hogy az ügyvitelt utólag jóváhagyta, tehát fikció erejével
hallgatólagos jóváhagyásnak tekintendő ez az eljárása azt vonja
maga után, hogy a jóhiszeműséggel ellenkeznék az, ha az ügy
ura ilyenkor utóbb mégis szabadulhatna a jóváhagyás következményei alól. Ebből önként következik, hogy az árú tulajdonosa
nemcsak az ügy ellátását hagyta jóvá, hanem azt is, amit az
ügyvivő az ügyvitel ellátása fejében akár költség, akár díj címén
felszámított, amely felfogás viszont kizárja az ügy urának az
általa kifizetett illetékek visszakövetelhetési jogát a vasúttal
szemben.
Tekintsünk azonban el attól, hogy az árútulajdonosnak most
jelzett magatartása az ügyvitel jóváhagyását jelenti és foglalkozzunk azzal, hogy magánál a jog erejénél fogva, van-e a vasútnak jogos igénye és ha igen, miből áll az.
A római jog szerint, amely actio contrariat ad a megbízásnélküli ügyvivőnek, ennek a keresetnek előfeltétele a negotium
uti liter gestum, tehát az ügy urainak személyében rejlő szubjektív mozzanat volt (Windscheid Pandekten II. 430. §. 17. j.),
míg az osztrák ptkönyv és a porosz Landrecht (0. 1036—1038.
P. L. K. 1. r. 13. c. 234—248.) arra az álláspontra helyezkedett,
hogy az ügyvitel objektiv hasznossága a . d ö n t ő ; a mi polgári
törvénykönyvi javaslatunk ennek a két álláspontnak kombinálásával úgy rendelkezik, hogy az ügyvivőnek actió contrariája
egyfelől az ügy urának érdekéhez, másfelől akarata tekintetében
nem az ügyvivő vélekedéséhez, hanem a valódi tényálláshoz van
kötve oly értelemben, hogy az ügyvivőnek megtérítési joga egyrészt akkor van, ha hasznos, vagyis az ügy urának érdekében
álló ügyben járt el, másrészt pedig akkor, ha az ügy urának
érdekében történt eljárása annak akaratával is megegyezik ;
mindazáltal az objektiv álláspont helyes eredményének bevonásával akként mérsékli az ügy urának akaratát, hogy ez az
akarat akkor is fen forog, hogyha az ügyvivő nemcsak az ügy
urát fenyegető sürgős veszély elhárítása végett lépett közbe, hanem akkor is, ha az ügyvivő a konkrét körülmények mérlegelése mellett józanul feltehette, hogy közbelépése az ügy urának
helyeslésével fog találkozni. Önként értetődik, hogy ez az esel
nem áll fen akkor, ha az ügy ura a közbelépés ellen tiltakozik,
amely kivétel a javaslatban külön van szabályozva s amely kivétel e cikk keretét meghaladja.
Ha ilyképen az actio contraria előfeltételei megállapíthatók,
akkor az ügyvitelt úgy kell tekinteni, mint a megbízást, amelynél a megbízás pótlása magában a törvényben nvert szabályozást; a megbízásnélküli ügyvivő követelésének mértékét is ezek
szerint igen helyesen a megbízás szabályainak megfelelően állapítja meg javaslatunk. Következésképen az ügyvivő az ügyvitel
ellátására fordított költségét az ügy urától mindenesetre követelheti, ha helyén volt a beavatkozás, vagy ha az ügy ura jóváhagyta az ügyvitel ellátását (1389. §.).
Más további kérdés az, hogy a költségen felül illeti-e az
ügyvivőt díj avagy sem. Azonban a kérdés megoldása kézenfekvő akkor, ha a javaslat szellemét tekintve, feltesszük, hogy
a megbízást a törvény pótolván, a megbízásnélküli ügyvivő épp
olyan díjra tarthat számot, mint megbízás esetén a megbízó a
megbízottal szemben. Azt, hogy a megbízót a megbízóval szemben a kikötött díj jogosan megilleti, a javaslat kifejezett rendelkezése (1366. §.) mellett, de a dolog természetéből kifolyólag is
talán senki sem fogja kétségbevonni.
Minthogy a mi esetünkben kikötött díjról beszélni sem lehel,
azért most már az a kérdés merült fel, hogy kikötés nélkül megfelelő díjat felszámíthat-e a vasút az árú tulajdonosával szemben. Abból, hogy az actio contraria a megbízásnélküli ügyvivőt
úgy illeti meg, mint a megbízás esetén a megbízót, a méltányosság elvénél fogva természetesnek tartjuk, hogy az az ügyvivő, aki az ügyvitelt úgy teljesítette, hogy az actio contraria
előfeltételei reá nézve fenállanak, épp úgy követelhette a díjazást, mint ahogy követelhetné akkor, ha az ügy ura megbízta
volna őt az ügy ellátásával anélkül, hogy részére akár munkadíjat, akár tiszteletdíjat kötelezett volna. Ebből a felfogásból
kiindulva, arra a következtetésre jutottam, hogy a vasút kereskedői minősegében az árúnak fent jelzett szállításáért az árú
tulajdonosától mindazt követelheti, ami őt a KI. 284. §-a alapján megilleti. Hogy a vasút kereskedőnek tekintendő, »z következik abból, hogy a KT. 259. §-ának 3. pontjában meghatározott
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kereskedelmi ügylettel fuvarozói minőségében iparszerűleg foglalkozik s így a KT. 3. §-a alapján kereskedőnek tekintendő;
már pedig a kereskedő a KT. 28*4. §-a alapján kikötés nélkül is
igényelheti a helybeli szokásnak, illetve minthogy ügyvivői minőségben is eljár, a javaslat 1392. §-ának rendelkezése alapján a
hatósági díjszabásnak megfelelő díjazást.
A vasút által úgy a B. E. 4. cikke, valamint a V. Ü. Sz. 6.
§-a alapján kibocsátott érvényes díjszabás pedig szerintem másnak nem tekinthető, mint hatósági díjszabásnak.
Mindezekből a csak dióhéjban felhozott indokokból kifolyólag a végső következtetésem az, hogy a vasút a fent jelzett esetekben teljesített áruszállításért a díjszabásban felsorolt összes
illetékeket még akkor is követelheti az árú tulajdonosától, ha
ez a tulajdonát képező árúnak elszállítását utólag jóvá nem
hagyta volna.
Dr. Borsitzky
Imre.

A kereset leszállítása a Pp. szerint.
A kereset leszállítása akkor történik a perben, amidőn a felperes olyan perbeli nyilatkozatot tesz, hogy a követelt összeg
vagy dolog helyett kevesebbnek a megítélését kéri, amidőn tehát
követelését mennyiségileg kevesbíti, csökkenti. A kereset leszállítása lehet: 1. részleges, amidőn még mindig marad a felperesnek követelni valója; 2. vagy teljes, amidőn egész követelését
elejti, úgy, hogy csak a perköltség viselése kérdésének eldöntését
akarja a bíróságra bízni, vagyis — amint mondani szokták — keresetét csupán a perköltségre szállítja le.
A kereset leszállítása igen különböző okokból történhetik,
amelyeknek felsorolása jóformán lehetetlen, ámde ezek a különböző okok két csoportba osztályozhatók és pedig.:
1. olyanokra, amelyek az egész kereseti követelés, vagy
annak egy része tekintetében a további jogvitát a felek között
megszüntették s ezzel a per eme részét tárgytalanná tették,
amilyenek pl. a kötelmet megszüntető körülmények, mint a
követelés vagy annak egy részének kifizetése, a szolgáltatás
lehetetlenülése stb. ;
2. olyanokra, amelyek nem tennék ugyan tárgytalanná a
pert a kereseti követelés tekintetében, de amelyek miatt a felperes bármi okból, akár közli azt a bírósággal és ellenfélével,
akár nem, célszerűnek látja, hogy követelését egészben vagy
részben ne érvényesítse a már megindított perben. Ilyen ok
lehet pl. az, ha a felperes belátja, hogy valamely oknál fogva pervesztessé fog válni s ezt el akarja kerülni.
A Pp. 8. §-ának ama rendelkezéséből, hogy a követelés leszállítása a hatáskört nem érinti, továbbá a 476. §-ból, amely
szerint a fellebbezési eljárásban a kereset leszállítása esetén a
leszállítás után fennmaradó érték az irányadó és végül a 188. §.
2. pontjából, mely szerint a kereseti kérelem leszállítása keresetváltoztatásnak nem tekinthető, kétségtelenül kitűnik, hogy a
kereset leszállítása a Pp. szerint is lehetséges, ámde a Pp. arról
uiár kifejezetten nem rendelkezik, hogy ez mikor és milyen teltételek mellett történhetik meg s ekként kérdésessé tehető az,
hogy vájjon a felperes, vagy viszontkereset esetén az alperes
ellenfelének beleegyezése nélkül is leszállíthatja-e keresetéi?
Az 1868 : LIV. tc. uralma alatt ez a kérdés fel sem merülhetett, mert ennek 69. és 70. §-ai szerint a per ura (dominus
litis) kizárólag a felperes volt, aki azzal feltétlenül rendelkezett
s attól bármikor akár a kereset visszavételével, akár a per letételével elállhatott, tekintet nélkül arra, hogy ebbe az alperes
beleegyezett-e vagy sem. Nem férhetett tehát kétség ahhoz, hogy
a felperes, aki bármikor elállhatott az egész pertől, elállhatott a
kereset leszállításával annak egy részétől is. A Pp. életbelépte
után azonban változott a helyzet. A Pp. 186. és 187. g-ai szerint
ugyanis a felperes többé nem egyedüli ura a pernek, hanem ura
annak az alperes is. A keresetnek az alperes részére történt
kézbesítése után a felperesnek nem áll többé módjában, hogy a
keresetbe vett jog felőli döntést elvonhassa az alperes beleegyezése nélkül a bíróság elől, mert habár a 186. §. szerint az alperes perbebocsátkozása előtt el is állhat a keresettől, az alperesnek e §. szerint joga van a keresetbe vett jog fen nem
állásának bírói megállapítása iránt keresetet támasztani s ekként
a felperest arra kényszeríteni, hogy a keresetében érvényesíteni
szándékolt jog fennállása tekintetében akarata ellenére is \*clc I
perbe szálljon ; a 187. §. szerint pedig az alperes perbebocsátko- !
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zása után ennek beleegyezése nélkül a felperes elállási nyilatkozata hatálytalan, mely oknál fogva az alperesnek módjában áll
kikényszeríteni a felperes akarata ellenére is, hogy a kereseti
követelésre vonatkozólag érdemleges ítélet hozassék. Ezekre való
tekintettel indokoltan vethető fel az a kérdés, hogy a kereset
leszállításához van-e szükség az alperes beleegyezésére és hogy
ennek hiányában a kereset leszállítására vonatkozó nyilatkozat
minő perjogi következményeket vonhat maga után.
Ha a kereset leszállítása, legyen az akár részleges, akár teljes, olyan okból történik, amely a további jogvitát megszűntei te
s ezzel a kereset leszállított része tekintetében a további pereskedést tárgytalanná tette, azt hiszem, hogy a kereset leszállításának nem lehet semmi akadálya s annak hatályossága nem
függhet az alperes beleegyezésétől. Ha pl. a leiperes kijelenti,
hogy leszállítja keresetét azért, mert az alperes követelését, vagy
annak egy részét kifizette, az alperesnek nem fűződhetik semmi
jogi érdeke ahhoz, hogy a leszállítás ellen akadályokat gördítsen, mert hiszen a felperes ily értelmű kijelentése annak a jogi
ténynek az elismerését képezi, hogy a követelés egészben vagy
részben megszűnt, az ily perbeli elismerés pedig biztosítékul
szolgál arra nézve, hogy a felperes ugyanezen követelés miatt
nem fogja az alperest újabb perrel zaklatni. A Pp. 186. és
187. §-ainak miniszteri indokolása szerint pedig a törvényhozó
azért biztosította az e §-okban írt jogokat az alperesnek, nehogy
megtörténhessék, miszerint a felperes, ha korlátlanul elállhatna
a pertől, az alperest folyton újabb és újabb keresetekkel bosszanthassa, amiből a contrario azt a következtetést kell levonni, hogy
a legis ratióval a törvénynek az a magyarázata egyeztethető legjobban össze, amely szerint az olyan kereset leszállítások hatályossága, amelyek kifejezetten olyan okból történnek, amelyek a
kereseti követelést megszüntető tényt képeznek, nem függhet az
alperes beleegyezésétől, mivel az ilyen leszállítási oknak kijelentése, elismerése, biztosítja az alperest afelől, amitől a törvény
meg akarta védeni, hogy ugyanazon követelés miatt nem fogja őt
a felperes újabb keresettel zaklatni, mert hiszen ezzel csak
magának okozna felesleges költséget, mivel az alperes, a felperesi
elismerésre való hivatkozással, sikeresen védekezhetnék az újabb,
keresettel szemben.
Másként áll azonban a dolog, ha a kereset leszállítása nem
ilyen okból történik, vagy ha annak okát a felperes nem is akarja
elárulni. Ebben az esetben a kereset leszállítása aszerint, amint
teljes vagy részleges, tulajdonképen a keresettől, illetve annak
egy részétől való elállást jelent, amiből önként következik, hogy
azzal szemben, ha abba beleegyezni nem akar, az alperes a 186.
és 187. §-okban biztosított jogaival élhet. Ha tehát a leszállítás
a perbebocsátkozás előtt történik, az alperes keresetet támaszthat a leszállított részre vonatkozó jog fen nem állásának megállapítása iránt, ha pedig az alperes perbebocsátkozása után szállítja le keresetét a felperes, az ellen az alperes tiltakozhatik,
aminek perjogi következménye az lesz, hogy a leszállítás figyelembe nem vehető s a bíróság arra való tekintet nélkül az egész
kereseti követelés felett fog határozni. Az ily határozat pedig nem
fog a kérelmen való túlterjeszkedést jelenteni, mert ha a kereset
leszállítása lulajdonkópen elállást jelent, s ha az elállás a 187.
§. szerint csak az alperes beleegyezésével történhetik meg, világos, hogy e beleegyezés hiánya esetén a leszállítás, vagyis elállás
perjogi szempontból olyan, mintha nem is lenne, következőleg a
felperest olyannak kell tekinteni, mintha változatlanul a keresetbe
vett összeget követelné.
Hogy a kereset leszállítása más szóval kifejezve, de lényegileg elállást jelent, azt leginkább azzal lehet bizonyítani, ha az teljes, vagyis midőn a felperes kijelenti, hogy követelését a perköltségekre szállítja le. Ez lényegében annyi, mint ha azt mondaná, hogy nullára szállítja le keresetbe vett követelését, arra
nem követel semmit. Aki pedig nem akar semmit sem követelni,
az nem akar pereskedni sem, tehát nyílván el akar állani a megindított pertől. Akár az elállás, akár a leszállítás kifejezést használja is tehát a felperes, akarata annak a perbeli cselekménynek
az elvégzésére irányul, amit a Pp. a 186. ós 187. §-okban elállás
elnevezéssel jelöl meg.
De hogy a kereset leszállítása nem sui generis perbeli cselekmény, hanem valóságos elállás, az bizonyítható azzal is, hogy
az ellenkező álláspont a Pp. 186. ós 187. §-aiban foglaltak kijátszására, megkerülésére vezethetne. Ha ugyanis a leszállításra nem
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kellene alkalmazni a 186. és 187. §-okat, a felperesnek, ha el akar
állani a pertől és ha attól tart, hogy ebbe az alperes nem fog
beleegyezni, módjában állana mégis elállani a pertől egyszerűen
azzal, hogy keresetét nullára, vagyis a perköltségre szállítja le s
ezzel elüthetné az alperest azon jogai gyakorlásától, amiket részére a 186. és 187. §-ok biztosítanak. Ez pedig kétségtelenül
ellenkeznék a törvényhozó akaratával és oda vezetne, hogy a
bírónak nem a lényeget, nem a felperes valódi akaratát kellene
vizsgálnia, hanem csak az általa használt szavakat és kifejezéseket, vagyis hogy a felperes azt a célt, hogy a keresetbe vett jog
tekintetében ítélet ne hozassék, elérhetné egyszerűen azzal, hogy
az elállás szó helyett azt a kifejezést használja, hogy leszállítja
keresetét.
Ezek alapján megállapíthatónak vélem, hogy a kereset leszállítása. ha az teljes, nem más, mint a pertől való elállás. Ebből
következik, hogy elállásnak kell tekinteni a részleges keresetleszállítást is. Ez esetben nem az egész keresetbe vett követeléstől
akar a felperes elállani, nem az egész követelést akarja a bírói
döntés elől elvonni, hanem csupán annak egy részét. Az alperesnek eme rész tekintetében is érdekében állhat, hogy ítélettel eldöntessék, miszerint a felperesnek ahhoz nincs joga. Ennélfogva
tehát az ily részleges leszállítással szemben is élhet a 186. és
187. §-okban említett jogaival, nehogy őt a felperes utóbb eme
részre irányuló ú jabb keresettel bosszanthassa. Különösen nyilvánvaló az alperes ezen érdeke akkor, amidőn a felperes több különböző követelést foglalt egy keresetbe s ezen követelések egyikével vagy másikával akarja a per során keresetét leszállítani.
Az ilyen leszállítás, a keresetet tekintve, részleges ugyan, de a
követelés önállósága szempontjával nézve a dolgot, tulajdonképen
teljes. Ha ugyanis több követelés foglaltatik egy keresetbe, ez
lényegileg annak perjogi lehetőségét jelenti, hogy több per egy
peres eljárás keretébe szorítható s ekként a keresetnek egyik
vagy másik követeléssel való leszállítása lényegileg az egy.peres
eljárás keretébe szorított egyik vagy másik pertől való elállást
képez.
Gyakorlati következménye pedig a kifejtetteknek az volna,
hogy minden a perbebocsátkozás után történt keresetleszállítás
esetén az alperesnek módot kell adni, hogy nyilatkozhassék,
vájjon a kereset leszállításába beleegyezik-e s szükség esetén ez
irányban kérdés is intézendő hozzá. Az alperes ugyanis a ti 1 tallózással elérheti, hogy a peressé tett kérdés véglegesen rendeztessék vagy akként, hogy az ügy a leszállított rész tekintetében
is érdemileg elbíráltatik, s ezzel az res iudicatává válik, vagy
pedig a k k é n t / hogy a felperest a tiltakozással arra kényszeríti,
hogy kifejezetten lemondjon a leszállított részre vonatkozó jogáról, amely lemondás jogszüntető tényt fog képezni és ennek
alapján a Pp. 390. §-a értelmében kérheti az alperes azt is, hogy
a lemondás értelmében vég- vagy részítélet hozassék. Ily módon
aTovábbi vitáknak és pereknek elejét veheti, amivel nemcsak
magának, hanem az igazságszolgáltatásnak is használni fog.
Dr. Borsos Endre.
A Jogtudományi Közlöny
tettel a papiros
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— A n é m e t j o g á s z g y ű l é s á l l a n d ó b i z o t t s á g a átiratot
intézett Nagy Ferenc dr. v. b. t. t., a Magyar Jogászegylet elnökéhez, amelyben a jogászi együttműködés tárgya és módjai tekintetében több igen jelentékeny indítványt tesz. Az átirat mindenekelőtt kifejezésre j u t t a t j a az előterjesztett munkatervnek* kizárólag egyoldalú indítvány jellegét, amelynek megvalósításához
csupán akkor fognak, ha a «Magyar Jogászegylet)) azt teljesen
magáévá teszi, míg ellenkező esetben a magyar részről ajánlott
módosítások, esetleg egészen eltérő munkaterv felett indul meg
a tanácskozás. Mindenképen kérték azonban a német jogászgyűlés megbízottai, hogy az átirat megfontolása lehető sürgősséggel
történjók, hogy ily módon a beilini együttes gyűlés alkalmával
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kezdeményezett mozgalom tényleges megindítása késedelmet ne
szenvedjen. Az indítvány a jof>i közeledés szempontjából termékeny talajnak jelöli meg a kereskedelmi jognak a kereskedők,
kereskedelmi társaságok, részvénytársaságok, szövetkezetek, korlátolt felelősséggel alakult társaságok (G. m. b. II.) jogviszonyait
szabályozó ágait, a vételi és ' szállítási, bizományi, fuvarozási,
szállítmányozási és bankári ügyletekre vonatkozó rendelkezéseit.
Kívánatosnak tartják a közeledést német részről, továbbá a váltóés csekkjog, "a tengerentúli biztosítás, a csőd jog, a szabadalmi,
védjegy és szerzői jog terén és végre a tisztességtelen verseny
meggátlására szolgáló törvényes rendelkezések tekintetében is.
A tudományos munkálkodás módjára vonatkozólag pedig a jogászgyűlés azt az indítványt teszi, hogy úgy német, mint osztrák
és magyar részről az egyes szakkérdések előkészítésére több előadót jelöljenek ki az illetékes egyesületek, ezek az előadók pedig
egymással közvetlen érintkezésbe lépve, készítsék el tervezeteiket, amelyeket ismét megbízóiknak mutassanak majd be. Ha ily
módon valamely kérdés tárgyában az előmunkálatok elkészültek,
úgy azok német és magyar nyelven egyidejűleg tétessenek közzé,
hogy a nyilvános bírálatnak is legyen alkalma azzal foglalkozni.
Természetesnek tartja a jogászgyűlés állandó bizottsága, hogy a
munkában a kijelölt jogászokat a jog egyes különös szakmáinak (szerzői, minlavédelem stb.) művelésére alakult egyesületek
támogatni fogják.
A Magyar Jogászegylet igazgató-választmánya az elmúlt héten tartott üléseiben már megvitatás tárgyává is tette az átiratot és az elnökség indítványára a következő határozattal válaszolt a német jogászgyűlésnek.
((A M a g y a r J o g á s z e g y l e t i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y a ö l ö m mel üdvözli azt a m o z g a l m a t , a m e l y arra irányul, h o g y a
középeurópai szövetkezett államok, s elsősorban a Német
B i r o d a l o m A u s z t r i a és M a g y a r o r s z á g e g y m á s k ö z t i v i s z o n y á ban a f o r g a l o m akadályai a jog terén is e l h á r í t t a s s a n a k és
a viszony a s z ö v e t k e z e t t n e m z e t e k j o g á s z s á g a k ö z ö t t szoros a b b r a f ű z e s s é k . Ezért a M a g y a r J o g á s z e g y l e t k é s z s é g g e l
vesz részt a b b a n a m u n k á b a n , a m e l y a s z ö v e t k e z e t t államok között a jogrendszerek különbözőségéből eredő nehézs é g e k e l h á r í t á s á t tűzi ki f e l a d a t á u l . E t ö r e k v é s e k s i k e r e s s é g e é r d e k é b e n az i g a z g a l ó - v á l a s z t m á n y a t e r v e z e t t mu«-ka
t e r ü l e t é n e k lehelő s z o r o s k ö r ü l h a t á r o l á s á t t a r t j a s z ü k s é g e s nek s azéil n e m teheti á l t a l á n o s s á g b a n m a g á é v á a N é m e t
J o g á s z g y ű l é s á l l a n d ó b i z o t t m á n y á n a k 1916. ápriliá 8 án hozott h a t á r o z a t á b a n az 1. p o n t b a n foglalt a Lapelvet, mely a
s z ö v e t k e z e t t á l l a m o k j o g á n a k «lehelő s z é l e s k ö r ű és n a g y s z a b á s ú egységesítését)) jelzi e l é r e n d ő célnak. E l l e n b e n készs é g g e l j á r u l hozzá az i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y a h h o z , h o g y a
f o r g a l m i jog azon r é s z e i r e nézve a m e l y e k r e
vonatkozólag
az
ily
irányú előfeltételek m á r e d d i g
is . adva
v a n n a k , a s z ö v e t s é g e s á l l a m o k t ö r v é n y h o z á s a i l e h e t ő összh a n g b a h o z a s s a n a k és e célra szívesen a j á n l j a fel a
Magyar J o g á s z e g y l e t k ö z r e m ű k ö d é s é t . A f o r g a l m i j o g n a k
azok a részei, a m e l y e k r e nézve ez a t ö r e k v é s s i k e r r e l kec s e g t e t , az i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y v é l e m é n y e s z e r i n t a követk e z ő k : a váltó- és c s e k k j o g - a v a s ú t i f u v a r o z á s és a h a j ó zás joga, a t e n g e r i biztosítás, a s z a b a d a l m i , a v é d j e g y - és
m i n t a o l t a l o m j o g a , a t i s z t e s s é g t e l e n v e r s e n y elleni v é d e k e zés és a szerzői jog A m u n k á n a k a f o r g a l m i j o g e g y é b
r é s z e i r e való k i t e r j e s z t é s e k é s ő b b i m e g f o n t o l á s o k t á r g y a
lehet. Másfelől a z o n b a n az i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y a m u n k a terv k i e g é s z í t é s é t t a r t j a k í v á n a t o s n a k a b b a n a r é s z b e n , h o g y
a szövetkezett államokban a különböző jogterületek jogs z a b á l y a i n a k ö s s z e ü t k ö z é s é t r e n d e z ő j o g e l v e k a k á r állams z e r z ő d é s e k k ö t é s e , a k á r e g y b e v á g ó t ö r v é n y e k a l k o t á s a útj á n e g y s é g e s és teljes r e n d s z e r r é f e j l e s z l e s s e n e k ki oly i r á n y ban, a m i n t azt a h á g a i n e m z e t k ö z i m a g á n j o g i é r t e k e z l e t e k
jelzik.»
— A m a g y a r - n é m e t j o g i k ö z e l e d é s n e k kétségkívül
egyik legkívánatosabb célja, hogy a németek megismerjék a mi
jogi irodalmunkat, törvényalkotásainkat, joggyakorlatunkat, egyszóval egész jogi kultúránkat. Bizonyos, hogy ennek egyetlen
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akadálya a nyelvi nehézség és ha ezt sikerül az útból elhárítani,
a németek érdeklődésében, velünk foglalkozó munkájában nem
lesz hiány. Már eddig is tapasztalhattuk, hogy jogéletünk minden jelenségével, irodalmi termékével, mint a bírói gyakorlat
eredményeivel behatóan foglalkoztak, ha azokat német nyelven
hozzáférhetővé tettük. Ebből a szempontból pl. különösen felemlítésreméltó Ernst Rundnagelnek, a legkiválóbb német vasúti
jogásznak, nemrég megjelent posthumus műve (Beförderungsgescháfte 1915), amely a német judicatura mellett behatóan
dolgozza fel a magyar vasúti joggyakorlatnak az Eisenbahnund verkehrsrechtliche Entscheidungenben állandóan megjelenő
határozatait. A németek felénk fordult tudományos érdeklődésének biztató jele, hogy a neves német civilisták szép számmal foglalkoznak a Ptk. javaslatával is. Ennek különösen örvendetes bizonysága az az előadás, amelyet a «Recht und Wirtschaft)) tekintélyes
német egyesület berlini csoportjában Kipp Tivadar berlini egyetemi tanár fog az ősszel tartani : Das Verhaltniss des Entwurfes
eines ungarischen bürgerlichen Gesetzbuchs zum BGB. címmel.
Minden állandó együttműködésnek, eredményes közös munkának
az egymás kölcsönös megismerése az előfeltétele. És mert nemcsak ünnepi alkalmakkor elhangzó szavak, hanem tudományos
tettek is mutatják, hogy a németek mily őszintén és becsületesen törekesznek megismerésünkre, bízhatunk abban, hogy a közös munka a további célok tekintetében is mindkét félre hasznothajtó, termékenyítő hatású lesz.
Dr. R. .L
— R e i c h a r d Z s i g m o n d r ó l az alábbi meleg szavakban
emiékezelt meg dr. Nagy Ferenc v. b. t. t., a Magyar Jogászegylet
elnöke, az egyesület igazgató-választmányának legutóbbi ülésén.
«Mély meghatottsággal jelentem be, hogy egyesületünknek és az
igazgató-választmánynak régi buzgó tagja, dr. Reichard Zsigmond
kir. kúriai bíró folyó évi április hó 8. napján váratlanul, rövid
betegség után, meghalt. Dr. Reichard Zsigmonddal a magyar
jogtudománynak kiváló mívelője, nagytehetségű bíró és a jogirodalomnak elismert jelese szállott sírba. Néhai tagtársunk közpályáján gyorsan emelkedett. Fiatalon került a legfelső bíróság
kötelékébe. A váltó- és kereskedelmi tanácsnak egyik legérdemesebb tagja volt, aki nagy tudással,' éles judiciummal és kiváló
életismerettel kereste az igazságot. Irodalmi működésével is maradandó emléket állított magának. A feltételes ítéletekről, a büntetőtörvények revíziójáról, a bűncselekmények osztályozásáról, a
büntetőjognak a pszichológiához való viszonyáról és az uzsoratörvényjavaslatról egyesületünkben tartott előadásai, értékes megnyilatkozásai mind szaktudásánik, mind pedig nagy műveltségének és szelleme gazdagságának. Kiemelkedő egyéniségű és nagyhatású előadója volt a magyar jogászgyűléseknek is. Indítványozom, hogy emlékét mai ülésünk jegyzőkönyvében is megörökítsük.))
— A z i g a z s á g ü g y i k i n e v e z é s e k , amelyek érdekében
alig néhány hete szót emeltünk, a hivatalos lap f. hó 11-iki számában megjelentek. Elismeréssel adózunk az igazságügyi kormány eme tényéért, mert annak az igazságnak felismerését látjuk benne, hogy az előléptetésben rejlő erkölcsi és anyagi stimuláns a legalkalmasabb eszköz a nehéz viszonyokkal küzdő közhivatalnok munkaerejének fentartására, munkakedvének fokozására. Épen ebből a szempontból kívánatos, hogy a rendszeres
előléptetések a háború dacára is tényleg rendszeresen megtörténjenek és mint ennek az elvnek megnyilvánulását különös
örömmel üdvözöljük a mostani kinevezéseket.

A m a g y a r i p a r j o g v é d e l m i e g y e s ü l e t május
hó 29-én hétfőn d. u. 6 órakor a budapesti ügyvédi kamara
dísztermében a Mérnök- ós Epítészegyesület, az Országos
Iparegyesület és a Hites Szabadalmi Ügyvivők testületének
közreműködésével ünnepélyes ülést tart. Ezen az ülésen az
egyesületnek két német vendége jut szóhoz: Oáterrietli
professzor előadásának címe: Ausbau des gegenseitigen
gewerblichen Rechtsschutzes zwischen Ungarn, Österreich
und Deutschland. Utána Min íz szabadalmi ügyvivő ily
című előadása következik: Vereinheitlichung der in Ungarn,
Österreich und Deulschland auf dem Gebiete des gewerbIieben Rechsschutzes bestehenden Verfahrens. Mindkét
vendég előzőleg május 25-én Bécsben az ottani iparjogvédelmi egyesületben larl előadást. Különösen Oslerrielh-
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nek az ipari jogvédelem t u d o m á n y o s irodalmában szerzett
nagy érdemei következtében j o g o s az érdeklődés a g y a k o r latilag is f o n t o s előadások iránt.

— A'törvénykezési szünidő megszüntetésének gond o l a t a merül fel Ujfalussy Béla táblabíró úrnak e lap hasábjain megjelent cikkében (18. szám). Szerinte nincsen szükség
törvényszünetre, mert ((elsőrendű feladat a munkakedvet a tisztviselői karban fokozni, a munkaképességet kellően kihasználni,
a munkában szünetnek nem szabad lennie)). Azt ajánlja tehát,
«térjünk vissza a régi 1869 : IV. tc. jogalapjára, amely annak
idején a szabadságolási rendszert fogadta el, ne kényszeríttessék a
bíró a jelen korszakba már bele nem illő törvénykezési szünet miatt
munkátlanságra akkor, amidőn egyesek a körülményekhez képest
rövidebb szabadsággal is beérnék, de a törvényes szabadságát
az illető a kívánalmaihoz és az egyéni szükségéhez képest, évközben bármikor — azonban mindig a hivatali érdek sérelme
nélkül — vehesse igénybe®. Tehát szabadságolási
rendszer a
törvénykezési
szünidő rendszere helyett. Ujfalussy indítványát
helyesnek nem tartom. Gélszerűbb a mai rendszer, mint a szabadságolások rendszere. A törvénykezési szünidő lehetővé teszi,
hogy tíz hónapon át a tanácsok rendszeresen működnek. Évközi
szabadságolások esetén a tanács tagjaiban folytonos változások
válnának szükségessé. A tanácsalakítások technikai nehézségeitől
eltekintve, semmiképen sem helyes, hogy a tanácsbeosztásokat a
szabadságolások folytonosan megbolygassák. Különösen a szaktanácsok rendszere mellett a kölcsönkért ideiglenes tanácstag
szavazata és még inkább előadása nem válik a tanács működésének előnyére. A tanácsok évenkénti újjáalakításának helyességéhez is sok szó fér. Ha még évközben is folyton más-más össze- .
állítása volna a tanácsoknak, akkor teljesen ráillenék erre a rendszerre Gneist szava: aflugsandartiges Gerichtssyslems. Mindehhez
hozzájárul, hogy folytatólagos tárgyalásoknál, ami pedig a kir.
tábláknál, mint fellebbezési bíróságoknál elég gyakori, minden
bíróváltozás esetén a tárgyalást meg kellene ismételni. A törvénykezési szünidő tehát nézetem szerint nemcsak fen tartandó a felsőbíróságoknál, hanem még a törvényszékeknél is egy hónapon (augusztus) meg volna valósítandó. Az ügyekre a kéthavi
szünidő nincs káros befolyással. A rendes perek idején tudvalevőleg legalább félévig tartott, míg a fellebbezések a felsőfokú
bíróságnál elintézés alá kerültek, nem is számítva a felterjesztéssel és leküldéssel kárba veszett időt. Ha ezen rendszer mellett több mint három évtizeden át fen volt tartható a szünidő
intézménye, akkor most, mikor a szóbeli eljárás lényegesen megrövidíti a per tartamát és amikor gyors letárgyalást igénylő pereket igen rövid idő alatt be. lehet fejezni, nincs szükség éppen
erre a két hónapra. A szünidő megszüntetése ellen szól az a körülmény is, hogy a legtöbb bíró szabadságolási rendszer mellett
is a nyári hónapokban kérné szabadságát. A nyári hónapok mégis
csak legalkalmasabbak a pihenésre igen sok szempontból. Nem tartom helyesnek Ujfalussy azon megjegyzését sem, hogy a törvénykezési szünidő ((munkátlanságra)) kényszeríti a bírót, aamidőn egyesek
körülményeikhez képest rövidebb szabadsággal is beérnék)). Az a
bíró, aki tíz hónapon át lelkiismeretesen végzi munkáját, rászorul a pihenésre és viszont a pihenés visszaszerzi a bíró munkaerejét a következő munkaévre. Ha pedig akad'bíró, aki rövidebb
szabadsággal is beéri, azt sem kényszeríti munkátlanságra a szünidő. Minden esztendő annyi feldolgozni való új joganyagot hahnioz fel, hogy a szünidő egy részét ennek áttanulmányozására
szentelheti az, akinek nincs nyolcheti pihenésre szüksége. Varinak végül bírák és számuk örvendetesen szaporodik ép legújabban, akik szünidejük egy részét jogi tanulmányokra, továbbképzésükre, tanulmányok és könyvek írására használják fel. A tanulás, a továbbképzés, az irodalmi téren való működés ezen lehetőségét meg kell adni a bíráknak. A törvénykezési szünidő rendszerének helyessége mellett szól, hogy Ausztriában is (hat hét),
Németországban is (két hónap) szünetel az igazságszolgáltatás
gépezete, még pedig minden fokon (a szüneti ügyek némileg
más rendszere mellett), nemcsak a felsőbíróságoknál, mint nálunk. A törvénykezési szünidő megszüntetése nem haladást jelentene. hanem visszaesést.
T. M.

— Választott bíróság építési perekben. E címmel
dr. Fábián Béla pestvidéki kir. törvényszéki bíró előadást tartott a
Magánmérnökök Országos Szövetségében. Az előadás igen ügye-
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sen csoportosított érveléssel szállott síkra amellett, hogy a köz- végrehajtási árverése tárgyában. — A Kúria 8. számú jogegységi
szállítási általános feltételek porosz mintára kiegészítődjenek egy döntvénye. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — E lüzelhez
oly rendelkezéssel, amely a megrendelő hatóság és a vállalkozók van mellékelve a melléklap 29. íve.
II. Az Adó- és illetékügyi szemle április-májusi füzete a köközti vitás kérdések eldöntését választott bíróság hatáskörébe
vetkező tartalommal jelent nieg: Szende Pál: Adópolitika Németutalja. Kitűnő volt az előadásban a szakértő és a bíró viszonyá- országban a háború előtt. — Kálmán Sándor: Hadiadózás. —
nak megvilágítása és a bírói pszihológiát érdekesen világi!otta Fraenkel Sándor dr. : Bélyegellenőrzési szemle. — Vágó József:
meg az a találó megjegyzés, hogy a bíró már rendszerint a per A fogyasztási adók a kiegyezésben. A legújabb adó és illetékügyi
végleges eldöntése előtt az első impressziókból egy bizonyos joggyakorlatnak közlésén felül kisebb gyakorlati cikkek foglaltatnak
jogi felfogásra helyezkedik és pervezetési jogának gyakorlásában a füzetben a monarchia pénzügyi hadviseléséről, a törvénykezési
is ez az előzetes kép nagyban befolyásolja. A mérnök-hallgató- illetéktörvény első évéről, az osztrák hadinyereségadóról, a német
ságból többen is hozzászóllak a kérdéshez és egy, bár igen és angol adótervekről és a legújabb szakirodalomról.
III. A «Jogállam» a Magyarországi Bajtársi Szövetség alakuló
tekintélyes hang, Zielinszky műegyetemi tanár, kivételével nem
ülése
alkalmából német nyelven megjelenő ünnepi füzetének tara választott bíróság felállításának szükségessége körül forgott a
vita, hanem a felszólalók már a Rubiconon túlról beszéltek, a talma : Nagy Ferenc: Magyarország jogviszonyai és a középeurópai
jogászok együttműködése. — Wlassics Gyula: A hadifogoly és a nemválasztott bíróság szervezeti kérdéseiről. A felszólalásokból az a
zetközi jog. — Apponyi Albert: Magyarország közjogi állása. — Ladik
communis opinio volt leszűrhető, hogy intézményes jelleggel és Gusztáv: A magyar közigazgatási reform.—Szászy-Schwarz Gnsz'áv :
állandó kerettel volna a választott bíróság mindkét érdekeltség A magyar polgári törvénykönyv és a háború.—Fodor Ármin: A marészvételével kiépítendő. A mérnökök erre irányuló mozgalma gyar perrendtartás és a német polgári perjog. — Schuster
nem egyedül álló. Szakkérdésekben mindenütt állandó a törek- Rudolf: A magyar szabadalmi reform. — Pollák Ülés: A magyar
vés, hogy a döntést választott bíróságra, organizált választott ügyvédség. — Angyal Pál: Büntető törvényhozásunk a legutolsó
bíróságra bízzák. A mérnökök mozgalma annál érthetőbb, mert tíz év alatt. — Vámbéri) Rusztem: A magyar büntetőtörvénykönyv
a viták jórésze tisztán műszaki felülbírálást kíván, ami a hivatásos és a német tervezet. — Lengyel Aurél: Az új magyar büntetőtörvénybírótól el sem várható. Van azonban két nehézsége is a dolog- könyv. — Meszlény Artúr: A magyar kényszeregyezség. — Baumgarlen
Nándor: Kereskedelmi joggyakorlatunk. — Ez az ünnepi füzet 191G.
nak, amelyet az organizációnak kell legyőzni. Más-más elbánás
év június első felében fog megjelenni. .Megrendelhető a Jogállam
alá esik a hatósági és a magánmegrendelés. Egységes elv sze- kiadóhivatalában (Budapest IV., Havas-ntca 7.) Megrendelési ára
rint szervezni a választott bíróságot, akár hatóság t akár magá- 7 korona.
nos a vállalkozó ellenfele, nem igen lesz lehetséges. A másik
S a j l ó h i h a i g a z í t á s A lapunk 19. számában ((Házastársi
nehézség egy jogpolitikai meggondolás: t a választott bíró egyik
öröklés* felirat alatt közölt 11 cikknek 11. sorában e szók helyett
előnye, hogy szakbeli technikai ismeretein kívül magá\al viszi
helyzet a módokat»> «a helyeset, a modernt*) kell érteni.
a bírói székbe a szakbeli közfelfogást. Kereskedők egymásközti
pereiben egyenesen kívánatos, hogy az ügy elbírálásában szakmájuk közfelfogása érvényesüljön. A mérnök- és magánosok K ALFÖLD.
közti perben azonban ugyanezen elv a mérnöki felfogáson ke— A házasságon kíviil született gyermek a norvég
resztül, — amelyet egész érthetően a mérnöki érdekek-ali men- t ö r v é n y h o z á s b a n . E. Altén, krisztiániai igazságügvminiszteri
táinak, — a vállalkozó egyoldalú favorizálására vezethet. A ke- tanácsos a «üeutsche Juristenzeitung» f. évi 1 —2. számában a
reskedő egyképen lehet eladó és vevő; az ő jogi pozíciója ma
házasságon kívül született gyermekről és a gyermekvédelemről
a'z egyik, holnap a másik, A mérnök jogi pozíciója mindig legújabban hozott törvényeket, valamint az öröklési jog novelláugyanaz, ő a vállalkozói szerződésben mindig a vállalkozó. Még ját ismerteti. Ezen ismertetés kivonatát a szerződ-szívességéből
csak szemrehányással sem illethető a mérnök, ha az ő igazság- kiegészítve a következőkben van módomban közölni. Az eddigi
érzete elevenebb érzékkel viseltetik a mérnöki érdekek iránt. Az, jog szerint a házasságon kívül született, gyermek csak anyjával
hogy mit érez ő igazságosnak, nagymértékben függ a maga és anyja rokonaival állt rokonságban, míg az atyjával szemben
szakmájának erősen érzett érdekeitől is, amelyek az ő igazság- csak tartásra volt igénye. Ha az atya gyermekét a magáénak elérzetét nagyban befolyásolják. A választott bíróságra azonban
ismerte, ez örökölhetett utána, de törvényes utódok létezése
szakértelme miatt van szükség; a megrendelő nagyközönség fel- esetében csak fele illete meg annak, amit utóbbiak örököltek.
fogását képviselő laikus nem delegálható a szakbíróságba, ahol Fenti törvények a mult év április hó 10 érői vannak keltezve.
így egyedül a mérnöki közfelfogás jutna szóhoz a bíráskodás- Céljuk legelső sorban a gyermekhalandóság csökkentése. A hában. A hatósági megrendelések körüli vitákra ez a nehézség zasságon kívül született gyermekek száma ugyanis az első életnincs meg; mert a bíróság olyként alakítható meg, hogy a ható- évben körülbelül még egyszer annyi, mint a törvényes gyerság egy más hivatalhoz tartozó szakembert küld a bíróságba, mekeké. (Az erre vonatkozó hivatalos norvég nemzetközi statiszaki a vállalkozói felfogással szemben a hatósági-, megrendelői tikai adatok, melyek az összes kultúrállamok statisztikáját tarfelfogást viszi magával. Ezt a nehézséget kellene valahogyan át- talmazzák, egyébként csak Ausztriáról emlékeznek meg, Magyarhidalni a vállalkozó és a magánmegrenJelő közötti vitára alakí- országról nincs szó.) Ezt az aránytalanságot csökkenteni kívánja
tott választott bíróságnál is.
B. a gyermekvédelemről szóló új törvény azon intézkedése, hogy
— Magyar írók külföldön. A D. J. Z. legutóbbi számá- minden hajadon, özvegy és férj élői elváltán élő terhes nő, ki
ban dr. Pap József, a budapesti ügyvédi kamara alelnöke, egyetemi eltartásáról nem tud gondoskodni, a szülés előtti 6 hét és a
tanár tollából cikket közöl, amely a magyar ügyvédi kar sajátos- gyermek születésétől számított ó hónap alatt a tartózkodási helye
ságainak, az ügyvédi szervezetnek és az ügyvédek érdekében lé- szerint illetékes község részéről segélyben részesül ; a kiutalt
tesített intézményeknek találó képét nyújtja. A Deutsche Straf- segélyt a község a természetes atyával szemben érvényesíti. Ha
rechtszeitung májusi füzetében dr. Auer György kir. táblai tanács- a házasságon kívül született gyermeket a természetes atya a
jegyzőnek á kir. Kúria háborús büntetőjogi elvi határozatainak magáénak elismerte, vagy az atyaiságot bírói ítélet állapította
feldolgozását tartalmazó cikkét közli. Különös figyelemmel emelte meg, atyja nevét viselheti és a törvényes gyermekével egyenlő
öröklési jog illeti, de csak az 1917. évi január hó 1-je után
ki a szerző azokat a határozatokat, amelyek az általánosan megszületetteket. Az atyaság bírói megállapításának feltételei szigoállapodott alapelvektől való eltérésre engednek következtetni.
rúbbak, mint a tartási kötelezettségé. Nevezetesen előbbinek
R u z a L á s z l ó sárospataki jogakadémiai tanár tollából csak akkor van helye, ha nincs arra nézve bizonyíték, hogy a
két tanulmány jelent meg. Egyiknek címe : A képviselőház ház- kritikus időben más az anyával közösült. Fenli, a törvényes gyerszabályai, a másiké: A háború és a nemzetközi jog. (Sárospataki mekével egyenlő öröklési jog annyiban nyer megszorítást, hogy
református főiskola könyvnyomdája)
a házasságon kívül született gyermek elismerés, vagy az atyaság
— L a p s z e m l e . I. A Káplány Géza nyug. táblabíró szerkesztésében bírói megállapítása esetében is csak akkor örököl őstermelésre
megjelenő sTelekkönyv® című folyóirat május havi füzete a követ- szolgáló ingatlanban, ha ehhez az atya kifejezetten hozzájárult.
kező tartalommal jelent meg: Rojcsek Sándor: A kisajátítási jog A tartási kötelezettség, melynek megállapítási módja azonos a
telekkönyvi feljegyzéséről. Egyszerűsítés a zálogjog- és kiskorúság- mienkkel, nemre való tekintet nélkül a gyermek 16-ik életévéig
törléseknél és sok telekkönyves bevezetéseknél. — Káplány Géza :
terjed. A gyermek tartása, nevelése és tanítása tekintetében azon
Mutatványok a Telekkönyvi Iskolá-nak a tkvi rendtartások II. részére
szülő életviszonyai irányadók, ki vagyonosabb. A természetes
vonatkozó részéből. — Rendelet a csődtömeghez tartozó ingatlanok
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atya az ú j törvény értelmében nemcsak a szülési költségeket
tartozik megfizetni, hanem a szülés előtti 3 hónapban az anyát
is eltartani köteles. Ha az anya gyermekét magánál tartja a
szülést követő 9 hónapban is tartozik előbb tartásához hozzájárulni. Az ú j törvény arra nézve is tartalmaz intézkedéseket,
hogy a tartásdíj érvényesítése hivatalból történjék. Fent ismertetett törvényeknek megfelelően a házassági jog és a házastársi
öröklés novelláris úton módosíttatlak. Ennek értelmében a házastárs a házasság felbontását kérheti ; ha 1. a másik félnek a
házasság megkötésekor házasságon kívül született gyermeke volt,
2. ha a nő mástól teherben volt. 3. ha a férj mást teherbe ejtett
volt, úgy. hogy annak tőle gyermeke született. A házastárs a
házassági vagyonközösség megszüntetését kérheti, ha a másik
félnek a házasság megkötésekor, vagy után házasságon kívül
gyermeke születik. A norvég törvényhozásban a konzervatív párt
különösen a házasságon kívül született gyermek öröklési és névviselési jogát ellenezték
Dr. Hajnal
Henrik.

— Angol háborús bíráskodás. Az angol legfelsőbb bíróság Anglia lord főbírája elnöklete alatt 1915 januárjában a
Daimler-társaság elleni perben kimondotta, hogy egy, az angoljog szerint fenálló részvénytársaság, még ha részvényesei és
igazgatósága ellenséges állam polgárai is, maga a társaság az
angol-jog értelmében nem tekinthető ellenségesnek. Ujabban
úgylátszik az angol bíróságok szakítottak ezzel az objektív állásponttal — és a bíráskodást is hadviselési eszközül használják
jel, — amint ez a Zinc-Korppration v. Hirsch Söhne elleni perben hozott ítéletből bántó élességgel kiütközik. A bírósági ítélet
(Az ítéletet Dr. Ivari Strupp a .Frankfurter Zeitung május 2-iki
számában megbeszéli.) ugyanis helyt adott az ezen cég ellen
beadott, szerződés megszüntetése iránti keresetnek a következő
indokolással: «Ila a felperes a szerződés szerint összes gyártmányait átadná az alperesnek, úgy az alperes azon helyzetbe
jutna, hogy a békekötés utáni kereskedelmi üzemét oly gyorsan

21. szám.

és oly nagy terjedelemben, amint csak lehetséges, újra folytassa;
ezzel azonban a háborúnak az ellenséges ország kereskedelmi
virágzására gyakorolt hatásai gyöngülnének, noha ennek szétrombolása a célja a mi országunknak a háború alatt. Egy ilyen
szerződést elismerni és a szerződésnek hatályosságot adni annak
kimondásával, hogy a szerződés a felekre kötelező maradt, egyértelmű volna ennek az országnak a célját, az ellenséges kereskedelem megbénítását meghiúsítani. Egyértelmű volna ily ítélet
azzal, hogy a brit bíróságok meg nem történtté teszik azt a
munkát, amelyet a nemzet részére tengeri és szárazföldi hadereje elvégzett.)) Ez az ítélet is élénken illusztrálja az angol
bírói gyakorlatnak azt a sajátosságát, amit az angol-jognak egy
magyar megfigyelője jól meglátott, hogy t. i. az angol bíróság
nem az ítéleti döntését indokolja a felhívott jogszabállyal, hanem
az alkalmazott jogszabályt a törvényhozó szemüvegén ét jogpolitikai szempontokkal. Az angol-jog eddigi álláspontja a kontinentális joggal és a hágai értekezlet megállapodásaival szemben
is annyiban eltérést mutatott, hogy a hágai értekezlet szövegezése szerint tilos oly szabalyok meghozatala, amelyek az ellenséges állambeli polgárok jogait megszüntetik vagy felfüggesztik. Közismert, hogy az angol kormány, amely a hágai értekezlet
megállapodásaihoz hozzájárult, utóbb a tudományos körökből
felhangzó interpellációra kijelentette, hogy Anglia korábbi joga,
amely eltiltja a háború tartamára az ellenséggel való kereskedést, továbbra is érvénybén marad. A fenti ítélet most még növeli a kontinentális jog és az angol-jog közti szakadékot, mert.
az eddigi angol-jog szerint az ellenséges állampolgárok jogai
csupán a háború tartamára függesztettek fel, míg az ítélet véglegesen, a háborún túli hatással, mondja ki megszüntetettnek az
ellenség jogait. Ezzel az ítélettel teljesen egyívású az ÜJ16 máj.
24-én meghozott ausztráliai törvény, amely minden, az ellenséggel kötött szerződést a háború következni éoyeképen végleges hatállyal megszűntnek mond ki.
Ii.
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Kiegészítő kötete úgy a milleniumi nagy C o r p u s J u r i s ( M a g y a r
T ö r v é n y t á r ) , mint a H a t á l y o s M a g y a r T ö r v é n y e k gyűjteményeinek,
valamint bármely törvénygyűjteménynek.
Tartalmazza az 1915-ben érvénybe lépeti ö s s z e s t ö r v é n y e k e t , általános nagy becsben
álló j e g y z e t e k k e l , u t a l á s o k k a l s a m i n i s z t e r i i n d o k o l á s o k k a l . Függelékében beragasztásra való p ó t l á s o k , a Gorpus Juris előbbi köteteinek kiegészítésére. A jegyzetekben gondosan
fel van dolgozva a k é p v i s e l ő h á z i é s f ő r e n d i h á z i t á r g y a l á s o k a n y a g a .
A legpontosabb szöveg, a legteljesebb tudományos és gyakorlati apparátussal.
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TARTALOM. Szászy-Schivarz Guszláv ny. r. egyetemi tanár : A polgári törvénykönyv és a háború. — Dr. Strasser Alberl tartalékos
cs. és kir. főhadnagy: A tengeri hadijogra vonatkozó 1909. évi
londoni nyilatkozat kötelező erejéről. — Dr. Makai Ödön budapesti ügyvéd : A háborús osztalékról szóló kormányrendelet tanulságai. — Szemle.
^
Melléklel-. Büntetőjogi Döntvénytár. — Kivonat a «Budapesti Közlöny»-ből.

A polgári törvénykönyv és a háború.
I m m á r majdnem két éve, mikor a képviselőház külön
bizottságában javában tárgyalták a polgári törvénykönyv javaslatát és úgy látszott, hogy már csak hetek választanak el a végső
szöveg elkészültétől, az az ötletem támadt, hogy levelezés utján
valami magánankét-félére próbáljam egybegyűjteni Németország
kiváló civilistáit, hogy az ő szavazatukkal is előbbre vigyem a
készülő nagy alkotás ügyét. E célból levelet menesztettem körülbelül ötven német egyetemi tanárhoz, amelyben — miután az
igazságügyi kormány szokott előzékenységével a tervezet német
szövegét nek^k megküldeni sziyes volt — a*ra kértem ők-ct,
hogy az alábbi két kérdésre nyilatkozzanak. Azt ugyanis nem
remélhettem, hogy a külföldi tudósok a mi javaslatunkat rövid
idő alatt oly behatóan tanulmányozzák, hogy azt a maga egészében vagy annak bármely kisebb darabját érdemileg megbírálják. Egy törvénymű kritikája nagy és nehéz munka, melyet idegen földön élő tudóstól, kivált magánember felszólítására, várni
nem lehetett. Ezért nem is kértem tőlük, hogy a mi magyar
.javaslatunk tüzetes bírálatába bocsátkozzanak. Két kérdést véltem azonban hozzájuk intézhetni olyat, amelyre a német tudósok a mi javaslatunk külön tanulmányozása nélkül is illetékes
feleletet tudtak adni, és amelynek elintézésében benne kellett
hogy legyen egyúttal a magyar javaslat értékes bírálata is.
A mi javaslatunk ugyanis — mi tűrés-tagadás — a német polgári törvénykönyv mintájára készült. Hogy ez a választás kezdettől fogva szerencsés gondolat volt-e vagy nem lehetett volna-e
a munkát első induláskor másképen is megfogni : ez a kérdés
most már idejétmulta. De ha már a német példán indult a mi
javaslatunk, akkor legalább hasznunkra kellett hogy fordítsuk
azokat a tapasztalatokat, miket a németek a törvény életbelépése
óta tettek ; kellett, hogy értékesítsük ezt a kritikát, amelyre
Németországban elmélet és gyakorlat a törvénykönyv kelte óta
eszmélt ; hogy kiselejtezzük a mi utánzatunkból azt, ami a
minta szülőhazájában be nem vált és helyreüssük a hibákat,
miket ottkünn felfedeztek ; kellett egyszóval, hogy ha a mi törvénykönyvünk már egyszer a németnek változata akart lenni,
annak legalább a mai felismerés szerint lehető legjobb változata
legyen.
Erre a célra a német tudósok pontos útmutatással szolgálhattak. A javaslat első átolvasására is meggyőződhettek arról,
mit vettünk át ő tőlük és vájjon csak olyat vettünk-e át, ami
náluk bevált, vagy nem-e olyat is, ami ottkünn csütörtököt
mondott.
Ezért nem a magyar alkotás kritikáját kértem tőlük, hanem
azon német rendelkezésekét, amelyeket a magyar javaslat a német
törvényből kölcsönvett. Erre a kritikára a német tudósok illetékes bírák lehettek akkor is, ha a mi javaslatunkba külön bele
sem mélyedtek ; és ebben a bírálatban közvetve illetékes bírálatát kaphattuk a magyar javaslatnak is.

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Két kérdésem ezért ez volt :
1. Helyesen tette-e a magyar javaslat, hogy a német mintához a jelen mértékben csatlakozott, vagy nem kellett volna-e
a mintától erősebben eltérnie ?
2. Különösen melyek a német törvénynek a magyar javaslatban utánzott azon szakaszai, amelyek a német gyakorlat és
doktrína újabb felismerései alapján a próbát ki nem állották és
melyeket ez okból a magyar tervezetben ki kellene javítani vagy
el kellene ejteni?
Ezt a két körkérdést hosszabb kísérőlevél kapcsán 1914 június
havában küldtem szét, egyúttal arra is kértem a címzettektől
engedelmet, hogy a beérkező válaszokat megfelelő módon irodalmilag értékesíthessem. Nemsokára szállingóztak a válaszok :
kisebb részükben érdemiek, nagyobb részükben csak előzetes
Ígéretek, hogy az érdemi felelet majd a nyári vakációk ideje
alatt fog elkészülni. De mielőtt a nyári pihenő beállott volna,
kitört a nagy háború és lyukat lőtt az én leveleim szép tervébe
is. Azontúl már csak 1—2 vélemény érkezett, különben csak
rövid lemondások, utalással a rendkívüli időkre, melyek más
feladatokat szabnak.
Az utolsó vélemények között volt Biermann
hallei profeszszor dolgozata a javaslat dologjogi részéről. Köszönő levelemet
már nem kapta meg : fegyvert ragadott ő is fiával együtt,
akinek oldalán a több mint 50 éves jeles tudós a csatatéren
elesett.
Ankétról tehát nem is számolhatok be. De annak a tíz egynéhány véleménynek, mely beérkezett, azért megmaradt az az
értékük, melyet nekik íróik egyéni súlya kölcsönöz.
A válaszok nagyobb részét persze a második kérdés elintézése foglalja el: a német törvénykönyvből átvett azon egyes szakaszok megbeszélése, amelyek ellen levelezőimnek kifogásaik
vannak.
Ezeket a részletkritikákat, bármi értékesek is, a jelen alkalommal félreteszem, máskor és m á a formában szándékozom azokat felhasználni. Ellenben egymás mellé teszem az alábbiakban
azokat a válaszokat, amelyek az első kérdésemre érkeztek: vájjon
jói tette-e a javaslat, hogy a német törvénykönyvhöz a jelen
mértékben ragaszkodott ?
A feleleteket csak kivonatosan, de értelmükhöz hű fordításban közlöm.
Kohler, Berlin:
Már egy előbbi véleményemben is ráutaltam és most, hogy
egész terjedelmében előttem fekszik a javaslat, még inkább szeretném hangsúlyozni, hogy a javaslat nagyon is túlságosan követte a német törvény hibás útjait, inkább a svájci törvénykönyv
nyomában kellett volna járnia. Különösen a szövegezés bürokratikus módjában is mutatja a német törvény t ö k é l e t l e n s é g e i t . . .
A magyarok éleseszűségétől el szabad várni, hogy a német törvény bürokratikus tévútjaihoz kelleténél jobban nem fognak ragaszkodni.
Wellspacher, W i e n :
Az első kérdésre rögtön válaszolhatok, mert ismerem az első
javaslatot és hiszen a második e tekintetben nem mutat lényeges változást. Nem tartom szerencsés dolognak, hogy ily szorosan csatlakozott a német BGb.-hez, mert a német BGb. a törvénytechnika szempontjából egy meghaladt korszak műve. Nagy
törvénymű, melynek rendeltetése, hogy nemzedékeket átéljen,
egészséges alapot kell hogy terejntsen a jognak a gyakorlat és
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udomány által való továbbfejlesztésére. Ezért minél kevésbbé
elvont és doktrinár a szerkesztése, annál jobb, ellenkező esetben csakhamar a jogfejlődés bilincsévé fogna válni. Ez okból a
svájci törvénykönyv jóformán általános ítélet szerint sokkal jobban sikerült és ezért még ma is megállják helyüket a code civil
és az osztrák polgári törvénykönyv. Ez az oka annak is, hogy
nálunk Ausztriában a polgári törvénykönyvet csak a legszűkebb
„keretben revideálják és nálunk — jóllehet a legszorosabb összeköttetésben állunk a német jogtudománnyal — nem is emelkedett hang, mely új törvénykönyvet kívánna a német BGb. mintájára. Hozzájárul, hogy oly törvény, mely a német BGb. példájára készült, rendkívül magas követeléseket támaszt a gyakorlat
embereinek elméleti iskolázottsága tekintetében. Vájjon önök
Magyarországban ilyennel számolhatnak-e, azt én nem tudom
megítélni; magam csak annyit mondhatok, hogy mi akárhány
osztrák koronaországban ilyenfajta törvénykönyvvel nem merhetnénk kísérletet tenni.
Cosack, Bonn:
Nem nyomhatok el egy észrevételt: a német BGb. erős meggyőződésem szerint oly törvénykönyv, mely nem áll a mi időnk
magaslatán. Formulázása nagyon is elvont és tartalmát nem a
gyakorlati érzés szülte, hanem a kigondolás (nicht praktisch
empfunden, sondern ausgeklügelt).
Huber, Bern:
(A svájci törvénykönyv hires szerzője nem felelt érdemileg,
időhiánnyal mentette magát. De talán közvetve bizonyos állásfoglalás olvasható ki a levél következő fordulatából): Szerencsére mondhatjuk, hogy azon két és fél esztendő alatt, amióta
a svájci törvénykönyv életben van, igen jó tapasztalatot tettünk
vele. Ez persze azzal a körülménnyel függ össze, hogy a svájci
jogi öntudatból teremtettük azt meg a svájci jogélet számára.
Krückmann,
Münster:
Az első kérdésre (vájjon nem túlságosan támaszkodott-e a
magyar javaslat a német mintára) már most is igennel szeretnék felelni.
Leonhard, Breslau:
Az a kérdés, vájjon a magyar törvénykönyvnek elvileg jobban kellene-e eltávolodnia a némettől, mint ahogy az a javaslatban történt, a jelenleg fennálló magyar jognak a némettől való
eltéréseivel függ össze, ezeket pedig én közelebbről nem ismerem. Azt hiszem azonban, hogy minket a német partikularizmus
bizonyos konzervatív magatartásra kényszerített, mely a mű sikerét veszélyeztette és amelyre önöknél kevésbbé volt szükségÖnök bátrabban és messzebbre pillanthattak volna, «európai»abbak lehettek volna, mint mi. Előttem van az angol-amerikai
jog ellenérzése minden írott törvénykönyvvel szemben. Ez a viszolygás szerintem túlmessze megy ugyan, mégis gondolkozóba
kell, hogy ejtsen afölött, nem volna-e helyesebb kisebb számú
merev törvényszabályt felállítani és többet átengedni a bíró szabad kiegészítésének. Amit ezáltal jogbiztonságban vesztünk, azt
nyerjük azáltal, hogy a perlési viszketeget csökkentjük. Önöknél nincs az,a szerencsétlen /ellentét sem, mely nálunk romanisták és germanisták között fennáll. De akkor miért hagyták ki
a törvénykönyvből a római jogban ismeretlen immateriális jogok
rendezését ? A vízjog szabályozásában sem kellett önöknek megküzdeniük a német partikularizmussal, mint minekünk. Persze
önöknél is érezték annak szükségét, hogy az általános törvénykönyv mellett külön törvények számára is hagyjanak tért. De
az ilyen kiegészítő törvények rontják az egységes szisztemátikus
gondolkozás előnyeit. Talán lehetne még egyes kihagyott részeket pótolni, például a jogi személyek fejezetét.
Wolff Martin, Berlin :
Első futólagos áttekintésre benyomásom nagy meglepetés.
Nem vártam volna, hogy a javaslat ily nagy mértékben fog
támaszkodni a német BGb-re . . . Másfelől úgy tetszik, mintha
Önök gyakrabban oly tóteleket is vettek volna át, amelyek
Németországban nem igen váltak be. Ilyen például az éles megkülönböztetés a causális ügylet ós a dologi megegyezés között
(például 457. §., amely nélkül nemcsak a franciák, hanem Svájc is
igen jól megvan). Vagy a 438. §. Mirevaló ez a szőrszálhasogató
és az élettől idegen megkülönböztetés az egy év után kondikálható és négy év után kondikciómentes szerződés között, ellentétben a 441. §-hoz? A svájci törvény enélkül is igen jól van
meg. A 461. §. 1. bek. 2. mondata is a német törvény elnézését
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ismétli ; a 481. §. is csak a német 986. §. tévedését adja
vissza stb.
Oertmann, Erlangen :
A javaslat nyelvezetéről nem tudok nyilatkozni, minthogy
csak a fordítást ismerem. De ez utóbbi szerint ítélve úgylátszik,
hogy a nyelvezet néha túlbonyolult és akadémikus és hogy
károsan hatott a szóhangzatnak igenis messzemenő hozzásímulása a német BGb.-hez. Ami a rendelkezések érdemét illeti, nem
tudom megítélni, vájjon nem kellett volna-e több tekintettel *
lenni az Önök különös gazdasági és kulturális viszonyaira.
Magam csak a saját viszonyaink alapján formálhatok ítéletet
a mi törvénykönyvünkről. Ezekkel a fentartásokkal véleményem
az, hogy a javaslatnak nem vált káfrára, hogy •— igaz, sokszor
rendkívül messzemenőleg — a BGb.-ra támaszkodott.
Amint e nyilatkozatok mutatják, Németorszában is vannak
jogászok, kik szkeptikusan állanak a BGb-vel szemben és túlságosnak találják azt a ragaszkodást, amellyel a mi javaslatunk
szerkesztői a német minta iránt viseltettek.
Már a német törvénykönyv szerkesztésekor felszólaltak nagytekintélyű, hangok abban az irányban, hogy a német javaslat
különösen technika és szövegezés tekintetében túlbonyolult és
nehézkes és hogy arra népszerű jogtudományt és joggyakorlatot alapítani nem lehet. A nagynevű Báhr Ottónak híres ellenjavaslata főleg ennek a gondolatnak szolgálatában állott. Ily
irányban agitált a német javaslat ellen a nagyemlékű Dernburg, berlini tanár is, aki mint a modern civilistika egyik főtekintélye ós mint az éles, világos és egyúttal tetszetős formulázás elismert művésze, különösen illetékes volt arra, hogy e
törvényműről ítéle'et mondjon.
Kevésbbé ismeretes, de érdekes adata a német törvénykönyv
történetének az, amit újabban Dernburg íia mesél egy rövid
életvázlatban, melyet atyja magánjogi tankönyvének hátrahagyott
utolsó kötete elé írt. Ismeretes — úgymond, — hogy a javaslat
első megjelenésekor mily kevéssé elégítette ki a közvéleményt
és hogy a jogászvilágban mekkora vihart fakasztott. Különösen
a nyelvezet dogmatizmusát és nehézkességét ítélte el mindenki.
Hogy Dernburg Henriket nem elégíthette ki az olyan munka,
mely oly kevéssé felelt meg az ő nézeteinek, kétségtelen dolog.
Ily körülmények között a kultuszminisztérium befolyásos
titkos tanácsosa, Althof Dernburghoz fordult azzal a kérdéssel,
hajlandó lenne-e a törvénykönyvnek átdolgozását és végleges
szerkesztését elvállalni. Dernburgnak eleinte aggályai voltak, de
Althofnak sikerült ezeket legyőzni és Dernburg beleegyezését
elnyerni. Ez a megállapodás bizonyára népszerűbb és klasszikusabb alakot biztosított volna a törvénykönyvnek. De a terv
Bismarck ellenmondásán szenvedett hajótörést. Mik voltak Bismarck okai, nem tudom, de úgylátszik, hogy bizonyos hannoveri
befolyásokra kell őket visszavezetni. íme így játszott bele a politika
ebbe a tisztán törvénytechnikai kérdésbe is. Ha Dernburg szövegezi át a német javaslatot, bizonyára különb törvénykönyv
állott volna elő, mint a mostani BGb. Amit akkor Németországban elmulasztottak, azt a maga módjára remekül megcsinálta a
svájci Huber az ő gyorsan híressé vált tcSchweizerisches Zivilgesetzbuch»-jában. Túlzott talán az az extázis, amit ez a kis
törvénykönyv a német jogászvilág egy részében kiváltott. De
annyi ma már bizonyos, Huber óta többé merőben német törvénykönyv mintájára kodifikálni nem lehet.
Legyen szabad e helyen egy pár sort ismételnem, amit
«A tervezet eddigi története és tanulságai)) felirat alatt egynéhány
évvel ezelőtt írtam ccA magánjogi törvénykönyvről)) című könyvemben (1909. 13. 1.) : «A módszerre nézve is tanulhatunk a
svájci mintától. Amint a svájci törvény szerzője tette, nekünk is
arra kell törekednünk, hogy a viszonyainknak, gondolkozásunknak, hagyományainknak megfelelő egyszerűbb technikával, egyszerűbb nyelvvel fejezzük ki azt, amit a németek a törvény- .
hozási nyelvnek eddig páratlanul elvont zsargonjával kifejeztek.
Arra a szinte matematikai pontosságra, amit a német kódex
minden szakaszában és minden szóban megvalósít, nekünk törekednünk sem szabad. Ha ilyesmire törünk, akkor igazán nem
fog más hátramaradni, mint hogy egyszerűen leírjuk a német
kódexet, mert ezt a feladatot a németek oly pontossággal oldották meg, hogy mi velük nem versenyezhetünk. De a mi feladatunk más. A magyar kódex kevésbbé matematikus és kevésbbé
abstrakt kell hogy legyen, mint a német. Ha kevésbbé pontosak
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lesznek is a mi meghatározásaink ; ha nem is fordítunk anpyi
furfangot arra, hogy a törvény betűje a szabályozott jogviszony
minden képzelhető legritkább változatát is felölelje ; ha olykor
a német törvénykönyv szőrszálnyi disztinkcióival és kontra-disztinkcióival szemben az elv felállításával érjük is be és a többit
a bíró méltányérzetére bízzuk, amint bízza a francia, angol gyakorlat, de bízza rzázados hagyományszerű hazai jogunk is ; ha
ezáltal egyszerűbb, érthetőbb, áttekinthetőbb lesz a mi törvénykönyvünk : a magunké lesz. A csodálat mellett, mellyel a német
törvénykönyv páratlan technikája iránt adózunk, szükség lesz
visszaemlékeznünk arra a naivitásra és egyszerűségre, amelyet
jogéletünk az osztrák polgári törvénykönyvben megszokott. Amint
IIuber a francia code és a német törvénykönyv között ásta meg
a maga munkája medrét, úgy meg kell azt ásnunk minekünk a
német törvénykönyv és az osztrák kódex között : modernebbnek
és technikailag pontosabbnak kell lennie az utóbbinál, de egyszerűbbnek amannál. Oly szakasznak pedig, mely merőben,
forma szerint is, csak a német kódex szakaszának fordítása, egyetlen egynek sem szabad megmaradnia. Politikai becsület dolga
az, — hogy másról ne beszéljek, — hogy a magyar polgári jog
könyve ne a német törvény, hanem a saját maga nyelvén
szóljon.))
Csodálatosak az élet útjai. Midőn 1914 nyár elején szétmenesztettem az én körkérdéseimet, kevés remény volt arra,
hogy a beérkező válaszoknak még hasznát* lehessen venni. A javaslat a képviselőház előtt volt, a tárgyalására kiküldött külön
bizottságban serényen folyt a munka és minden jel arra vallott,
hogy a törvénymű még az év vége előtt tető alá jut. Mit lehetett ekkor az utolsó órában felhangzó intő szótql várni? Ekkor
közbejött a háború. A tenger szerencsétlenség közt, amit ez a
világfordulás magával hozott, ezen az egy ponton jót telt : a
javaslat hosszabb időre leszorult a napirendről és amint ezáltal
a javítómunka lehetősége ismét helyreállt, a mi igazságügyi kormányunk ismert ügybuzgósága és tárgyszeretete legott kapott
az alkalmon : a miniszter elhatározta, hogy újból átdolgoztatja
a javaslatot és ezúttal szabadjára v enged és a mű hasznára fordít minden kritikát, amely a törvényjavaslat közzététele óta kelt,
de amelyet a parlamenti tanácskozás küszöbén, mint elkésettet,
már tekintetbe venni nem lehetett.
Ezóta az igazságügyminisztériumban újra szövegezik a magyar
polgári törvénykönyvet. A munka ezúttal oly irányban folyik, hogy
ha minden jel nem csal, nem lesz okunk megbánni azt a 2—3 évi
haladékot, amelyet a háború közbejövetele ránkkényszerített. Azt
lehet remélni, hogy mire a kormány újból beterjeszti a javaslatot, egyszerűbb, világosabb, népszerűbb törvénymű áll elő a
régiből. Úgy remélem, hogy azt a hirhedt ((absztrakt kazuisztikát», amit eddig a német mintából átvettünk, jórészben ki fogjuk
dobni a javaslatból ; hogy a német minta szürke, élettelen szavai helyett lehetőleg oly nyelven fog szólni az új javaslat, amelyben az élet vére kering ; hogy elhallgat az a végtelen számhivatkozás, amellyel az egyik szakasz a másikra és a másik a harmadikra és negyedikre és a negyedik az ötödikre és hatodikra
utal úgy, hogy az ember, mikor egy paragrafust akar elolvasni,
körutazási jegyet kénytelen váltani az egész kódexen keresztül ;
és remélhető, hogy sutba fog kerülni egy nagy csomó jogi
konstrukció, amelyet a német törvénykönyv minden gyakorlati
cél nélkül megörökített, afféle elméleti bogarászok kedvtelésére,
kik jogászi sakkrejtvények megoldásában lelik örömüket; és az
így szabaddá vált keretbe, remélem, bele fog jutni egy pár gyakorlati intézmény, amely elől mind eddig a német törvénykönyv példájára elkerültünk, amelyet pedig a német minta csak azért
mellőzött, mert számolnia kellett a német partikuláris törvényhozásokkal és az ezelőtt dívott pandekta-elmélet hagyományaival, holott mindez a két akadály minálunk nincsen. Ha ily
irányban fog folyni a végső revizió munkája — és okom van
hinni, hogy ez lesz az új munkairány —, akkor az új javaslat
tartalomban és formában oly távol fog állni a német törvénykönyvtől, hogy bátran lesz nevezhető annak, aminek a címe nevezi : magyar törvénykönyvnek.
Ez lesz a háború egyik eredménye. De a háborúnak más
irányban is lesz kihatása a mi jövő törvénykönyvünkre és ez a
másik irány bizonyos fokig ellentétes lesz azzal, amelyről eddig
szóltam. Eddig ugyanis annak a reménynek adtam kifejezést,
hogy a háború közbejötte folytán a mi törvénykönyvünk alakja •
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kevésbbé lesz német, mint amilyen a javaslat volt. De ha a most
dúló háborút, mint bizton reméljük, győztesen fogjuk befejezni
német szövetségesünk oldalán, akkor ennek a háborúnak bizonyos kihatása lesz a mi törvénykönyvünk tartalmára is. A közös
győzelemnek ugyanis olyanok lesznek a politikai és gazdasági
kihatásai, hogy a jog terén is szükségképen szorosabb kapcsolat
fog előállni köztünk és a német szomszéd között. Ha valóra
válik, amire a monarchia és Németország vezéremberei már
most keresik a megfelelő alakot, hogy gazdaságilag az eddiginél
bensőbb viszonyba jutunk német szövetségesünkkel : akkor elkerülhetetlen, hogy bármi féltékenyen őrizze is mindenik állam
a maga jogi autonómiáját, tartalmilag oly közel hozzuk egymáshoz a háromféle jogterületet, amint ez a jövő gazdasági
érdekközösségnek legjobban megfelel. Minthogy pedig az egész
gazdasági jogélet alapja a magánjogi törvénykönyv, ennek is
számolnia kell a közeljövő ezen irányával.
Ebből a szempontból nézve a mi törvényjavaslatunk anyagi
intézkedéseit: ami eddig hiba volt, a háború folytán jórészben
érdemmé fog válni. Ha a magyar javaslat eddig legnagyobb
részben csak a német törvénykönyv tartalmát ismételte, méltán
szemére vethette a kritika : miért épen a német példát követi,
mikor a legtöbb kérdést épen oly jól más irányban is lehetne
megoldani a francia vagy más külföldi példára, vagy épen hazai
eredeti koncepció szerint ? Eddig csak az utánzás véletlenével
volt dolgunk, ezentúl ugyanennek a fen tartása jórészben politikai és gazdasági okosság dolga lesz. Ezentúl igenis helyes lesz,
ha olyankor, amikor valamely kérdést lehet így is, úgy is megoldani, kétség esetében azon legyünk, hogy egy csapáson járjunk a német érdektárssal. És ezért, ha megtartjuk a német
törvénykönyvből átvett és ott bevált intézmények
tartalmát,
formailag pedig ezt oly alakba öntjük, mely ellentétben a német
szürke, absztrakt, bonyolult és nehézkes mintával, egyszerű,
világos, érthető és népszerű lesz : akkor a háború kétféle irányban is áldásos munkát végzett a magyar polgári törvénykönyvön.
Dr. Szászy-Schwarz
Gusztáv.

A tengeri hadijogra vonatkozó 1 9 0 9 . évi
londoni nyilatkozat kötelező erejéről.
I.
Az 1907. évben Hágában megtartott második nemzetközi
békeértekezleten megjelent hatalmak többek között egyezményt
kötöttek nemzetközi zsákmánybíróság felállítása ügyében is.
A XII. számmal jelzett egyezmény értelmében, a felállítandó
nemzetközi zsákmánybíróság, mint legfelső fokú bíróság volna
hivatott felülbírálni az egyezményben résztvett államok nemzeti
zsákmánybíróságainak az egyezményben körülírt esetekre vonatkozó határozatait. Az eldöntendő jogesetekre a nemzetközi zsákmánybíróság, az idézett egyezmény 7. §-a értelmében, feltéve, hogy az elbírálandó esetre vonatkoztatható nemzetközi
egyezmény a vitában szereplő államokat nem köti, a nemzetközi jog szabályait tartoznék alkalmazni. Amennyiben a vitás
esetre vonatkoztatható, ((általában elismert, nemzetközi jogszabályok)) megállapíthatók nem volnának, a bíróság «az igazságosság és méltányosság általános alapelveit)-nek szem előtt tartásával határozna.
A XII. sz. nemzetközi egyezmény ratifikálásával azonban
az aláíró hatalmak késlekedtek ; különböző kormány-nyilatkozatok jelezték, hogy egyik-másik hatalom egyáltalán nem hajlandó az egyezményt elfogadni. Ezen visszautasító magatartásnak az volt a magyarázata, hogy egyes államok zsákmánybíróságai, a nemzetközi zsákmánybíróság felülbírálása alá utalt kérdésekben egymástól gyakran eltérő gyakorlatot követtek, vagyis
hogy nem volt meg a második hágai békeértekezletén résztvevő
hatalmak illetékes tényezői^között a nemzetközi zsákmánybíróság által alkalmazandó nemzetközi jog elveire vonatkozó szükséges egyetértés.*
* Az értekezlet előkészítő iratváltására vonatkozó idézeteimet
Hold von Ferneck «Die Reform des Seekriegsrecht durch die Londoner Konferenz 1908—09» művéből merítettem, miután a jelen körülmények közt az iratváltást eredetiben tartalmazó angol kék könyvet be nem szerezhettem. Hold egyébként a nyilatkozat kötelező
erejére vonatkozólag az álláspontommá lellenkező uralkodó nézetet
képviseli.
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Az angol kormány, amely annak idején a nemzetközi zsákmánybíróság megalakulását kezdeményezte, ennélfogva újabb
nemzetközi értekezlet egybehivását határozta el, amelynek feladata, tekintettel a fentemlített hágai egyezmény 7. §-ára, az
volna, hogy a nemzetközi zsákmánybíróság által eldöntendő esetekre vonatkozó, általánosan elismert nemzetközi jogelveket megállapítsa s egyúttal az ezen jogelveknek megfelelő jogszabályokat
is megszövegezze.
A tervezett értekezlet, amelyre nem a második hágai békeértekezleten képviselt valamennyi 45 államot, hanem csupán tíz
hatalmat (Ausztria-Magyarország. Franciaország, Németország,
Olaszország, Japán, Oroszország,
Spanyolország,
Amerikai
Egyesült-Államok és Németalföld) hívtak meg, Londonban 1908
december 4-én tényleg megalakult. Feladata elsősorban nem az
volt, hogy új jogelveket állapítson meg, ezeknek a jogelveknek
kötelező ereje nem is terjedt volna túl a megjelent tíz állam körén,
hanem már létező élő jognak a megállapítása, kihámozása, amelynek a nemzetközi bíróság előtt tekintélyt, kötelező érvényt az
a körülmény hivatott szerezni, hogy a zsákmányjogi kérdésekben,
tengeri haderejük és tengeri kereskedelmük erőviszonyaira való
tekintettel, jogalkotásra csaknem kizárólagosan hivatott államok
egybehangzó elismerésére támaszkodik.
Az angol kormány az értekezlet ily irányú feladatát meghívólevelében, továbbá az előkészítő diplomáciai iratváltás során
is, nevezetesen Németországgal szemben, amely előkészítő emlékiratának aProjet d'une Convention» etc. címet adta, élesen kidomborította. Szószerint idézem az emlékiratra vonatkozó angol
jegyzéknek az értekezlet céljára vonatkozó passzusát : «doit étre
á la différence d'une convention, créant des régles . . . la reconnaissance pour les puissances les mieux qualifiées . . . que, dans
l'état actuel des relations mondiales, il existe véritablement un droit
commun des nations, dont elle entend degager les principes dans
l'intérét de tous. La force obligatoire de ce droit commun a été
constatée par l'article 7 de la Convention de La Haye présitée».
A tárgyalások folyamán is állandóan hangsúlyozták és szemelőtt tartották a konferencia eme célját és a tárgyalások eredményét összefoglaló zárójegyzőkönyvben is kifejezésre juttatták.
A zárójegyzőkönyv második bekezdése szerint a tárgyalások feladata az volt, hogy, a többször idézett hágai egyezmény 7. §-ára való
tekintettel, ((megállapítsa, mi a tartalma a nemzetközizsákmánybíróság által alkalmazandó nemzetközi jog általános szabályainak-p.
A meghívott államok teljhatalmú megbízottai ennek megfelelően nem egyezménybe, hanem nyilatkozatba (déclaration)
foglalták tárgyalásaik eredményét.
A nyilatkozat egy bevezető határozmányt követőleg, kilenc
fejezetben, hatvannégy §-ra osztva, ismerteti a blokádra, a hadi
dugárúra, a semlegességgel ellenkező támogatásra, a semleges
zsákmány (prise) megsemmisítésére, a zászlócserére, az ellenséges
jellegre (caractére ennemi), a kíséretre (convoi), az átkutatással
(visite) szemben tanúsított ellenállásra és a kártérítésre vonatkozólag megállapított nemzetközi jogi szabályokat. Egyes felvetett kérdésekben, pl. kereskedelmi hajóknak hadihajókká nyílt
tengeren leendő átalakítására vonatkozólag az értekezlet, tárgyalásai során, megállapította, hogy általánosan elismert nemzetközi jogelvek még ki nem alakultak.
A nyilatkozatnak jogszabályokat tartalmazó 1—64. §-aihoz
azonban, a 65—71. §-okba foglalva még záróbatározmányok is csatlakoznak, amelyek első olvasásra kétséget támaszthatnak aziránt
vájjon a nyilatkozatot megszövegező és aláíró hatalmak, tényleg általánosan elismert nemzetközi-jogi jogelveket foglaltak e
írásba ?
A 65. §. szerint a nyilatkozat határozmányai ((oszthatatlan
egészet)) képeznek. A 66. §-ban a hatalmak kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy tengeri háború esetén a nyilatkozatba
foglalt szabályokat figyelembe fogják venni, haderejüknek és hatóságaiknak ennek megfelelő utasításokat adnak és biztosítani fogják, hogy bíróságaik, nevezetesen zsákmánybíróságaik a nyilatkozatot alkalmazzák. A 67. szakasz szerint «a nyilatkozat mielőbb
ratifikálandó®, egyúttal intézkedik a nyilatkozat ratifikációjának
módozatairól is. A 68.
pedig meghatározza, hogy a ratifikáció
után mennyi idővel válik a nyilatkozat a ratifikációt eszközölt
államokra nézve kötelezővé. A 69. §. a nyilatkozat felmondásának módozatait és a felmondás joghatályát szabályozza. A 70. §.
pedig arról szól, hogy az értekezleten képviselt hatalmak súlyt :
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helyeznek az általuk aelfogadotb jogszabályok általános elismerésére és abbeli reményüknek adnak, kifejezést, hogy a nyilatkozathoz az értekezleten nem képviselt hatalmak is hozzá fognak
járulni ; ezután e hozzájárulás módozatait és jogi következményeit
ismerteti. E §-ok tartalma és fogalmazása első pillanatra lerontani látszik a bevezető nyilatkozatnak érvényét, amely szerint
az 1—64. §-okba foglalt jogszabályok általanosan elismert jogot tartalmaznak. Inkább annak a feltevésnek szolgál, hogy tényleg új,
egyezményileg alkotott jogról van szó. Mert hisz már érvényben
levő jognak kötelező ereje független a jogalanyok elismerésétől,
eszerint ratifikáció híján is érvényes és kötelező, nem szüntethető meg kötelező ereje a kötelezettek egyoldalú nyilatkozata,
felmondás által sem.
A nyilatkozat bevezető részének és a befejező határozmányoknak látszólagos ellentmondása azonban nyomban eloszlik,
mihelyt tekintetbe vesszük, hogy a vonatkozó nemzetközi-jogi
szabályok megállapítása és megszövegezése, elsősorban a független
nemzetközi zsákmánybíróságra való tekintettel történt. Ez a független bíróság a hágai XII. egyezmény 7. §-a értelmében, saját
hatáskörében szuverénül állapítja meg, mely szabályokat hajlandó
a nemzetközi jog érvényben levő szabályainak tekinteni. A ratifikáció eszközlése nem kötelezheti, elmaradása vagy bármely állam
felmondása nem gátolhatja abban, hogy a nyilatkozatban megszövegezett jogot érvényben levő nemzetközi jognak tekintse.
Miután ratifikáció a nyilatkozatban foglalt jogszabályok érvényét
nem befolyásolhatja, fel kell tenni, hogy az értekezlet sem a jogszabályok érvényére való tekintettel tartotta azt kívánatosnak.
Ugyané szempont szerint kell a felmondásra vonatkozó kikötéseket is elbírálni.
Ugyancsak a hágai XII. egyezmény 7. §-a szolgáltat kulcsot
annak megfejtéséhez, hogy a nyilatkozat záróhatározmányainak mi
lehet és kell hogy legyen az értelme és jelentősége. Miután az értekezletnek sikerült a zsákmány jogi kérdésekre vonatkozó nemzetközi
jog általánosan elismert elveinek megfelelő szabályokat megállapítani, nyilvánvaló, hogy kívánatosnak tartotta, hogy a résztvevő
hatalmak között felmerülő jogvitákban mindenesetre ezek az általa megállapított szabályok nyerjenek alkalmazást. A hágai XII.
egyezmény 7. §-a értelmében a nemzetközi zsákmánybíróság, az
esetben, ha a vitában érdekelt hatalmak között az elbírálandó
esetre vonatkoztatható egyezmény áll fenn, elsősorban ezt tartozik alkalmazni. Ha már most az értekezleten képviselt hatalmak
a nyilatkozatot a záróhatározmányokkal, nevezetesen a kölcsönös
kötelezettségeket megállapító fentebb ismertetett 66. §-ával együtt,
ratifikálnák, a nyilatkozat őket egyidejűleg egyezményi megállapodás alapján is kötelezné; és a nemzetközi zsákmánybíróság az
aláíró hatalmak között felmerülő jogesetekben az egyezménybe
foglalt jogszabályok alkalmazását már semmiképen nem mellőzhetné. A nyilatkozat tehát az érvényben levő nemzetközi jogszabályok megállapításán kívül 65. és 66. §-ában még egy,-a jogszabályok betartására kötelező és betartásukat biztosító nemzetközi
egyezmény tervezetét is tartalmazza. Csak a 66. §-t követőleg említi a ratifikációt és általában mindazt, ami a nyilatkozatnak a
bevezető batározmányban megjelölt jogi természete ellen felhozható. Ha a hivatkozott §-ok sorrendjét a fentebb kifejtettekkel
egybevetjük, önként kínálkozik az a megoldás, hogy a 67. és következő §-okba foglalt intézkedések csakis és kizárólag a záróhatározmányokba foglalt, illetve azokban elfogadásra ajánlott egyezménytervezetre vonatkoznak. A befejező határozmányokat ennélfogva nem lehet ós nem szabad úgy értelmezni, mintha ezekben
az értekezlet beismerte volna, hogy nem az elébe tűzött feladatot
teljesítette, hogy a nyilatkozat bevezető §-ában nem mondott igazat, hogy a nyilatkozatban foglalt jogelvek nem általánosan elismert elvei a nemzetközi jognak, hanem újonnan az értekezleten alkotott jogszabályok, amelyeknek kötelező erejéhez a résztvevő államok hozzájárulása szükséges. Az értekezlet ellenkezőleg
mindvégig megmaradt azon az álláspontján, hogy nem alkotott
új jogot, hanem csupán lényegében már élő jogot szövegezett
meg. A nemzetközi jogtudományban uralkodó nézet is ezt a felfogást vallja. Mindazáltal azonban, abból a körülményből, hogy
egyes résztvevő hatalmak a nyilatkozatot nem ratifikáltak, azt
következteti, hogy a nyilatkozatban foglalt jogszabályok nem
kötik az értekezleten résztvett hatalmakat. Meg fogom kisérleni,
hogy ezzel a felfogással szembeszálljak.
(Bef. köv.)

Dr. Strasser

Albert
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A h á b o r ú s osztalékokról szóló k o r m á n y rendelet tanulságai.
— A rejtett tartalékok kérdéséhez..—
Az osztalék korlátozásáról szóló 269/1906. sz. m. kir. kormányrendelet egyrészt úgy intézkedik, hogy bizonyos összegnél,
nevezetesen az 1912—1914. évek legmagasabb osztalékánál magasabb hányadot nem szabad osztalékként kifizetni, másrészt a
kormányrendelet bizonyos értékelési szabályokat is állít fel.
A kormányrendelet tanulságait az eddig publikált mérlegek
és igazgatósági jelentések alapján már levonhatjuk és így e rendeletre a gyakorlati élet kritikája aplikálható. A következőket
kell ugyanis figyelembe vennünk:
Az a nyereség, melyből az osztalékmaximum megállapíttatik,
lehet kisebb vagy nagyobb arra való tekintet nélkül, hogy az
1912—1914. évek megfelelő nyeresége mekkora volt. Jól tudjuk,
hogy a részvénytársaság osztalékpolitikája többé-kevésbbé független a nyereségtől, mely lehet ugyan évenként több vagy kevesebb, az osztalék stabilitása azonban marad a régi. Az első szabály ehhez képest, mely a kormányrendeletből levszethető az,
hogy a részvénytársaság elvileg kiosztásra vihet ugyanoly magas osztalékot, mely az 1912—1914. évek legnagyobb osztalékának megfelel, viszont ez nem jelenti azt, hogy a nyereség, melyet a részvénytársaság kimutat, ép oly nagy volna, mint annak
az évnek a nyeresége, melynek osztalékát a részvénytársaság
most a háborús maximális osztalék ekvivalensének szánta.
Ha már most leszegezzük azt a tételt, hogy az osztalékmaximum a nyereségtől és különösen az osztalékmaximum megfelelő 1912—1914. évi nyereségtől független, nézzük ezek után
közelebbről, mennyiben szenvednek a társasági értékelési elvek
a kormányrendelet folytán változást.
Kiindulásul a nyereség fogalmát kell szemügyre vennünk.
Nyereség a KT. 199. §. 6. pontja értelmében az az aktivakülönbözet, mely az aktívák végösszege és a passzívák végösszege között fennáll. Gazdasági és mérlegtechnikai szempontból tehát
egy plusztétel, mely annál nagyobb, minél nagyobbak az aktívák. A IvT. 199. §-ának 6. pontja szerint a nyereség dogmatikus
szempontból nem egyéb, mint a cselekvő- é * szenvedő állapot
összehasonlításából eredő pozitív számadat. A «nyereség® kifejezés tehát csak egy részvényjogi nomenklatúra, gazdasági szempontból pedig egy aktivafeleslcg, vagy röviden: aktiva, mely vagy
felosztás alá kerül, vagy tartalékba tétetik. Materialiter
tehát
aktivafelesleg és nyereség között semmi különbség nincs. Az aktivafelesleg azonban olyan természetű, hogy csak mérlegtechnikai
úton mutatható ki. Az aktivafelesleg a társaság üzemi tökéjének
sorsában osztozik, a kockázatban és rentabilitásban egyaránt
része van és gazdasági értelemben vett jótékony hatását teljesen
függetlenül érezteti arra való tekintet nélkül, hogy a társaság
az aktivafelesleget mérlegszerűen egész terjedelmében kimutatja-e
vagy sem. A kérdés ezek után az: Vájjon kényszeríti-e a háborús mérlegről szóló kormányrendelet a részvénytársaságot arra,
hogy ezt az aktivafelesleget a mérlegben pontosan feltüntesse?
A válasz igen kézenfekvő. A kormányrendelet nem a legszerencsésebb módon két feladatot akar egyszerre megoldani. Egyrészt módot kíván nyújtani azoknak a részvénytársaságoknak,
melyek nem dolgoznak háborús haszonnal, hogy bizonyos mesterséges értékelési szabályokkal és az aktívák értékelésének kiterjesztésével elég jó benyomású mérleget produkáljanak; másrészt el akarja érni azt, hogy a háborús haszonnal dolgozó intézetek a bizonyos maximális osztalékon felüli nyereséghányadot a
nyilvános tartalékba helyezzék, más szóval: gyűjtsék a kincstár
számára az adóalapot A kormányrendelet az adóalap gyűjtését
el is érte s ha a hadiadóval annak idején a társaságokat meg
fogják terhelni, könnyű számtani művelet alapján azonnal meg
lehet állapítani, hogy mennyit helyezett a társaság nyilvános tartalékba s ebből mennyit kell adó címén levonni. Más kérdés viszont, hogy a háborús haszonnal dolgozó társaságok valóban azt
a nyereséget mutatták-e ki és vitték felosztás alá, mely a társaság üzleti eredményének tényleg meg is felel? Vájjon melyek
azok az anticipatív intézkedések, melyekkel a kormányrendelet
az aktívák túlzottan alacsony értékelését megakadályozni igyekezett? A válasz ismét kézenfekvő: A kormányrendelet
értékelési
szabályai jogpolitikai szempontból teljesen a KT. 199. §-ának értékelési szabályain alapszanak. Negyven éves kereskedelmi tör- J
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vényünk 199. §-ának értékelési szabályai azonban azzal a célzattal bírnak, hogy a közforgalom és a hitelezők biztonsága érdekében a részvénytársaság ne vigye túlzásba az aktívák értékelését.
A 199. §. megakarja gátolni, hogy a társaság túlzott értékelési
elvekkel olyan tetszetős mérleget produkáljon, mely — mint a
Kúria gyakorlata mondja — a szolid kereskedelmi üzletvitel elveivel merőben ellenkezik. A 199. §. tehát nem engedi, hogy az
árfolyammal biró papírok a tőzsdei árfolyamnál magasabban vétessenek fel; nem engedi meg, hogy a társaság kétes követelései
valódi követelésekként, vagy a behajthatatlan követelések aktiv
vagyonként szerepeljenek a mérlegben. A társaság egyéb vagyonának értékelését -végül a 199. §. nem engedi magasabban megszabni, mint aminővel e vagyon az üzleti év utolsó napján bírt,
tekintet nélkül arra, hogy a beszerzési érték ennél nagyobb volt-e
vagy sem. Emellett azonban korlátlan szabadságot nyújt a 199.
§. a társaságnak arra nézve — s ezt a szabadságot a Kúria mindenkor támogatta is* — hogy a társaság:
1. az árfolyammal bíró papírokat ne a mérlegnap tőzsdei
árfolyamán, hanem annál lényegesen alacsonyabb, rendszerint beszerzési értékben vegye fel a mérlegbe;
2. hogy a társaság a befektetési javait a legrövidebb idő
alatt akár az ú. n. «pro memória)) értékig, azaz az egy koronás értékhatárig, akár a nulláig való értékcsökkenésig írja le.
Ez aztán már oly sajátos helyzetet teremtett, hogy egyik nagybankunk egyenesen a következő szokatlan tételt vette be az 1916.
évi nyilvános mérlegébe: «Leltár a központban ós a régebben
létesített fiókokban: teljesen leírva.)) Értéke tehát nulla. Ugyancsak e bankunk mérlegéből származik az az adat is, hogy új intézeti székházainak értékéből már alig néhány év után 5.000,000
K-t, mint teljes értékveszteséget törölt.
Meg kell jegyeznünk, hogy az ilyen eljárást a közforgalom
és az üzleti élet nemcsak természetesnek tartja, de a szolid üzletvezetés érdekében egyenesen meg is követeli. És igazságtalanok
volnánk, ha nagy bankjainkkal és nagy Ipari vállalatainkkal szemben azt a disszonáns és talán definiálhatatlan érzést, mely a háború rendkívüli anyagi hasznai miatt e társaságokkal szemben
bennünk támad, magunkon elhatalmasodni engednők.
A részvénytársaságok a 199. §. és a Kúria joggyakorlata alapján
évtizedeken keresztül azzal az értékelési szabadsággal éltek, melyet a töí-vény nekik nyújtott és a túlzottan bő leírástól az árfolyammal bíró papírok túlalacsony értékeléséig olyan gyakorlatot honosítottak meg, mely a kereskedelmi szokás és a szolid
üzletvitel elengedhetetlen kritériumává alakult ki. Az értékelési
rendszernek ez a kiépítése a 199. §. jogpolitikáján alapul, mely,
ismételten hangsúlyozzuk, a közforgalom érdekében az aktívák
túlmagas értékelésének kívánt gátat vetni, de az aktívák
túlalacsony értékelését hatásköréből
teljesen kiadta.
Ami azonban
1875-ben, kereskedelmi törvényünk kodifikálásakor jogpolitika
volt, az nem lehet most, a háború alatt, egyszerűen pénzügyi
politika. Ami 1875-ben eszköz volt árra, hogy a szolid üzleti élet
megóvása érdekében az aktívák túlságos felbecsülésének korlátot
állítson, az nem hihet most eszköz arra, hogy az államnak egy
kényelmes rendszert teremtsen a valódi tiszta nyereség kinyomozására. Mert hiszen micsoda változásokat okozott a háborús kormányrendelet az aktívák értékelésében ? Kényszerítette-e a társaságokat bizonyos értékelési minimum betartására? Helyezett-e
bírságot kilátásba, mint a német Kriegsteuersiclierungsgesetz,
arra
az esetre, ha a rendeletet a társaságok bizonyos vonatkozásban
megszegik? vagy megkísérlett-e végül világosságot teremteni az
értékelési rendszer útvesztőjében, mint azt a német törvény és
annak példátlan alapos indokolása teszi? Bizony nem. A magyar
kormányrendelet az értékelés kérdését egyetlen §-ban intézi el, s
e §. nemcsak kényszerértékelést elő nem ír arra nézve, hogy a
háborús haszonnal dolgozó társaságok bizonyos minimumnál alacsonyabban az aktívákat nem értékelhetik, hanem a 199. §. jogpolitikáját a háborúra való minden tekintet nélkül a kormányrendelet tovább fejleszti és a részvénytársaságoknak
további lehetőséget nyújt arra, hogy a túlzottan alacsony értékelésben az eddigi gyakorlattal ne szakítsanak.
Nevezetesen:
1. a kormányrendelet a KT. 199. § ának 1. pontját kifejezet- •
ten lentartja s így a tarsaságok tovább értékelhetik tőzsdei árfolyammal nem bíró aktíváikat beszerzési áron. arra való tekin* V. ö. Kúria 706/1910. sz., 757/1911. sz. hat.
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tet nélkül, hogy a valódi érték a beszerzési értéket messze túlhaladta; a 199. §. 1. pontja alapján gyűjtött rejtett tartalékok
eszerint zavartalanul tovább szaporíthatok;
2. az árfolyammal bíró értékpapírok értékelési határainak a
kormányrendelet a 199. §. 2. pontjához hasonlóan ismét csak a
maximumát állapítja meg azzal a rendelkezéssel, hogy az 1914
július 25. napi árfolyam túl nem lépbető; teljesen szabad kezet
nyújt azonban a társaságnak arra nézve, hogy ezen árfolyamnál
tetszése szerinti alacsonyabb értékben állítsa be ezen értékpapírokat a mérlegbe. Nem árulunk el titkot, ha azt állítjuk, hogy
ezzel az értékelési szabadsággal egyes társaságok oly tekintélyes
aktiv vagyont rejtenek el, mely a kimutatott évi tiszta nyereségüket is meghaladja;
3. végül a hadikölcsönkötvények maximális értékét a kormányrendelet a kibocsájtási árban; a 6%-os állami járadékkötvények maximális értékét pedig 97%-ban állapítja-meg.
A kormányrendelet a KT. 199. §-ához hasonlóan tehát csak
az értékelés maximumát fodrozza; továbbépíti azonban a 75-ös
évek jogpolitikáját, mely a túlzott értékelésnek akar határt szabni;
viszont teljesen szabad kezet nyújt a kormányrendelet a társaságoknak arra nézve, hogy az eddigi nem nyilvános tartalékgyüjtésre irányuló értékelési rendszert tovább is zavartalanul kövessék. A háborús kormányrendelet tanulságai az eddig megjelent mérlegek és közgyűlések adatai alapján már levonhatók. A kormányrendelet, mely egy kalap alá fogva a háborús nyereséggel dolgozó részvénytársaságokat ós veszteséggel dolgozó vállalatokat,
sommásan akarta az osztalékok és értékelés kérdését elintézni,
csak részben ért el sikert. Az osztalék kimutatása tényleg a kor. mányrendelet szabta maximumon alul mozog; az aktívák értékelési rendszere azonban változatlanul marad a régi. A veszteséggel dolgozó vállalatok a kormányrendelet
jogosítványait
kihasználva, minél tetszetősebb mérlegképet igyekeznek nyújtani, a
háborús nyereséggel dolgozó intézetek pedig a
kormányrendelet
fogyatékosságait
használják ki ahhoz, hogy az aktívák túlzottan
alacsony értékelésével követett eddigi tartalékgyüjtő gyakorlatukat továbbra is változatlanul fentartsák.
Túlzás volna- azonban, ha ennek a sajátságos állapotnak
egész ódiumát a háborús nyereséggel dolgozó vállalatokra hárítanék. Elvégre az üzleti forgalom nem lehet szentimentális; nem
elmélkedhetik sokat a közvélemény ítélete felől, ellenben úgy
múltjában, mint jövőjében a forgandó szerencse változatosságát
látja és két kézzel ragadja meg azt az eszközt, melyet jelen esetben a háborús kormányrendelet nyújt számára, t. i. az aktívák
elasticitásának
lefelé korlátlan lehetőségével rejtett tartalékait szaporítja. Hogy e tartalékokkal a társaság vértezni kívánja-e magát a háború további folyamán, vagy a háború befejezése után
bekövetkezendő gazdasági válság rendkívüli veszteségei ellen,
avagy e rejtett tartalékok arra szolgálnak-e, hogy a háború viharának elmultával lassanként felszínre bukkanjanak és nyereség
címén kiosztásra kerüljenek, vagy végül a tartalékból való alaptőkefelemelésnek legyenek az eszközei, azzal most nem kívánunk
foglalkozni. Azonban kétségkívül vannak olyan szempontok is,
amelyek sokkal kézenfekvőbb módon indokolják a saját tőkének
akár nyílt, akár rejtett tartalék formájában való gyűjtéséi, mint
a távol jövő homályos gazdasági kilátásait. Az egyik mindenesetre az, hogy a háborús haszonnal dolgozó iparvállalatok nagy
része hadianyag gyártására rendezkedett be és így teljesen indokolt a hadiszerek előállítására szolgáló új üzemi berendezések
minél sürgősebb, tehát a háborús nyereség terhére való leírása,
mert a berendezések, melyek most rengeteg összeget emészlettek fel, a háború befejeztével az ócskavas értékéig sülyednek alá.
Nyugodtan elhihetjük a harisnyakötő-gyárosnak, aki a háborús
konjunktúrában a változatosság kedvéért srapnelt gyárt, hogy a
leírással azért kell sietnie, mert srapnelhüvelyben a háború után
már valószínűleg nem lesz konjunktura s így érthető, ha a kincstári adóalap terhére már most veszi be a mérlegébe: «üzemi berendezések teljesen leírván. Egy második fontosabb körülmény,
mellyel aztán fejtegetéseinket le is zárjuk s mely szintén a háborús nyereséggel dolgozó részvénytársaságok álláspontját teszi
érthetővé, a következő:
A második háborús év befejezése egész más körülmények
között találta a bankokat és iparvállalatokat, mint az 1914. év
vége. Az intézetek háborús készenlétbe helyezkedtek és aránylag
elég gyorsan illeszkedtek hozzá a megváltozott életviszonyokhoz,
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melyek úgy a fogyasztás, mint a termelés tekintetében a békeállapotokhoz képest lényegesen eltolódtak. S a forgalmi viszonyok kedvező kiaknázása aztán oly helyzetet teremtett, hogy
míg az 1914. év befejezésével a háborús veszteségek fedezése
okozott gondot a társaságok javarészének, viszont 1916. év tavaszán már arról van szó, hogy a társaságok a rengeteg háborús
ngereséget mikép konzerválják?
Ha már most e körülményt az
adott helyzetre konkrétizáljuk, úgy teljesen érthető a részvénytársaságoknak az az álláspontja, hogy mindenekelőtt azt a vagyoni státust akarják maguknak megteremteni, melyben a háború
előtt voltak; más szóval azt a nyilvános és nem nyilvános
tartalékfogyatkozást
a háborús nyereségből kiegyenlíteni, amely tartalékok feláldozására e társaságokat a háború kitörése közvetlenül kény szeritelte. E fogyatkozásoknak nyílt tartalék útján való
helyrehozása többé-kevésbbé veszélyes, mert senki sem tudja
előre, hogy a háborús nyereségből való tartalékfólretétel mily
magasságig esik adó alá. Az egyetlen biztosnak vélt út, mely
tehát a régi státus megteremtésére nyitva áll, a nem nyilvános
tartalékok gyűjtése. Ez az eljárás materialiter a régi állapothoz
vezet, mert amint hangsúlyoztuk, a saját tőke jótékony hatása
független attól, hogy könyvtechnikailag a saját tőke egész terjedelmében látható megnyilvánulást nyer-e vagy sem. Másrészt az
értékelés alacsonysága visszaszerzi a részvényeseknek azt a tőkét,
melyek tőlük tartalék címén a háború előtti évtizedek folyamán
nyereségfelosztás helyett el vonattak s melyekkel a háború első
sebei lettek betapasztvá. Végül formailag kellő alapot nyújt az
egész eljárásra a háborús osztalékrendelet, mely a nem nyilvános tartalékok gyűjtését továbbra is változatlanul lehetővé teszi.
Dr. Makai
——-—

Ödön.
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— M a g y a r j o g á s z o k t é r f o g l a l á s á r ó l tanúskodik
a « J u r i s t i s c h e W o c h e n s c h r i f t ® l e g ú j a b b a n m e g j e l e n t száma.
A cikkek egész sorozata foglalkozik m a g y a r kérdésekkel,
m a g y a r szerzők műveivel, és a német— o s z t r á k - m a g y a r
j o g i közeledés kérdésével. A D e u t s c h e J u r i s t e n - Z e i t u n g o n
kívül t e h á t m o s t m á r a n é m e t ügyvédi egyesület tekintélyes
l a p j á n a k é r d e k l ő d é s e is f e l é n k fordul. N a g y elégtétel ez a
l a p u n k n a k , mely a n é m e t - m a g y a r j o g á s z o k közeledésének
e s z m é j é t felvetette és a kezdet n e h é z s é g e i n átvezette. A Magyar J o g á s z e g y l e t berlini útja óta c s a k pár h é t telt el és
m á r i s bőven érezteti a m a g y a r érdekek s z e m p o n t j á b ó l kedvező hatását. K i t ű n ő n é m e t l a p t á r s u n k é r d e k l ő d é s e nem
m u l ó t e r m é s z e t ű , n e m c s a k a m a g y a r j o g á s z o k pillanatnyi
a k t u a l i t á s á n a k kifolyása. E n n e k bizonyságául a lap bejelenti
hogy egyik legközelebbi s z á m á b a n a m a g y a r ügyvédszövetség elnöke Pollák
Illéó fogja ismertetni a m a g y a r ügyvédi
kar helyzetét és törekvéseit. A n é m e t j o g á s z o k é r d e k l ő d é s é t
t e h á t sikerült m á r i s a legszélesebb k ö r ö k b e n f e l k e l t e n ü n k
Ezt az alkalmat fel kell h a s z n á l n u n k és a rft agyar jog ismertetésével lehetővé kell tennünk, hogy szövetségeseink
j o g é l e t ü n k h ö z közelebb j u s s a n a k .
— A m a g y a r i p a r j o g v é d e l m i e g y e s ü l e t b e n mint
már m e g í r t u k hétfőn ( j ú n i u s 29-én d. u. 6-kor Szemere-u. 10.)
dr. Oáterrieth
Albert
egyet, tanár, továbbá Mintz
Max
szab. ügyvivő előadást fog tartani. Az előadó ülést együtt e s értekezlet követi, melynek tárgya a központi h a t a l m a k
közeledésének az ipari jogvédelem terén való előkészítése.
— J o g e g y s é g i döntvény az ötven k o r o n á n aluli
p e r e k ü g y v é d i k ö l t s é g e i k é r d é s é b e n . A kir. Kúria I. (közpolgári) jogegységi tanácsa az 1916. évi június hó 17. napjára
kitűzött ülésében a következő vitás elvi kérdést lógja eldönteni:
A Pp. 758. §-a szerint a községi bíróság (békebíró) hatáskörébe
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tartozó, de az idézett § utolsó bekezdése szerint a kir. járásbíróság előtt folyamatba tett ügyekben és az ily ügyekből a Pp. 603.
§-a szerint keletkezett perekben, valamint a Pp. 758.
alapján a
községi bíróság előtt megindított, de a Pp. 761., 763. és 765.
§-ai értelmében a kir. járásbíróság elé került perekben van e
helye a költséget viselő ellenfél terhére ügyvédi munkadíj megállapításának ?
— P p . 1 0 2 . s z a k a s z á h o z . A Pp. 102. §-a lehetővé teszi,
hogy a fél perek vitelére ügyvédjének ((általános meghatalmazás»-t adjon, amelyekről a bíróság jegyzéket vezet. A jegyzéket
vezető bíróság előtt az általános meghatalmazásra minden perben az első beadványban, illetőleg az első megjelenés alkalmával hivatkozni kell. Más bíróság előtt a meghatalmazás e jegyzékből a bírósági iroda által kiállított kivonattal igazolandó.
A miniszteri indokolás szerint, de magából a törvényszakasz
rendelkezéséből kitűnőleg is célszerűségi szempontok vezették a
törvényhozást: egyszerűsíteni az ügyvéd és bíró munkáját, de
még a bírósági kézbesítőkét is, mert a Pp. 153., illetve 162. §-a
szerint a Pp. 102. §-a által igazolt ügyvédnek még keresetlevél
is kézbesíthető, oly joghatállyal, mint magának a félnek. A Pp.vcl egyidejűleg életbeléptetett 1914 : XLIII. tc. 30. §-a szerint
«az, aki általános meghatalmazás alapján jár el, minden egyes
ügyben 1 K 50 f meghatalmazási illetéket köteles leróni.)) Mi
történik azonban akkor, ha az általánosan meghatalmazott ügyvéd magát helyettesíltetni kívánja? A törvénykezési illetékekről
szóló törvény ez esetre nem rendelkezik. Az általános meghatalmazás alapján eljáró ügyvéd tehát, aki a kereseten az általános
meghatalmazásra való hivatkozás folytán az előírt illetéket már
lerótta, kénytelen az esetre, ha a tárgyaláson magát helyettesíttetni kívánja, a helyettesének kiállított meghatalmazás alapján
az illetéket újból leróni. Minthogy pedig az esetben, ha a fél
által kiállított különös meghatalmazáson már a kereset beadásakor egy vagy több helyettest nevezett, erre nincs kötelezve, világos; hogy az általánosan meghatalmazott ügyvéd, illetve megbízója hátrányos helyzetben van. Kétségtelen, hogy ez nem lehetett a törvényhozás szándéka. Nem pótolja ezt a visszás körülményt az, hogy az általános meghatalmazott magán az általános
meghatalmazáson tehet annak kiállítása után is, többször is helyettesítési nyilatkozatot; mert azt a nagy bizalmat, amit a fél
az általános meghatalmazással az ő személyébe helyezett ad hoc
helyettesére ilyen általánosságban átruházni esetleg nem kívánja.
Az új intézmény további hézaga az, hogy más bíróság előtt a
meghatalmazást a jegyzékből készített kivonattal kell igazolni;
s így az cselben, ha az általános meghatalmazás a járásbíróságnál mutattatott be és vétetett jegyzékbe, fpllebbezés esetén a
törvényszék, mint fellebbezési bíróság előtt már nem elég az,
hogy a járásbíróság előtti hivatkozás alapján az ügyvéd már
igazoltatott és a bélyegilleték lerovatotl, hanem a törvényszék
előtt ismét bélyegilleték alá eső jegyzékkivonattal kell igazolni
a meghatalmazotti minőséget. Ezeken a hézagokon segíteni kellene és lehetne is, anélkül, hogy a" kincstári érdekek sérelmet
szenvedjenek. Nézetem szerint nem volna akadálya annak, hogy
az általános meghatalmazott az első beadványhoz csatolva vagy
az első megjelenéskor általános meghatalmazására való hivatkozással, illetékmentes meghatalmazással egy vagy több helyettest
nevezhessen. Úgyszintén annak se volna akadálya, hogy a felsőbíróságok az alsóbíróságnál általános meghatalmazással igazoltnak elfogadott meghatalmazottat ugyanazon ügyben a maguk
részéről is igazoltnak tekintsék, a jegyzékből készített kivonat
mellőzésével. Végül kimondandó volna, hogy az általános meghatalmazások jegyzékéből készült kivonat hátlapjára az első beadvány benyújtásakor vagy az első megjelenéskor már reá vezetett helyettesítések illetékmentesek.
Dr. lovag Fuchs Károly.

— Kereshetőségi jog a végrendelet megtámadása
i r á n t i p e r b e n . A kir. Kúria I polgári szaktanácsának joggyakorlatából közölt nagyérdekű szemelvények között (lapunk f. é.
20. számában) találjuk a következő határozatot : «Az özvegy
csak közszerzeményi vagy özvegyi joga megsértése okából támadhatja meg férje végrendeletének joghatályát, de egyébként a
végrendelet alaki érvényességének megtámadására neki kereseti
joga nincs.)) (3997/1910. sz.) Szükségesnek tartjuk kiemelni,
hogy az idézett határozattal eldöntött esetben az örökhagyó
után leszármazó örökösök maradtak, amikor természetesen nem
lehetett szó hitvestársi öröklésről. Magától értetődik, hogy leszár-
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mazók nem létezése esetében az özvegy nemcsak közszerzeményi
vagy özvegyi jogának, hanem hitvestársi öröklésének érvényesítése céljából is megtámadhatja a végrendeletet.
K.
— K ü l f ö l d i r e n d ő r s é g e k . Irta dr. Dorning Henrik államrendőrségi kerületi kapitány. Budapest 1916. Ara 4 K. Ez a
munka, amely a német, osztrák és francia rendőrségek szervezetét és működését, nagyrészt a szerzőnek a helyszínén végzett
tanulmányai alapján ismerteti, első kötete a belügyminisztérium
felügyelete alatt álló rendőrségi szaktanfolyamok kiadmányainak.
Dorning komoly, alapos és igen értékes munkát végzett e könyv
megírásával, amely előkelő színvonalon a szakbavágó irodalom
teljes ismeretével (így pl. felhasználta már Raymond Fosdichnak European police systems című 1915-ben megjelent munkáját is) áttekinthető képet nyújt az említett országok rendőrségének minden részletéről. Túlnyomóan csak ismertet ngyan, de
itt-ott éles szemre valló kritikai észrevételt is találunk s nem
egy adatából kihallatszik a néma szemrehányás a magyar államrendőrségnek mostoha sorsa miatt. Pedig épen a mi államrendőrségünk munkája a tisztviselői nagy részében fellelhető kuLtúrtörekvések és közegeinek túlnyomóan lelkiismeretes kötelességteljesítése miatt több méltánylást érdemelne, mint amennyiben a törvényhozás és a közönség részesíti. Dorning munkája is
egy okkal több, hogy rendőrségünket jobban becsüljük, mint
eddig tettük.
— D r . D a j k a E n d r e nagyváradi rendőrkapitány kisebb
tanulmányt tett közzé a Magyar vidéki rendőrségek szervezete
és adminisztrációja címén. Vázolja a rendőrség hivatásának
fontosságát, feltárja a mai szervezet hiányait és foglalkozik a
személyzet előképzettségének és továbbképzésének jelentőségével. A megszívlelni való gondolatokat tartalmazó füzet már második kiadásban jelent meg. (Nagyvárad. Ara 1 korona.)

Magyar írók külföldön : A német ügyvédi-egyesület
lapjának a Juristische Wochenschriftnek legutóbbi száma dr. Fazekas Oszkár budapesti ügyvéd tollából cikket közöl, mely a magyar ügyvédi kar szervezetét ismerteti. Ugyanezen számban
dr. Schmidt Sándor budapesti ügyvéd a Pp.-nak a házassági
perekre vonatkozó szabályait, dr. Jaeger lipcsei egyetemi tanár
dr. Meszlényi Artúrnak a csődön kívüli kényszeregyezségről megjelent könyvét, Fuchs Ernő, karlsruhei ügyvéd pedig dr. Szirtes
Artúrnak német nyelven megjelent könyvét (Die Rechtswissen
schaft : eine Kulturmacht) ismerteti.
— M a n n t ö r v é n y e i . Szanszkritbői fordította dr. Biichler
Pál. Kiadta az Erdélyi Múzeum-Egyesület jog- és társadalomtudományi szakosztálya. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület jog- és
társadalomtudományi szakosztálya a jogtörténeti kiadványai sorában Hammurabi törvénykönyve után kiadta Manu törvényeit
is. Manu törvényeinek a házastársak kötelmeire, a házasságból
származó jogviszonyokra, a családi közösségre, a családi vagyon
megosztására és az örökösödésre vonatkozó rendelkezései még
ma is érvényben vannak. Ez a körülmény magyarázza különösen
azt, hogy úgy az angol, mint a minden tudományos értékkel
egyaránt kellő megértéssel foglalkozó német jogi irodalom alapos méltatásban részesítette, gondoskodván annak nemcsak hű
fordításáról, hanem becses kommentálásáról is. A törvény keletkezését illetően tudnunk kell, hogy Indiában már az ős-védaiskolákban tanították a jogot: a dliarmát. A tananyag megnövekedésével már speciális jogi iskolák keletkeztek, melyek kézikönyvekről is gondoskodtak. Talán minden ilyen iskolának volt
saját kézikönyve: sutrá-ja, dharma sutrá-ja. A szanszkrit irodalomban több ily sutra ismeretes. Ilyen a Manu-ról elnevezett
törvényiskolának tankönyve is, melynek kötelező ereje kezdetben
csak az iskola tagjaira terjedt ki. Valószínű, hogy előbb prózában volt írva. Idővel versbe foglalták. Reánk csak verses alakjában maradt. írásba foglalásának ideje felől nagyon eltérők a
vélemények. Jones pl. Kr. e. 1200—500. évek közé helyezte,
Bücbler ellenben Kr. e. 200. és Kr. u. 200. évek közti időből valónak mondja. Anyaga 2683 versből áll, mely összesen 12 könyvre
vagy fejezetre oszlik. Bennünket a VIII. és IX. fejezet (VIII. a
polgári és büntetőtörvények, IX. a házastársak kötelmei, az örökösödés, a polgári és a büntetőtörvények folytatása) érdekel közelebbről, amennyiben csak e kettő tartalmaz jogtételeket, bár
ezek is sok helyen morális oktatásokkal és vallási szakciókkal
vannak átszőve. A jogszabályok 1. az adósság meg nem fizetését, 2. a letétet, 3. oly dolog eladását, mely nem az eladó tulaj-
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jogtudományi

dona, 4. a társaságot, 5. az ajándék visszavonását, 6. a munkabér meg nem fizetését, 7. a szerződésszegést, 8. az adás-vétel
visszavonását, 9. az állattulajdonos és a pásztor közti jogvitákat, 10. a határpereket, 11. a tettlegességet, 12.' a becsületsértést, 13. a lopást, 14. az erőszakot, 15. a házasságtörést, 16. a
f é r j és a feleség kötelmeit, 17. az örökség megosztását és 18. a
játékot és a fogadást szabályozzák. Ki kell emelnem, hogy a fordítás nehéz m u n k á j á t dr. Büchler Pál főgimnáziumi tanár végezte eredeti szanszkrit nyelvből. A fordításhoz úgy dr. Bochkor
Mihály egyetemi tanár, mint a íordító értékes bevezetést írt és
pedig az előbbi a hindu jogról, az utóbbi pedig az indiai kultúráról.
Dr. Szitás Jenő.
KÜIiFÖLD.

— Egyeztető hivatalok. (Einigungsámter) Németországban a háború elején a szövetségtanács felhatalmazta az egyes
országok központi hatóságait és a községeket, hogy egyeztető hivatalokat létesíthessenek. Az egyeztető hivatalok a szövetségtanács
rendelete alapján egyes kényszereszközök alkalmazására fel vannak jogosítva, nevezetesen a feleket megjelenésre, felvilágosítások
adására kötelezhetik. Az egyeztető hivatalok hatásköre az adósok,
illetve hitelezőknek két csoportjára terjed csak ki : a bérbeadókra
és bérlőkre, továbbá a jelzálog-hitelezőkre és jelzálog-adósokra.
Az eljárás megindítását akár az adós akár a hitelező kérheti.
A hivatal célja elsősorban egyezségek létesítése, továbbá vélemények adása a bíróságok részére. A bíróságok megkeresése
esetén az egyeztető hivatalok az adós vagyoni helyzetének megvizsgálása után véleményt adnak a bíróságnak oly esetekben mi főn
a bérlők vagy jelzálogadósok halasztást kérnek vagy a fizetés
elmulasztásának következményeit (hátralék esedékessége stb.)
akarják elhárítani. Az egyeztető hivatalokat Németországban különösen a moratórium hiánya tette szükségessé. Berlinben eleinte
tiz egyeztető hivatal foglalkozott a bérleti ügyekkel (Mieteinigungsamt) és egy külön egyeztető hivatal a jelzálogos adósok ügyeivel (Hypothekeneinigungsamt). A tiz egyeztető hivatal idővel leapadt négyre, a hivatalok forgalmának csökkenése folytán. Igen
érdekes a bérleti ügyekre vonatkozó statisztika, melyet az egyeztető hivatalok központi előadója volt szíves rendelkezésemre bo-"
csátani. Az első hét hónapban kb. 7900 ügyben fordultak a felék
a hivatalhoz. Különösen érdekes, hogy ép oly sűrűen vették
igénybe hivatalokat a bérbeadók
(4000), mint a bérlők.
(3900). Az ügyek túlnyomó része (4400) már az előzetes
eljárás során a tárgyalás előtt békés elintézést nyert, körülbelül 2000 esetben az első tárgyaláson jött létre egyezség
anélkül, hogy szakértő alkalmazására szükség lett volna. 350 esetben pedig szakértő meghallgatása után jött létre az egyezség.
7900 eset közül tehát 6750 esetben egyezséggel nyertek befejezést a bérleti ügyek. Peres felek kérelmére 117 esetben, a
bíróság megkeresésére 49 esetben adtak véleményt a bérleti
•egyeztető hivatalok. A jelzálogos ügyeket tárgyaló berlini
egyeztető hivatal (Hypothekeneinigungsamt) hatásköréből ki
vannak zárva a pupillaris biztositékú jelzálog követelések.
Alkalmam volt ezen egyeztető hivatal két tárgyalását meghallgatni. A tárgyalást Dr. Nussbaum Artúr ügyvéd egyetemi m.
tanár vezette, mellette, három városatya működött, mint a hivatal szakértő tagjai. Mindkét esetben a hivatal a bíróság megkeresésére járt el és mindkét esetben egyezséget hozott létre a
felek közölt rövid tárgyalás után. A tényállás tisztázása igen simán ment, nemcsak azért, mert az elnök nagy szakértelemmel
vezette a tárgyalást, és ebben a szakértő városatyák lelkiismeretesen támogatták, hanem azért is mert a tényállás tisztázása elé
a felek sem gördítettek akadályokat. Ez nagyon is érthető, mert
az egyeztető hivatal véleményét mely a bíróság határozatára szinte
döntő befolyással van, a felek jó vagy roszhiszeműsége a legnagyobb mértékben befolyásolja. A tényállás becsületes feltárása
tehát ebben az eljárásban még nagyobb érdeke a feleknek mint
a peres eljárásban.. Az elért szép eredmények dacára az egyeztető
hivatalok a háború végével esetleg' meg fognak szűnni, mert csak
a háború idejére szerveztettek. Az egyeztetési eljárásnak (Güteverfahren) reformjára vonatkozó mozgalom azonban a háború
alatt Németországban oly nagy arányokat öltött, hogy e mozgaFőszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.

közlöny.
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lom egyik eredményeképen az egyeztető hivatalok hatáskörben és
jelentőségben kibővülve fogják tatán túlélni a háborút.
T. M.

— A textilárúkra vonatkozó szerződések hatályon
kívül h e l y e z é s e Ausztriában. A kivételes hatalom alapján
kibocsátott rendeletekkel szemben igen ritkán szólalnak meg
kritikai hangok. És ha a bírálat talál is kivetni valót a rendeleteken, a rendeletek törvényszerűsége alig jön szóba, noha igen
sokszor vitás, hogy a kormány betartotta-e azokat a kereteket,
amelyeket a felhatalmazási törvény megadott. A kritika hiányának tudható be, hogy a rendeletekben napirenden van a szerződés
megszüntetése, anélkül, hogy a jogfosztás ellenében legalább
valami kártérítés rekompenzációját nyújtaná a kárvallott feleknek a rendelet. Ezúttal nem kívánjuk a kérdést minden vonatkozásában tárgyalni, csupán egy konkrét, nem is magyar, hanem
osztrák rendelet kapcsán a rendeletek időbeli kihatását kívánjuk
vizsgálni. Az osztrák minisztérium ugyanis egy rendeletet bocsátott ki, amellyel különféle textilárúkra vonatkozó adásvételi szerződéseket kártérítési igény nélkül megszűntnek nyilvánított.
Az érdekeltség a rendelet ezen intézkedése ellen felszólalt és különösen azt kifogásolta, hogy nagyon sok esetben a felek megegyeztek abban, hogy a szerződés teljesítését a háború utánra
prolongálják. Ez a megegyezés a legtöbb esetben a kártérítési
per elhárításának expediense volt. Már most a rendelet fentidézett intézkedése folytán a vevők a prolongált szerződés alapján
sem kérhetnének teljesítést a háború után sem az eladó gyárosoktól, míg azoknak, a kik ilyen prolongációba bele nem mentek,
hanem még a rendelet kibocsátása előtt kártérítési pert indítottak,
kártérítési igényét a rendelet kifejezetten fentartja, vagyis a kuláns eljárást a jogfosztás hátrányával sújtja. Ez a panasz amíg
jogosult az érdekeltség materiális szempontjából, épúgy megáll,
tisztán jogászi szempontból is. Az 1912 : LXIII. tc. szerint a kormánynak kivételes hatalma «a háború befejezésével)) véget ér ;
ugyanekkor a kivételes hatalom alapján tett összes rendelkezések
megszüntetendők és ezzel kapcsolatban kimondja a törvény, hogy
a folyamatban levő ügyek rendes szabályok szerint lesznek elbírálandók. A törvénynek ezen koncepciója megszabja a kivételes hatalom alapján kibocsátott rendeletek időbeli kihatásának
végső határát is. A rendeletek nem foglalhatnak magukban oly
intézkedést, amelyek a háború befejezése után eső időre kiterjedő
hatással nyúlnak bele a rendeleti jogkörből normális időkben
elvont magánjogi kéi'désekbe. 11a a felek egymásközött oly megállapodást létesítettek, mely a háború után teljesítendő, a kormány kivételes hatalma nem érintheti e megállapodások érvényét
sőt, ha csak valamely, a háborúval összefüggő magasabb államérdek nem követeli, még szükségrendeletként sem menthető hasonló rendelet. Magyarországon e tárgyban még rendelet nem
bocsájtatott ki. Bemélhető, hogy az osztrák rendelet szépséghibája, amely az iparos Ausztria szempontjából érthető, mertreájuk nyereséget jelent, a magyar rendeletből el fog maradni.
B
— K o h l e r J ó z s e f szavai bizonyára többet jelentenek a nyugat-európai udvariasság szokásos megnyilatkozásainál. A szeretetreméltóság meze alatt gyakran rideg számítás lappang, de
azért igazságtalanok lennénk, ha a felénk nyújtott baráti jobbot
a gyanakvás fanyar érzése nélkül nem tudnók fogadni, ha minden elismerő szó őszinteségében kétkednénk. Mert bátran fogadhatjuk Kohler professzor elismerését, amelyben a magyar polgári perrendtartást és annak megalkotóját Plósz Sándort valósággal elhalmozza az a Archív für Rechts- und
Wirtschaftsphilosophiev legutóbbi számában. Az első lépések, amelyek a jogi
közeledés előmunkálatai során történnek talán, csalódást is hoznak némelyek számára. Nem úgy történik, amint várták és ez
mindig kellemetlen érzés. A németek, a félelmetes barátok nem
azzal kezdik, hogy mit erőszakoljanak ránk vasakarattal saját
jogukból, hanem elsősorban is rámutatnak arra, ami nálunk
jobb mint Németországban, ami érdemes a követésre, amiből
tanulni és okulni lehet. Nem restelli a fáradtságot Kohler, hogy
kimutassa, melyek azok a pontok, amelyeken az osztrák és a
magyar perrendtartás messze meghaladja a németet és anélkül,
hogy a német jogban rejlő nemzeti sajátosságok háttérbe-szorításától félne, bátran vallja be, hogy a törvény legközelebbi reviziója alkalmából a gyakorlatban bevált osztrák és magyar szabályokat öreg hiba lenne figyelmen kívül hagyni.
A.
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A régi perek sorsa.
Az 1915. évi ügyforgalomra vonatkozó kimutatások a régi
és az új perek tekintetében érdekes, összehasonlításra nyújtanak
alkalmat. A kimutatásokban a régi és az ú j perekre vonatkozó
adatok nincsenek ugyan eléggé elkülönítve, de annyi mégis megállapítható, hogy a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek
münkaterhének a nagyobb részét a Pp. életbelépése első évének
a végén is a régi rendes perek szolgáltatják és hogy a régi pereknek ez a túlsúlya még tartósnak Ígérkezik. A pertartamot
illetően az ú j perek tüneményes pályafutása még azokat is meglepi, akik az új törvénytől sokat reméltek. Ezzel az eredménnyel
kirívó lett, hogy a régi perek az újakhoz képest siralmas állapotban vannak.
Sajnos, az egyszerű pikantériánál mélyebb jelentősége van
és ennélfogva nem lehet napirendre térni a fölött a tény fölött,
hogy az elavult jogszabályok helyébe alkotott ú j törvény életbelépését követő egész esztendő eltelte után is a társasbíróságok
előtt a régi törvény dominál. Növeli a helyzet fonákságát az a
körülmény, hogy az eljárás alapossága és gyorsasága szempontjából naponkint kínálkozó összehasonlítás nagyon, de nagyon a
régi törvény hátrányára üt ki.
Nem szorul bizonyításra, hogy a perek azokra a személyekre,
tárgyakra és jogokra nézve, amelyekre vonatkoznak, bizonyos
lekötöttséget idéznek elő. Ez a lekötöttség természetszerűen a
produktivitás csökkenését vonja maga után és ennélfogva a perek hosszú tartamának általános nemzetgazdasági szempontból
is hátrányos következményei vannak.
Ma, midőn a termelőképesség fokozása életkérdéssé vált, nem
nyugodhatunk bele abba, hogy a nagyértékű perek egész sokasága még évek bosszú során át elhúzódjék. Nem lehet ebbe belenyugodni különösen akkor, amidőn a Pp. gyakorlati alkalmazása
folyamán nyilvánvaló lett, hogy az ú j törvény szabályainak a régi
perekre való kiterjesztésével ezek a perek a tespedés kárhozatából kiragadhatok.
A Jogtudományi Közlöny múlt évi 85. számában közölt arra
a törvénytervezetre vonatkozóan, amely a Pp. szabályainak a még
folyamatban levő rendes perekre való kiterjesztését célozta, az
az aggodalom merült íol, hogy a kiterjesztés a társasbíróságokra
és különösen az ítélőtáblákra elviselhetetlen munkaterhet róna.
Eltekintve attól, hogy a szóbeliséggel járó munkatöbblet
eredménytöbbletet, még pedig hatványozott eredménytöbbletet is
jelent és hogy n e m ' lehet tulajdonképen szó munkatöbbletről
akkor, ha olyan munkát, amelyet eddig hosszú időn át elaprózottan végeztünk, ezentúl egyszerre, egyfolytában és gyorsabban
teljesítünk, a munkaszaporulat elviselhetetlenségére vonatkozó
aggodalom tárgytalanná vált annak következtében, hogy a bíró-
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ságok és különösen az ítélőtáblák váratlanul megszabadultak
nagymérvű hátralékaiktól és ekként képesekké váltak az írásbeliségről a szóbeliségre való áttéréssel járó munkatöbbletnek a
kellő ellátására, amelyj munkatöbblet különben is csak az átmeneti időre szorítkozik és ennélfogva ideiglenes jellegű.
Amily szerencsés gondolatnak bizonyult a Pp.-nek a háború
folyamán való életbeléptetése, éppen olyan sikeresnek Ígérkezik
a beállott munkacsökkenést arra fölhasználni, hogy a még folyamatban levő rendes perek a mostoha elbánás alól felszabadíttassanak és hogy az ú j törvény előnyei teljes mértékben érvényesülhessenek.
Ha az a felfogás, amely szerint a Pp. szabályainak a régi
perekre való kiterjesztése elviselhetetlen munkaszaporulatot eredményez, nem is volna túlságosan pesszimisztikus; még akkor sem
lenne indokolt a régi perek elposványosodásának a megtűrése.
Ha az írásbeliségről a szóbeli eljárásra való áttérés valóban elviselhetetlen munkaszaporulatot vonna maga után, akkor is mindenekelőtt arra kellene módot keresni, hogy a szóbeli eljárás tagadhatatlan előnyei a munkatöbblet lehető kiküszöbölésével érvényesülhessenek. Ilyen módnak kínálkozik elsősorban az, ha
elsőfokon az egész vonalon az egyesbírói rendszerre térünk át
és ha a társasbíróságok tagjainak a számát leszállítjuk. Még
abban az esetben is, ha ezt a leszállítást b a j n a k lehetne tekinteni, az mindenesetre kisebb baj, ha kevesebb bíró jó törvény
szerint jár el, m i n t ha a rossz törvény alkalmazásánál több bíró
működik közre. A törvény fogyatkozásait a bírák száma nem
pótolhatja. Szóbeli eljárásnál háromnál több bírót alkalmazni
különben is luxus.
A fellebbezési bíróságok munkaterhének lényeges apasztása
volna elérhető annak a kellő korlátozásával, hogy a per kellő
letárgyalásával járó munkát ne lehessen az elsőbíróságtól a fellebbezési bíróságra egészen áthárítani.
Minden kétségen felül áll annak a szabálynak a helyessége,
amely szerint a fellebbezési bíróság előtt novumokat és ú j bizonyítékokat is föl lehet hozni, de az erre vonatkozó szabadság
elfajulásának gátat kell vetni és nem volna szabad megengedni,
hogy az elsőbíróság vagy a felek a per tárgyalását és különösen
a bizonyításfelvételt egészen a fellebbezési bíróság nyakába varrhassák. Ez egyértelmű a pernek közvetlenül a fellebbezési bíróságnál való megindításával.
A fellebbezési bíróságoknak a szükségtelen munkatehertől
való mentesítése céljából a Pp. 504. §-át akként t e l l e n e kiegészíteni, hogy a fellebbezési bíróság az elsőbíróság ítéletét akkor
is föloldhatja és az elsőbíróságot további eljárásra és ú j a b b határozat hozatalára utasíthatja, ha az elsőbíróság előtt kellően le
nem tárgyalt perdöntő kérdések tisztázása és a per elbírálása
céljából szükséges bizonyításfelvétel rendkívül terjedelmes eljárást igényel.
Erre a szabályra nemcsak a Pp. szabályainak a rendes perekre való kiterjesztése esetében van szükség, hanem az uj perek
fellebbezési elbírálása körül is érezhető annak a hiánya.
Azt a célt, hogy a szóbeli eljárás előnyei a régi perek elintézésénél értékesíthetők legyenek, anélkül, hogy a bíróságok a
régi rendes eljáráshoz képest munkával túllerheltessenek, még
egyéb intézkedésekkel is elő lehet mozdítani.
A régi szabályok szerint már foganatosított eljárás érvényben maradhat és a további tárgyalásnak már csak a kiegészítés
és kidomborítás lenne a feladata.
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Azokat a jelentékeny számú régi pereket, amelyek az ú j törvény szerint a járásbíróságok elé tartoznának, a fellebbezési eljárásban kivétel nélkül a nyilvános előadás szabályai szerint
kellene elintézni és ezzel is elejét lehetne venni a túlságos
munkaszaporulatnak.
A szóbeliséggel járó munkatöbbletet végül az is jelentékenyen ellensúlyozhatná, ha az olyan tárgyú perekben, amelyek
felülvizsgálása a Pp. 525. §-a szerint nem kerülhet a Kúria elé,
a kir. tábla ítélete ellen a további perorvoslat kizáratnék.
A szóbeliségnek a peres eljárás minden vonalán való életbeléptetése soha jobbkor nem történhetnék, mint most, amidőn az
a még talán soha nem létezett állapot következett be, hogy a
bíróságoknak nem kell a hátralékok nagy halmazával küzdeniük.
Igaz, hogy ez a kedvező állapot csak ideiglenes, de a rendes
pereknek sem kell talán örökéletűeknek lenniök és ennélfogva
a gyors elintézésük biztosítására kínálkozó alkalmat kár volna
elszalasztani.
Alföldy Ede.

A k e r e s e t leszállítása a Pp. szerint.
Dr. Borsos Endre úr e cím alatt e lapok 21. számában oly
kérdésről mondja el nézetét, mely a gyakorlatban máris kétségekre adott okot.
Ez indít arra, hogy e tárgyról én is ki akarom itt fejteni a
cikkíró úr nézetétől eltérő véleményemet.
Hogy mindjárt meg is mondjam, a nehézséget én a Pp.
188. §-ábari látom. Ezen szakasz szerint ugyanis az alperes
perbebocsátkozása után a felperes keresetét az alperes beleegyezése nélkül többé meg nem változtathatja, nem tekinthető
azonban megváltoztatásnak a többi között, ha a felperes a kereseti kérelmet a főtárgy vagy a járulékok tekintetében leszállítja.
Vagyis : a felperes kereseti kérelmét a főtárgy vagy a járulékok
tekintetében az alperes perbebocsátkozása után az alperes beleegyezése nélkül leszállíthatja.
Leszállítás alatt természetesen úgy a quantitativ, mint a
qualitativ leszállítást kell érteni. A qualitativ leszállítás, példái :
felperes fizetés helyett tűrést, azonnali helyett későbbi teljesítést, haszonbérletnek a gazdasági év közben lejárta miatt a következő' gazdasági év végére leendő megszüntetését, végrendeleti
öröklés s egész hagyatékra törvényes öröklés helyett köteles
részt, saját személyében marasztalás helyett hagyaték erejéig
terjedőt kér (Kovács Marcellnél 292. X. és 646. II. alatt).
Ennek ellenére azonban Kovács is német felsőbírósági határozatokra hivatkozás mellett a keresettől való részbeli elállásnak
tekinti, ha a felperes keresetét a főtárgy egy részére vagy csak
a perköltségre leszállítja s szerinte is perbebocsátkozás után az az
ellenfél beleegyezésétől függ. (478. VIII.)
Az osztr. Z. P. O. 237. §-a szerint a keresetet az alperes
beleegyezése nélkül csak az erste Tagsatzung kezdéséig, ha
azonban az alperes azon nem jelenik meg, még ezen is vissza
lehet venni.
A 235. §. a keresetváltoztatásról rendelkezik s ezen szakasz
utolsó bekezdése is tartalmazza; hogy nem tekintendő keresetváltoztatásnak, ha a kereseti kérelem a főtárgyra vagy a mellékkövetelésekre nézve korlátoztatik.
A német Z. P. 0 . is rendeli, hogy a keresetet az alperes
beleegyezése nélkül csak az érdembeli, szóbeli tárgyalásnak az
alperes által megkezdéséig lehet visszavenni, de keresetváltoztatásnak szintén nem tekinti, ha a felperes a kereseti kérelmet a
főtárgyra vagy a mellékkövetelésekre csak leszállítja.
Mindez természetesen áll a viszontkeresetre és az incidentáJis megállapítási keresetre is.
Tehát, ha a Pp. 187. §-ának azt a rendelkezését, hogy az
alperes perbebocsátkozása után a felperes már csak az alperes
beleegyezésével állhat el, úgy értelmezzük, hogy keresetét nem
szállíthatja le, beleütközünk a Pp. 188. §-ának azon kijelentésébe,
hogy keresetváltoztatásnak nem lehet tekinteni a keresetleszállítást s így felperes perbebocsátkozás után és alperes beleegyezése nélkül is leszállíthatja keresetét.
Nyilvánvaló ebből, hogy a keresetleszállításnak igenis helye
van perbebocsátkozás után és az alperes beleegyezése nélkül is,
tehát nemcsak akkor, ha fizetés vagy más jogmegszüntető tény
következtében a felperes joga a perbebocsátkozás után részben -
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megszűnik. (A qualitativ leszállítás példaszerűen fentemlített
eseteit ez különben sem fedné.)
Nem férhet kétség hozzá, hogy a kereset leszállítását, mint
merőben perjogi cselekményt érti a Pp. keresetváltoztatásról rendelkező 188. §-ában.
A per tárgya a Pp. szerint valamely állított jog, jogállítás.
Alperesnek tehát, ha érdeke, hogy a perben vitássá lett jogviszonyra, melyet felperes keresetének leszállítása által, a leszállítás által érintett részében az ítélet alól el akar vonni,
ugyanazon perben res judicata keletkezzék, a Pp. 189. §-a első
bekezdésében szabályozott ú. n. közbevetett incidentális megállapítási keresetet indíthat a perben vitássá vált azon jogviszony
fen nem állásának megállapítására, melytől a peres ügy eldöntése függ.
A pertől egészén való elállást tilalmazza tehát csupán a P p .
Ennek alperes beleegyezése nélkül semmi esetben helye nincsen,
mert a kereset leszállítása nem jelenti a pertől alperes beleegyezése nélkül egészben való elálihatást. Ha tehát a felperes a
pertől egészben kívánna elállni s alperes bele nem egyezik, a
bíróság a Pp. 187. §-a szerint fog eljárni s elálló nyilatkozatát
a tárgyalás elmulasztásának tekinteni. A keresetnek a költségekre való leszállítása azonban nem a pertől egészben való elállás. Hogy mennyire nem az, erre nézve igen tanulságosak
Kovács Marcellnek épen a Pp. 186. és 425, §-aihoz I., illetve
IV. alatt írt, mindenb^p találó kifejtései. Ezek szerint a bíróság
kénytelen lesz a perköltség kérdésében elbírálni, hogy a kereset
jogos volt-e vagy sem? S ha igáz is, hogy ha ítélet tárgya csak
a követelés egy része volt, az ily ítélet jogereje nem terjed ki
az egész követelésre, a 189. §. szerint közbevetett megállapítási
kereset indítása nélkül is az ítélet, ha mindjárt csak a perköltség kérdésében, magát a jogviszonyt elbírálja s így ha a bíróság
a felperest a perköltségekre leszállított keresetével jogerősen elutasította, ha felperes mégis pert indít ugyanazon jogviszonyra,
melyre nézve az elutasítás történt, Őt ú j a b b keresetével ez okból
el fogják utasítani. Ide vonatkoznak Magyary (Magyar polgári
perjog 632. b) alatt foglalt) fejtegetései.
Végül az összefüggés" miatt itt említem meg, hogy a budapesti törvényszék, mint fellebbezési bíróság 21. P. 315/1916 számú
ítéletével tulajdoni igényperben a felperes fellebbezését, amennyiben ezzel a keresetét felemelte, visszautasította, mert álláspontja
szerint felperes a fellebbezési eljárás során keresetét nem emelheti fel azon ingókra nézve, melyek tekintetében az elsőbírói
eljárásban az elsőbíró felhívására a per egyszerűsítése végett
bár az összes ingókra nézve ugyanazon jogalapra alapított keresetét leszállította. A felemelés akadálya az ítélet szerint, hogy a
leszállítás a keresettől való elállás, már pedig az elállás következtében a perindítás hatásai elenyésznek.
Ezzel szemben az én nézetem is az, hogy ha a felperes keresetét a fellebbezési eljárásban ugyanabban a mértékben emeli
fel, amelyben az elsőbírói eljárásban leszállította, ez megengedett felemelés még a tulajdoni igényperben is. (Kovács Marcell.
646. II.)
Dr. Sebestyén
Samu.

P s z i c h o l ó g i a i alapok az
á l l a m hadiereje ellen elkövetett bűntetteknél-*
(Kbt. 327. §.)
III.
A törvénynek, mint kútfőnek akarata alkotja a jogszabály
belső tartalmát. Ez az a gondolat, amit az ítéletekben megvalósítani kell. S így annak a megállapítására, hogy a Kbtk. 327.
§-ában meghatározott bűntett törvényes fogalmának ismérvéül
szolgál-e az ebben a §-ban megjelölt különös célzat és hogy e
bűntett konstitutív eleme-e az, hogy necsak az eredmény előrelátásában álló szándékosság és ne csak az a tudat forogjon fen,
hogy a cselekvényből az eredménynek szükségkép avagy lehetőleg, illetve valószínűen be kell következnie, hanem kell-e az,
hogy ennél több, azaz oly szándék is létesüljön, amely egyenesen az állam vagy szövetségese fegyveres erejének h á t r á n y á r a ^
szolgáló eredmény elérésére irányul, a törvény kútfői értelme
nyújtja az alapot.
* Az előbbi közi, a '20. számban.
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A jogtételben rejlő parancs függetlenül minden egyébtől a
puszta létével köt; a benne rejlő gondolat helyessége, keletkezése és célja, a jogelvek magasabb parancsaival, az igazságossággal és az uralkodó tudományos meggyőződésekkel való összhangja, vagy "ezektől való eltávolodása csak a kútfői akarat értelmezésének eszközeiül szolgálnak.
Nagy óvatossággal kell fogadni ezeket az értelmezési eszközöket. Mindig arra kell törekedni, hogy a jog alkalmazása
csakis azt a jogot tükröztesse vissza, amit a törvény szövegének értelme jelent és hogy a törvény alkalmazása egyéni véleményeknek, érdekeknek, hatalmi törekvéseknek játéka ne legyen.
A törvénymagyarázat függetlenül attól, hogy az értelem-megállapítás támpontjait a törvényhelynek más törvénnyel való
összefüggéséből, vagy szónyomozó (grammatikai) és oknyomozó
(logikai) szövegtartalomból avagy a törvény genetikai folyamatából, illetve a törvény rendszerének egységéből meríti-e, összetes,
egységes szellemi munka, 1 5 amelynek kiindulási pontja az a
szöveg, amit a törvény tartalmaz, mert fel kell tenni azt, hogy
a kútfő az akaratot helyesen fejezte ki.
A szónyomozó eljárás alapján megállapíthatónak mutatkozik,
hogy az a szöveg, amit a Kbt. 327. §-ában tartalmaz
.. oly
célból válik bűnössé, hogy . ..», német szöveg ((. . . sich schuldig
macht um . . . zuzuwenden . . .», (a latin ut finale) egybevetve az
1852. évi május hó 27. napján kelt császári nyilt paranccsal kihirdetett (Nr. 117. R. G, B.) osztrák Btk. 67. §. 2. bekezdésben
foglalt azzal a rendelkezéssel : «Hasonló elbánás alá esnek az
ellenséggeli egyébképeni egyetértések s más merényletek is,
melyek a . . . hadseregnek . . . ártalmára, avagy az ellenségnek
javára céloznak)), (A törvény egykorú eredeti hivatalos magyar
szövege. Szokolay István : Az új oszt. Btk. 1852. 94. 1.) a különös
szándék, a célzat, fenforgásának szükségességét, azaz azt az
álláspontot igazolja, hogy ennek a bűntettnek törvényes ismérve
nem az a tudat, hogy a cselekvényből az eredmény szükségkép
(illetve eshelőleg, vagy valószínűen) bekövetkezik, hanem, hogy
a szándéknak egyenesen az osztrák-magyar monarchia vagy
szövetségese fegyveres ereje hátrányára szolgáló eredmény elérésére kell irányulnia.
Azonban kérdés az, hogy ez a szövegértelem a kútfő akaratával, a törvénynek tekintett Kbt. logikai organizmusával
összhangban van-e? Vájjon elfogadható-e az a tétel, hogy a Kbt.
a szubjektív tényálladék szempontjából a bűnösségnek csak két
alakját, a gonosz szándékot és a gondatlanságot (a hanyagságot)
ismeri anélkül, hogy a célzat létének törvényes alapot szolgáltatna. Vajon a Kbt. 327. §-ában meghatározott és a Kbt. 1. §-ában
meghatározott szándék (((bűntettel járó rossz»-nak megfontolása)
törvényes fogalmai fedik-e egymást?
A jog tudományos művelői közül többen a szándék- ós célzat fogalmai közt törvényszabta különbséget nem állapítanak
meg.
Lammasch szerint : az érvényben lévő jog a büntetőjogi
felelősségnek két főalakját (Hauptformen) különbözteti meg, a
gonosz szándékot (dolus) és a gondatlanságot 10 (culpa, Fahrlássigkeit, hanyagság, az 1843-ik évi büntetőjogi javaslat szerint
vigyázatlanság). Az elmélet azonban — mondja Lammasch — megkülönbözteti a célzatot (Absicht) ós a szándékot (Vorsatz). Szándék : «das Wollen der Handlung)), célzat : «das Wollen des Erfolges)). 17 Megjegyzi továbbá azt, hogy az osztrák büntetőjog,
amely e tekintetben a Kbt. rendelkezéseivel azonos rendelkezéseket tartalmaz, ezt a két kifejezést gyakran felcserélve (promiseue)
használja. De kiemeli, hogy a törvény nemcsak azokat a következményeket tekinti akartaknak, amelyeket a tettes egy bizonyos bűncselekménnyel létesíteni céloz («bezweekt, anstrebt, begehrU), hanem azokat a nem szándékolt (nicht angestrebte Folgen) eredményeket is, amelyek a tettes részéről szándékolt cselekménnyel szükségkép összekötve vannak (mit (len von ihm
angestrebten nohvendig verbunden sind) és a tettes részéről,
mint ilyenek felismerve lettek (als solche erkannt werden). 1 8
Binding a szándékot a célzattal egyenlőnek tekinti és a köz15
16

Balogh Jenő id. m. 441. 1.
Prof. dr. Hein. Lammasch, Grundriss des Strafr. Leipzig 1911.

27. 1.
17
18

Lammasch id. m. 28. I.
Lammasch id. m. 28. 1. 2. bek.
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tük fenforgó különbséget a jog szempontjából jelentőség nélkülinek jelenti ki, 1 9 azonban a célzat fogalmát szintén megállapítja,
amidőn a fogalommeghatározások kritikájában í r j a : ((die Absicht geht auf die Stillung des Beweggrundes. Ihr Ziel liegt über
den Endpunkt des Verbrechens hinaus ; die vorsátzliche Tat ist
nur das Mittel der Absicht. 20
A katonai büntetőjog és az annak alapjául szolgáló osztrák
büntetőtörvénykönyv megalkotásával egykorú írók dolus ós culpa
tana azonban pszichoanalízis alá vévén a lelki jelenségeket
a szándék és célzat közt fenforgó határvonalat élesen megvonja. Úgy ezek a régebbi, mint az újabbi írók legnagyobb része
nemcsak elméleti, hanem tételes törvénybeli különbséget állapítanak meg a szándék és célzat fogalma közt.
Szokolay szerint ((a szándék maga elegendő a szándékos
bűntett általános fogalmához)), ((azon különös cél vagy irány,
mely valamely esetben az akaratot bűnös célra vezeti, egyes bűntett tényállásához tartozik. 2 1
Hye is kiemeli, hogy a törvényben a szándék szó mellett a
«gonosz» jelző tautológia és hogy a törvény kevésbbé tudományos,
mint inkább a közönségesen használatos nyelvkifejezéseket követi úgy, hogy a törvényben a szándék és célzat rendszerint azonos fogalmak. 2 2 De — hozzáteszi — hogy ez alól az általános
szabály alól egyes különös bűntetteknél kivétel van, és pedig
három különböző irányban ((Das Gesetz lordért náhmlich entweder 1., bei mehreren Verbrechen nebst dem
allgemeinen
auf den verbrecherischen Talmoment überhaupt gerichteten Vorsatze auch noch eine besondere (böse) Endabsicht, damit überhaupt ein Verbrechen vorhanden s e b (pl. osztr. btk. 65. §. 1.
bek. c. p., 68., 81., 101., 149., stb. §., ami megfelel a Kbt.
341. §. 2. bek. c. p., 159., 358.. 380., 428. §-ainak) ; 2. «dass durch
das Hinzutréten einer gewissen speciellen Endabsicht zu dem
allgemeinen verbrecherischen Vorsatze ein bestimmtes Verbrechen
in ein anderes, d. h. in eine andere Gattung oder Art verwandelt werde)) (pl. osztr. Btk. 134. §. (gyilkosság) és 135. §. 2. p.
(rablógyilkosság, ami megfelel a Kbt. 413. és 414. §. 2. pontjának), oder 3., «. . . dass durch ein solches llinzutreten einer
zweiten bősén Endabsicht zu dem aüf eine gewisse verbrecherische Handlung gerichteten allgemeinen Vorsatze mehrere Verbrechen begangen werden® ([>1. osztr. btk. 58. és 134. §.; 134.
166. §. stb.), ami megfelel a Kbt. 334. (felségárulás) vés 413. §.
(gyilkosság), illetve 413. §. (gyilkosság) és 448. (gyújtogatás)
§-ának.) 2 3
Ugyanily értelemben ír hazánkban Csatskó Imre. Szerinte
«a gonosz szándék vagy olyan, mely minden bűntettnél, vagy
olyan, mely csak bizonyos bűntettnél megkívántatik ; valami
bizonyos bűntettnél megkívántató (különös) gonoszság a büntetőtörvénykönyvnek különös részében az illető bűntettnél határoztatik meg ; az 1. §-nál a minden bűntettnél megkívántató (általános) gonoszság határozmánya adatik elő. 24
Herbst ugyancsak azt fejtegeti, hogy rendszerint közömbös
az, hogy a tettes mi célból, mi indító okból követi el a teltet.
Még akkor is, ha ez az utóbbi jó és nemes vagy szintén megvetendő és büntetendő gondolat. De hozzáteszi (( . . . es gibt
jedoch ausnahmsweise Fálle, wo bei Beurteilung der Frageu,
ob überhaupt ein und welches Verbrechen zu zurechnen sei, nicht
bloss die nachste böse Absicht, sondern auch dic Endabsicht,
welche der Táter durch die verbrecherische Handlung zu erreichen suchte, entscheidend ist 2 " «Diess tritt námlich ein, wenn
zu einem bestimmten Verbrechen, nach dessen gesetzlicher Begriffsbestimmung nebst der náchsten bősen Absicht eine gewisse
Endabsicht schlechterdings erforderlich ist, oder venn bei dem
Vorhandensein einer gewissen Endabsicht dic verbrecherische
Handlung in eine andere Gattung von Verbrechen iibergeht)) 26
19
Binding. Die Normen und ihre Übertretung I. k. 218. II. k.
594. és köv. 1.
20
Normen, II. 598. 1.
21
Szokolay István: Az új osztr. btk. Pest, 1852., 16. 1.
22
Prof. dr. Anton Hye: Das österr. Strafg. 1852., 141. 1.
a
» V. Hye: id. m. 142. 143. I.
24
Csatskó Imre : Az 1852-iki máj. 27-iki ausztriai birodalmi
büntető törvény magyarázata. Pest, 1853. 36. 1.
25
Prof. dr. Ed. Herbst. Handb. des österr. -Strafr. Wien 1855.
47. I. ut. bek.
U. o. 48. I.
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Bausznern József, pesti államügyész a bűnvádi eljárás tana
című m u n k á j á n a k ((A bűntettek tényállama)) című I. részében az
osztrák büntetőtörvénykönyv általánosan elfogadott magyarázataként írja, hogy «az 1. §. csak általánosan fejezi ki a gonosz
szándékot, annak csupán általános fogalmát határozza meg. A törvény minden egyes bűntettnél a gonosz szándékot különösen
jelöli ki, de ezen különös szándéknál is szükséges, hogy az általános gonosz szándék fogalom benne rejljók.)) 27
Az újabbi írók közül Battlay — mint a legtöbb modern író
elismeri a szándék és célzat fogalma közt fennforgó és a törvénytől
elismert különbséget. Szerinte a büntetőjogi dolus az az akarat,
amely valamely delictum tartalmát képező jelenségek előidézésére
van irányítva, 2 8 a cél és a bűntett indító okainak motivuma a külső
tevékenység általános jellegét nem változtatja meg, nem tartozik
a tényálladékhoz. S így mindaz, ami a c é l és az indító ok körébe
tartozik, a dolusnak nem kelléke. 2 9 Vannak azonban bűntettek
és vétségek, amelyeknél a törvénykönyv határozott célt követel,
mint az akaratnak különös irányát. A cél létezését igénylő ez az
intézkedés visszahat a tettesben szükséges szándék meghatározására; a cselekvőnek ezt a célt, mint a bűnösségének elengedhetetlen feltételét határozottan akarnia kell 3 0 .
Schnierer is kiemeli, hogy «a szándékkal® (Vorsatz) rendszerint egyértelműnek vétetik e kitétel ((célzat® (Absicht), szorosan
véve mindazonáltal a kettő közt némi különbség létezik, mert a
szó célzat az akaratnak valamely további, a bűn bevégzésén
túl fekvő eredményre való vonatkozását jelenti. Vannak ugyanis
bűntények, amelyeknek tényálladékához a törvény a legközelebbi
jogellenes eredményre terjedő gonosz szándékon kívül m é g különös célzatot, vagyis az akaratnak oly célra való irányulását
megkívánja, amelyet a tettes a bűncselekmény által elérni
óhajt. 3 1
Liszt szerint: ((Vorsátzliches Iiandeln ist die
wissentliche
Verwirklichung sámtlicher Verbrechensmerkmale.® 3 2 Vielfach
hat die Beichsgesetzgebung das Merkmal der Absicht in den
Thatbestand einzelner Verbrechen aufgenommen. Die Ausdruckweise des Gesetzes ist in diesen Falién keine gleichmassige.
Bald heisst es: « W e r in der Absicht . . .», cvver absichtlich . . .»,
bald wieder awer zu dem Zwecke . . .®, «wer um zu . . .» etc.
In allén diesen Fállen bedarf es sorgfáltiger P r ü f u n g des von
dem Gesetzgebcr mit diesem W o r t e verbundenen Sinnes®. 3 3
Minden általános szabály tévedésre vezethet. «Nur für den Einzellfall lásst sich die Entscheidung der Frage geben, ob Absicht,
ob Vorsatz gefordert ist.® 3 4
Fayer a szándéknál a tudat elemét veszi kiindulási pontúi.
Szerinte szándékos cselekmény a deliktum ismérveinek tudatos
létesítése, célzat, dolus speciális (különös szándék) egy bizonyos
irány, amelyet az illető magának a cselekmény elkövetésével kitűz. 0 is felemlíti, hogy néhol a törvény maga megköveteli az
ily célzat fenforgását a cselekményhez. 3 5
Janka ugyancsak törvényileg is elismertnek tekinti a szándék és célzat mibenlétének differenciálását. Szerinte is ccdie Absicht bezeichnet in dem Wollen die Bichtung auf die Verwirklichung eines bestimmten vorgestellten Zustandes, Erfolges,
der cintreten soll, dem Begehren Stillung zu geben®. 30 Megállapítja, hogy a szándéknak a célzattól való elhatárolása («scharfe
Scheklung®) a bűnösség fen forgásának elbírálása szempontjából
nélkülözhetetlen. 3 7 Sok esetben a szándékon túlmenő vagy amellett fenforgó célzat (darüber hinausgehende oder nebenliegende
Absichten, Nebeuabsichten, bezw. Nebenzwecke, die Endabsiclit,
der Endzweck) a szándék minőségének elbírálása szempontjából
27

Bausznern József id. m. 1856. I. B. 98.
- s Báttlay Imre: A magyar Btk. a dolus és culpa'szempontjából
Bpest. 1879. 7. I.
39
Id. m. 9. 1. 3. bek.
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Battlay id. m. 44. 1.
31
Schnierer Aladár: 15üntetőjog. Bpest, 18842. 119. I.
32
Dr. Franz von Liszl: Lehrbuch des. deutsch. Strafr. Berlin,
1899, 166. I.
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35
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jelentőségnélküli és csak a büntetés kiszabása tekintetében szolgálhat súlyosító vagy enyhítő körülményül. «Es ist jedoch auf
ein Doppeltes aufmerksam zu machen. Nicht selten béstimmt
das Gesetz Verbrechensbegritíe in der Art, dass es, die natürliche
Grenze zwischen Vollbringung und Versuch vorrückend und die
erstere in die Versuchsspháre zurückschiebend, den Eintritt des
Verbre'chenserfolges in den Verbrechensbegriff nicht aufnimmt,
sondern mir die Absicht auf densclbén (pl. osztr. Btk. 98. (zsarolás), 190. §. (rablás), 197. §. (csalás), ami megfelel a Kbt. 376.,
483. és 502. §-nak); in anderen Fállen kennzeichnet sich der
Verbrechenserl'olg, als solcher durch das Vorhandensein einer
bestimmten über denselben hinausgehenden Absicht (pl. osztr.
Btk. 96.
(nőszöktctés), ami megfelel a Kbt. 374. §-nak).
In solchen Fállen muss nun allerdings die in dem Gesetze bezeichnete weitergehende Absicht vorhanden sein.® 3 8
(Folyt, köv.)
Dr. Szentirmai]
Ödön.

A tengeri hadijogra vonatkozó 1 9 0 9 . évi
londoni nyilatkozat kötelező erejéről.*
II.

Az uralkodó nézet a nyilatkozat 67. §-ának első bekezdésére
támaszkodik, amely szerint «a nyilatkozat mielőbb ratifikálandó.
((Ebből az következnék, hogy nemcsak a záróhatározmányokba
foglalt egyezmény, hanem nemzetközi szerződések mintájára a
nyilatkozat teljes egészében is csak akkor tekinthető tényleg az
értekezleten képviselt hatalmak nyilatkozatának, ha a megkívánt
összes ratifikációkkal már ellátták; mindaddig a nyilatkozat nem
egyéb mint a hatalmak képviselőinek egyéni véleménye.
A 67. §. első bekezdésének ez a magyarázata azonban meg
nem állhat; mert össze nem egyeztethető a meghatalmazottaknak
a meghívás értelmében az értekezleten teljesítendő feladatávalEgyébként megerőtlenít a nyilatkozat 68. §-ának szövege is.
Batifikáció kikötése mindeddig csak szerződéses megállapodásoknál volt szokásban. A meghatalmazottak azzal, hogy a
szerződés utólagos ratifikációját kívánják, jelzik, hogy megállapodásaik csak az alkotmányuk alapján nemzetközi szerződések megkötésére jogosult közjogi személy (államfő, esetleg országgyűlés)
jóváhagyásával válnak kötelezővé.
A londoni értekezletre kiküldött meghatalmazottak feladata
és annak értelmében kifejtett működése azonban lényegében különbözött valamely egyezmény kötésére kiküldött megbízottak
feladatától és munkájától. Már fentebb reáimutattunk arra, hogy
az értekezlet meghívója értelmében, amelynek - álláspontját az
értekezletet megelőző diplomáciai iratváltás során az értekezleten
résztvevő hatalmak is magukévá tették, abból indultak ki, hogy az
értekezleten tárgyalás alá kerülő kérdéseket szabályozó nemzetközi jogszabályok tényleg léteznek. Léteznek annak dacára, hogy
számos kérdés elbírálásánál az értekezleten résztvevő hatalmak,
illetve utasításaik értelmében zsákmánybíróságaik ellentétes gyakorlatot követnek. Az ellentétes joggyakorlat tehát nem onnan
származik, hogy egységes, általánosan elismert jogelvek még nem
fejlődtek, hanem csakis úgy magyarázható, hogy míg egyes hatalmak zsákmánybíróságai többé-kevésbbé az elismert jogelvek
szemelőtt tartásával j á r n a k el, mások, akár tudatosan, akár jóhiszemüleg, nyilván az érvényben levő nemzetközi jogelvekkel
ellenkező helytelen gyakorlatot követnek. Anglia mint meghívó
hatalom állandóan ügyelt, hogy ez a felfogás minden alkalommal
teljes élességgel kidomboríttassék, ezért tiltakozott már az előkészítő eljárás során is, amikor egyes hatalmak egyezményi formát ajánlottak a fenforgó ellentétek kiküszöbölésére. Ennek az
álláspontnak megfelelően foglalta az értekezlet tárgyalásainak
eredményét nyilatkozatba és nem egyezménybe, ezért hangsúlyozza még külön kifejezetten a nyilatkozat bevezető §-ában,
hogy a következő §-okba foglalt szabályok a nemzetközi jog általánosan elismert (vagyis nem az értekezlet által, hanem az értekezletet megelőzően is általánosan elismert) alapelveinek felelnek meg.
A kiküldetés célja, a kiküldötteknek feladata tehát, a fennálló érvényes nemzetközi jognak legjobb meggyőződésük szerint
leendő megállapítása, tekintet nélkül arra, vájjon az a kiküldő
38

Janka id. m. 90. 1. 1. 4. p.
* Bef, közi, — Az előbbi közi. 1. a mult heti számban.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

13. SZÁM.

államnak eddigi joggyakorlatával, érdekeivel összeegyeztethető-e
vagy nem? A köztük fenforgó ellentétek eloszlatása nem alkudozásokból logant engedmények alapján létesülő megegyezéssel,
hanem csak az érvek meggyőző erejével szabad, hogy történjék.
Az ily irányú kiküldetéssel össze nem egyeztethető oly tartalmú
meghatalmazás, amelynek értelmében a kiküldött megállapodásainak érvénye a kiküldő állam nemzetközi szerződések megkötésére illetékes szervének utólagos jóváhagyásától tétessék
függővé. Hisz a megállapítandó jogot, mint érvényes nemzetközi
jogot épen az jellemzi, hogy az egyes államok fölött áll, őket
akaratuk ellenére is kötelezi.
A kiküldötteknek, feladatuk értelmében, az értekezleten kifejtett működése a bíró munkájával analóg, amikor meg nem
szövegezett jogszabályok szerint kell ítélkeznie. A különbség
csak az, hogy az értekezleten nem egy konkrét jogesetre, hanem
képzelt jogesetekre alkalmazandó jogot kelleti felkntatniokAminthogy a szuverén hatalom, valamely bíróság kiküldésével,
fentartás nélkül ruházza át a jogszabály-megállapítás jogát a
kiküldött bíróságra és annak döntését utólagos jóváhagyásától
többé függővé nem teheti, úgy a meghívóban körülírt feladat
megoldására az értekezletre egybegyűlt hatalmak fentartás nélkül' kell, hogy kiküldötteikre a jogkeresés és jogmegállapítás
teljes hatalmát átruházták légyen. Viszont a meghatalmazottak,
miután kinyilatkoztatták, hogy már érvényben lévő jogot kutattak fel és állapítottak meg, a felkutatott jogelvek érvényét
további ratifikációtól függővé többé nem tehették.
Világos tehát, hogy a nyilatkozat 67. szakaszának első bekezdését, amely szerint a nyilatkozat mielőbb ratifikálandó, nem
lehet úgy értelmezni, hogy a meghatajmazottak az általuk megállapított jogszabályokról csak azzal a feltétellel jelentik ki
hogy tényleg a nemzetközi jog elismert alapelveinek felelnek
meg, ha a kiküldő hatalmak azokat utólag ratifikálják, hanem
csakis akképen, hogy a ratifikálásra vonatkozó kívánság csak a
befejező rendelkezésekben körülírt szerződési kötelezettségek
•

érvényesítését célozza.
Ezt az értelmezést támogatja a 68. szakasz is, amelynek
értelmében a nyilatkozat a ratifikációs okiratok letétbehelyezésé
után 60 nappal válik a ratifikáló hatalmakra nézve érvényessé.
Mert ha a ratifikáció elsősorban azt jelentené, hogy a ratifikáló
állam ezzel elismeri, hogy a nyilatkozatba foglalt szabályok
érvényes nemzetközi jogot tartalmaznak, akkor a nyilatkozatban
foglalt szabályok érvénye mindenesetre nyomban a ratifikációval
kell hogy beálljon és nemcsak hatvan nappal a ratifikációs
okiratok letétbehelyezése után. Tehát nem csupán tekintélyes
magánemberek, hanem teljhatalmú megbízottaik személyében
igenis maguk a kiküldő államok állapították tne& és ismerték
el, hogy a nyilatkozatba foglalt szabályok megfelelnek a nemzetközi jog érvényben lévő alapelveinek. Maguk a kiküldő államok együttesen és egyenként nyilatkoztatták ki, hogy a létesítendő nemzetközi zsákmánybíróságnak ezen jogszabályok alapján kell döntenie. Azt hiszem, felesleges bővebben kifejtenem,
hogy azzal, hogy a nyilatkozatban megszövegezett jogszabályok
általános érvényét kinyilatkoztatták, egyszersmind elismerték azoknak kötelező erejét is.
A nyilatkozatban foglalt jogszabályok tehát, annak dacára,
hogy a nyilatkozatot egyes hatalmak nem ratifikálták, kötelezők
az értekezleten résztvevő valamennyi államra. Ha a résztvevő
államok valamelyike ezeket a szabályokat megszegi, nemzetközi
jogellenesen j á r el. Hogy a nyilatkozatból, egyes ratifikációk
elmaradása következtében, nem lett nemzetközi szerződés, a nyilatkozat Kötelező erejét csak a következőkben érinti:
A nyilatkozat bevezető szakasza szerint a nyilatkozatban
foglalt szabályok lényegükben felelnek meg a nemzetközi jog
általánosan elismert szabályainak. A nyilatkozátban foglalt azoknak a szabályoknak a betartása tehát, amelyek nyilván a kifejezésre juttatott jogelv szempontjából nem lényeges részletkérdésre vonatkoznak, nem kötelező.
Szemelőtt kell tartani továbbá, hogy a nyilatkozat az értekezlet idején érvényben levő nemzetközi jogelveket állapítja meg,
ezek a jogelvek, de főkép a jogelveket megtestesítő jogszabályok,
a nemzetközi jogközösség felfogásának változásával, de különösen az alapul szolgáló közlekedési és hadászati viszonyok átalakulása következtében módosulhatnak. Nemzetközi egyezmény
esetén, amíg az egyezmény fennáll, az egyezményben foglalt
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szabályok mindezen átalakulások dacára is kötnék a feleket.
Miután a nyilatkozatban azonban csak a nemzetközi közvélemény
tekintélyes részében élő jog jutott kifejezésre, adott esetben
lehet arra hivatkozni és meg kell engedni bizonyítani is, hogy a
nyilatkozatba foglalt egyik vagy másik jogszabály, a viszonyok
változása folytán, érvényes nemzetközi jognak többé nem
'tekinthető.
Értekezésem kerete és jellege nem engedik, hogy részletezésébe bocsátkozzam annak a kérdésnek, vájjon ^mennyiben fogadható cl ily irányú védekezés a most folyó háború alkalmával
felmerült vitás esetekben. Csak arra akarok reámutatni, hogy a
tengeralattjáróknak a londoni értekezlet idején előre nem sejthető mai szerepe, mindenesetre oly körülménynek tekintendő,
amely a nyilatkozat egy vagy más jogszabályának érvényét kérdésessé teheti.
A feltételes és feltétlen dugárúk köre között is létesülhetett
esetleg a haditechnika fejlődése nyomán bizonyos eltolódás.
Kétségtelen azonban, hogy pl. a gyapot és gyapjú a londoni
értekezlet idején is ruházkodásunk főanyaga volt, valamint, hogy
kaucsukból készítették akkor is a pneumatikot, ezekről az anyagokról pedig a londoni értekezlet kifejezetten megállapította,
hogy hadidugárúnak semmi esetben sem nyilváníthatók.
A történelmi^érdekesség szempontjából megjegyzem végül,
hogy a londoni értekezlet előkészítése és tárgyalásai idején is
az angol külügyi kormány vezetője Edward Grey volt.
Dr. Strasser Albert.

Űjrafelvétel a Gybp. alá e s ő büntetőügyekben.
A gyorsított bűnvádi eljárást szabályozó 1915. évi június hó
17-én kibocsátott m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 24. §-a
szerint:
c(Ujrafelvételnek és a jogegység érdekében perorvosiáinak a
gyorsított bűnvádi eljárásban hozott határozatok ellen is a Bp.
szabályai szerint van helyei
Dacára annak, hogy ezen §. elég világosnak látszik, különösen bírói körökben az a nézet uralkodik, hogy az űjrafelvétel
során is jó részben a gyorsított eljárás szabályai alkalmazandók.
Ezzel szemben azt az álláspontot foglalom el, hogy nemcsak az újrafelvétjcl megengedhetősége tekintetében, hanem az
űjrafelvétel folytán minden további eljárásra, tehát a főtárgyalásra és a perorvoslatra nézve is kizárólag a Bp. szabályai irányadók; vagyis az űjrafelvétel során a kivételes eljárás teljesen
mellőzendő.
Eme álláspontom támogatására elsősorban rámutatok a rendelet 24. §-ának szövegére, amely kifejezetten meghatározza
hogy újrafelvételnek a Bp. szabályai szerint van helye; eme §.
nem korlátozza ezt a bűnper lefolytatásának bizonyos szakára,
nem állapít meg a Bp. szabályai alól kivételeket, nem mondja
ki, hogy a főtárgyalás az 1915: XIX. tc. 16. §-a szerint alakított
bíróság előtt tartandó meg, nem említi, hogy a Bp. 381. §-á nem
nyer alkalmazást, szóval a fent idézett szöveg nem tűr oly magyarázatot, hogy az újra felvett bűnper bizonyos szakában ismét
a gyorsított eljárás szabályait kellene alkalmazni.
Másodsorban hivatkozom a gyorsított bűnvádi eljárást szabályozó rendelet 2. §-ára, amely szerint «a gyorsított bűnvádi eljárásban a Bp. rendelkezéseit, valamint az e törvényt módosító
és kiegészítő törvények rendelkezéseit a jelen rendeletből folyó
eltérésekkel kell alkalmazni)). Ha tehát a rendelet kibocsátójának az volt a szándéka, hogy az űjrafelvétel során részben a
gyorsított eljárás szabályai nyerjenek alkalmazást, akkor a 24
§-t olyatén módon kellett volna szövegezni, mint a most idézett
2. §-t. Nem téveszthetjük szem elől, hogy az eljárásra nézve
mégis elsősorban a Bp. irányadó, az eltéréseket a rendelet állapítja meg, ha tehát a 24.
egyáltalán nem utal a gyorsított eljárást szabályozó rendeletre, akkor nyilvánvaló, hogy a Bp. szabályaitól való eltérésről már szó sem lehel.
Harmadsorban felhozom még azt, hogy a bűnper befejezést
nyervén, semmi racionális ok sem forog fen arra nézve, hogy az
újrafelvételi eljárás gyorsít tessék.
Negyedsorban az idézett
semmiféle rendelkezést nem tartalmaz arra nézve, hogy az eljárás mely szakában
alkahnaztas-
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Minderre vonatkozólag a következő ellenészrevételek tesék a gyorsított eljárásról szóló rendelet, ily bizonytalanságban
hetők.
pedig a törvényt alkalmazó bíróságok nem hagyhatók.
A Bp. 462. §-a nemcsak a főtárgyalásra, hanem az újrafelFoglalkozzunk tehát bővebben az eljárás egyes momentuvételre általában állítja fel azt a szabályt, hogy ugyanazon bírómaival.
Előre kell bocsátanom, hogy * nincsen eltérő felfogás arra ság határoz, mely az ügyet az elsőfokban qlintézte. Úgy vélem,
nézve, hogy az 1915: XIX. tcikkbe ütköző bűncselekmények te- hogy a fentebb már előadottak által sikerült kimutatnom, hogy
kintetében az újrafelvétel előfeltételeit a Bp. 446—450. §-ok sza- a főtárgyalásig a gyorsított eljárás szabályait lehetetlen alkalbályozzák. Abban is bizonyára mindenki egyetért, hogy az újra- mazni.
felvételi kérvény a bírósághoz intézendő.
Különben a Bp. 452. §-a szerint is csak rendszerint és
Beadatván a kérvény, a Bp. 455. § a értelmében — nem lévén nem kivétel nélkül az a bíróság határoz, amely az ügyet elsőok annak visszautasítására — a bíróság elrendeli a bizonyítékok
fokban intézte el. Maga ezen §. megállapítja a kivételeket, amenybeszerzését. Kit bíz meg ezzel? A Bp, értelmében a vizsgálóbírót; nyiben kimondja, hogy az esküdtbíróság által eldöntött ugyekúgyde ha a gyorsított eljárásról szóló rendelet szerint kell el- ben az a törvényszék jár el, amely az esküdtekkel együtt az
járni, akkor annak 9. §-a szerint vizsgálatnak ninqsen helye, a alapperben eljárt. Továbbá az elítélt terhére megindított újrafelnyomozást vagy a kir. ügyészség teljesíti, vagy a rendőrség, vételi eljárásban, ha járásbíróság vagy közigazgatási hatóság
határrendőrség vagy katonai hatóságok állal teljesítteti. E nyo- ítélt: akkor a határozat hozására az a törvényszék illetékes,
mozásban a kir. ügyészséget ugyanazok a jogok illetik meg, amelynek területén az alapperben eljárt járásbíróság, illetőleg
mint a Bp. szerint a vizsgálóbírót a vizsgálat folyamán, azonban közigazgatási hatóság székhelye van. Ezenkívül a Bp. 457. §-a
az újrafelvételi vizsgálat során a kihallgatott tanúkat meg kell szerint a főtárgyalást az esküdtbíróság által eldöntött ügyekben
esketni. Abban mindenki egyetért, hogy a kir. ügyészség nem csak akkor kell az esküdtbíróság elé elrendelni, ha az újrafelesket tanúkat; így tehát itt is kizárólag a Bp. alkalmazandó.
vételnél oly kérdés döntendő el, amelynél a 355—360. §-ok, illeA nyilvános tárgyalás kitűzése és megtartása annak meg- tőleg az 1914: XIII. tc. 1 -9. §-ai értelmében esküdteknek kell
állapítása végett, hogy az újrafelvételnek hely adható-e, ismét a határozatot hozniok.
bíróság dolga.
Ha a törvény megengedi, hogy a legnagyobb garanciát
Körülbelül mindenki egyetért abban, hogy az eljárás az újra- nyújtó esküdtbíróság által hozott bűnösségi ítéletet a kir. törfelvétel megengedéseig a Bp. szabályai szerint történik; ennek vényszéknek három tagból álló tanácsa az újrafelvétel során megdacára a per ezen szakáig is előfordulnak olyan kérdések, ame- változtassa (Bp. 457. §. 2. és 3. bekezdése), úgy semmi következetlenség sem forog fenn, ha az előzőleg öt bíró által eldöntött
lyekre egyöntetű választ nem kaphatunk.
így a Bp. 453. §-a értelmében a bíróság elrendelheti az íté- ügyet a hármas tanács látja el. Különben az 1912 : LIV. tc. 63.
let végrehajtásának felfüggesztését, esetleg a már megkezdett §-a ezt szabályként megállapítja polgári perekben. Ugyanis ezen
§. szerint a Pp. életbelépése után a perújítás előfeltételeire nézve
szabadságvesztésbüntetésnek félbeszakítását.
Ha pedig az újrafelvétel a felmentett vagy elítélt terhére a korábbi törvények irányadók, az eljárásra azonban a polgári
van elrendelve, a Bp. 458. §-a szerint: a bíróság a kir. ügyész- perrendtartásnak a perújításra vonatkozó rendelkezéseit kell alség indítványára a vizsgálati fogság elrendelésé vagy mellőzése kalmazni azzal az eltéréssel, hogy ^ keresetet minden esetben
amelynek
hatásiránt határoz. Úgyde a gyorsított eljárás szerint a kir. ügyész- az előtt az elsőbíróság előtt kell megindítani,
körébe
az
ügy
a
polgári
perrendtartás
szerint
tartozik.
A
2000
ség az előzetes letartóztatás kérdésében egymaga is függetlenül
koronás
alapper
a
kir.
törvényszék
előtt
l'olyt.
három
bíró
ítélkeintézkedik; még felmentő ítélet esetén sem bocsátható szabadlábra a vádlott a kir. ügyészség hozzájárulása nélkül. Mely sza- zett abban, a kir. ítélőtáblához került ötös tanács elé, végül a Kúria
bályok szerint történik tehát a szabadlábra helyezés vagy az elő- ítélkezett. Most a perújítási kereset a kir. járásbírósághoz nyújtandó be, egy bíró hoz benne ítéletet, a kir. törvényszék három
zetes letartóztatás ?
Ugyanilyen fogós kérdést képez: van-e a hozott végzések tagból álló tanácsa dönt a fellebbezés és a kir. ítélőtábla szintén
ellen perorvoslatnak helye? A rendelet érlelmében kétféle per- hármas tanácsa dönt a felülvizsgálat fölött. Amíg tehát az alaporvoslat van: az előterjesztés az előzetes eljárás során és a sem- perben összesen 13 bíró vett részt az ítéletek hozatalában, addig
misségi panasz az ítélet hozatala után. A Bp. az újrafelvételi el- az újított pert 7 bíró dönti el.
járás során megengedi a felfolyamodást, a Bp., avagy a gyorAz újrafelvételek majdnem kivétel nélkül a Bp. 446., illetősított eljárási rendelet nyer-e tehát alkalmazást?
leg 449.
3. pontja alapján indítványoztatnak. Uj bizonyítékok
Úgy hallom, hogy még azt a kérdést is felvetették, hogy a alapján dönti el a bíróság az ügyet, egészen új tényállásnak kell
kir. törvényszék, midőn az újrafelvétel megengedhetősége fölött tehát kiderülni, hogy a bíróság az alapperben hozott ítéletet hahatároz, hogyan alakítandó meg, hármas vagy ötös tanács dönt-e tályon kívül helyezze; az elsőbíróság tehát nem a kir. Kúria áleme kérdés fölött; továbbá, hogy a perorvoslat fölött az ügy ezen tal megállapított tényeket bírálja felül, hanem az új eljárás folyastádiumában a kir. ítélőtábla vagy a kir. Kúria van-e hivatva mán kiderített tények alapján hozza meg ítéletét, a kir. Kúria
határozni.
ítéletét úgy büntető, mint polgári ügyekben már számtalanszor
Mindezen kérdések felvetése már magában véve is alapos hatályon kívül helyezték; ami az újrafelvétel és perújítás tulajdonokul szolgálhat arra nézve, hogy megáliapíttassék, miszerint az képeni célja.
újrafelvétel során csak egyféle eljárás alkalmazható, ez pedig
A mostani megbeszélésem tárgyát képező 9550 1915. számú
nem lehet más, mint a rendelet szavával élve, a Bp.
igazságügyi rendelet tartalmazza a rögtönbiráskodás
szabáÁltalában azonban az a nézet alakult ki, hogy az újrafel- lyait és (25—46. §-ok), a 42.
2. bekezdése így szól: ((Újraíelvétel jogerős elrendelése után a főtárgyalás és a perorvoslat a vételnek és a jogegység érdekében perorvoslatnak a Bp. szabályai
gyorsított eljárás szabályai szerint történik, vagyis elsőfokban a szerint van helye»; vagyis ugyanaz a diszpozíció, mint amelyet
kir. törvényszék ötös tanácsa, másodfokban pedig a kir. Kúria a rendelet 24. §-a tartalmaz. Úgy vélem, nem találkozom ellenítélkezik.
mondással, ha azl állítom, hogy az újrafelvétel a rögtönítélő bíróság elé nem tartozhatik; ha pedig ez áll, akkor a teljesen azoEzen nézet mellett a következő okokat hozzák fel:
1. A Bp. 452. §-a szerint «az újrafelvétel kérdésében az a nos 24. §-beli rendelkezésből önként következhetik, hogy a gyorsított eljárással befejezett ügyekben sem járhat el az újrafelvétel
bíróság határoz, mely az ügyet elsőfokban intézte el».
2. Ha az alapperben egy öt tagból álló törvényszéki tanács során a kivételes ötös tanácsú törvényszék.
ítélkezett, akkor visszás volna, ha az épen olyan fontos vagy taReiniger Jakab.
lán még fontosabb újrafelvételi tárgyalást egy kevesebb garanciát nyújtó, három tagból álló tanács lássa el.
3. Az alapperben a rendelet 20. §-a értelmében a kir. Kúria
A Jogtudományi Közlöny előfizetési ára — tekinjogosítva van a tényállást helyesbíteni, más szóval a Kúria a
tényeket is megállapíthatja, holott a Bp. értelmében a kir. ítélő- tettel a papiros és nyomdai anyagszerek rendkívüli
• tábla által megállapított tények a Kúria által el fogadandók és
megdrágulására — ezentúl évi 30 K, félévre 15 K,
így a kir. ítélőtábla a fölötte álló kir. Kúriának korábbi ténymegállapításait egyszerűen mellőzhetné.
negyedévre
7*50 K.
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K ö z é p e u r ó p a i j o g á s z o k g y ű l é s e lesz az az értekezlet, amelyet a pünkösdkor megalakuló magyar bajtársi szövetség
jogi választmánya 1'. hó 12-én, d. e. 11-kor tart az ügyvédi kamara dísztermében. A német és osztrák jogászok jelentkezésén
felül újabban a bolgár igazságügyminiszter, dr. Kriszto Ivan
Popoff a következő levelet intézte lapunk szerkesztőségéhez:
((Van s z e r e n c s é m értesíteni, h o g y kézhez v e t t e m levelét,
a m e l y b e n a m a g y a r , o s z t r á k és n é m e t j o g á s z o k n a k B u d a p e s t e n j ú n i u s h ó b a n t a r t a n d ó é r t e k e z l e t é r e hív meg. Ő s z i n t e
ö r ö m m e l f o g a d o m e m e g h í v á s t és s z e r e n c s é t k í v á n o k a m a gyar jogászok helyes kezdeményezéséhez, mert mélyen m e g
v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y ily k ö z ö s m u n k a a j o g f e j l ő d é s é n e k
és a t ö r v é n y h o z á s t ö k é l e t e s e d é s é n e k o r s z á g a i n k b a n n a g y o n
is h a s z n á r a lesz. K é t s é g t e l e n , h o g y a k í v á n t k ö z e l e d é s a
n e m z e t i j o g f e j l ő d é s é r e n e m lehet á r t a l m a s , m i n t h o g y ö n ként értetődőleg nem gondolunk előbbrehaladott szomszédaink törvényeinek puszta lemásolására a hagyományos
joghoz k a p c s o l ó d ó s z o k á s és g y a k o r l a t m e l l ő z é s é v e l . M á s részt, m i n t ön t a l á l ó a n m e g j e g y z i , a jog vidékein n e m e g y
t e r ü l e t akad, ahol az e g y s é g e s í t é s n e m c s a k k í v á n a t o s , h a n e m s z ü k s é g e s is. Ilyen e l s ő s o r b a n a k e r e s k e d e l m i és ipari
jog. V i l á g o s , h o g y a k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g v a g y a v á l t ó j o g
e g y közös, l e g t ö k é l e t e s e b b m i n t a s z e r i n t s z a b á l y o z h a t ó .
E t é r e n m i n d e n k ö z e l e d é s óriási e l ő n y ö k k e l jár.
Tisztelettel értesítem tehát, hogy csatlakozunk javaslat á h o z és k é s z e k v a g y u n k a b o l g á r j o g á s z v i l á g képviselőit
önökhöz küldeni. Egyedül arra kérem, sziveskedjék velem
a g y ű l é s idejét közölni.
F o g a d j a ő s z i n t e j ó k í v á n s á g a i m a t az új k u l t u r á l i s szövetség sikeréhez.»
Ez a levél is talán hozzájárul azok aggodalmának eloszlatásához, akik lapunk és a bajtársi szövetség akciójától jogunk nemzeti fejlődését féltik.
— D o v e H e n r i k fiikos t a n á c s o s , a n é m e t b i r o d a l m i
g y ű l é s alelnöke, a M a g y a r J o g á s z e g y l e t b e n az e g y e s ü l e t
m e g h í v á s á r a 1'. é. j ú n i u s hó 10-ikén d. u. 7 ó r a k o r az ü g y védi k a m a r a d í s z l e r m é b e n e l ő a d á s t tart. E l ő a d á s á n a k c í m e :
Zwiáchenátaatliche
Rechlábezieliungen
vor
und
nach
dem Kriege.
Az e l ő a d á s i r á n t m é l t á n n a g y é r d e k l ő d é s m u t a t k o z i k n e m c s a k az e l ő a d ó kiváló politikai e g y é n i s é g é n é l
fogva, h a n e m a t e k i n t é l y n é l fogva is, a m e l y e t m i n t előkelő
g y a k o r l a t i jogász és író h a z á j á b a n élvez. Az e l ő a d á s t a
V á r o s l i g e t i F ő v á r o s i P a v i l l o n b a n v a c s o r a követi, a m e l y r e a
J o g á s z e g y l e t titkári h i v a t a l á b a n júniuá
8-ikáig
kell j e l e n t kezni.
— D r . O s t e r r i e t l i A l b e r t tanár a Magyar Iparjogvédelmi
Egyesület ülésének keretében a német birodalom és AusztriaMagyarország kölcsönös ipari jogvédelméről tartott előadást.
Hangoztatta, hogy javaslatai nem a szövetségesek fegyverbarátságából és rokonszenvéből fakadtak, hanem azok gazdasági és
kulturális szükségességek. Kívánságai abban foglalhatók össze,
hogy enyhít tessék a szabadalmi gyakorlási kényszer, sőt az ipari
mintaoltalom terén teljesen töröltessék el, szűnjék meg a képviseleti kötelezettség és a szabadalmi, illetve mintaoltalmi védelem — az osztrák-magyar szerződés mintájára — mindhárom
állam területén uno ictu szereztessék meg. Az előadásra visszatérünk.
— A háború és a hágai váltójogi
egyezmény.
A hágai államértekezleten elfogadott egységes váltójogi szabályzat jövendő sorsa mindinkább magára vonja az érdeklődést.
Igen tekintélyes vélemények nyilvánultak meg már eddig is
ebben a kérdésben ; dr. Nagy Ferenc felveti az eszmét, hogy a
hágai egységes szabályzat alapján megalkotott ú j váltótörvényt
a magyar törvényhozás önállóan léptesse életbe (Jogt. Közi.
1915. 52. szám) ; dr. König Vilmos a nemzetközi egyezményt és
egységes szabályzatot a jogtörténetnek adja át és lehetetlennek
tartja, hogy az életbeléptettessék. (lveresk. J o g 1916, 3. szám.)
Azt a tervet, hogy az új váltójogot előzetesen életbeléptes-
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sük, mielőtt más államok ebben a kérdésben állást foglalnának,
nem tartjuk megvalósíthatónak. Igaz, hogy az új váltótörvény
több tekintetben haladást jelent mostani váltójogunkkal szemben, de a váltótörvény hatása a gazdasági életre nem csupán
attól függ, hogy milyen az önmagában véve, hanem attól is,
hogy mennyiben tér el azon államok váltójogától, amelyekkel
sűrű kereskedelmi forgalmunk van. Ha a hágai szabályzaton
alapuló váltójogot egyedül mi léptetnők életbe, az Ausztriával
és a Németbirodalommal való forgalmunk több kárát vallaná,
mint amennyit a belföldi forgalomban elért előnyök megérnek.
Tekintettel a szoros gazdasági kapcsolatra, amelyben Ausztriával
és a Németbirodalommal vagyunk és ezután még inkább leszünk,
a váltójog terén ezen államok törvényhozásától lényegesen nem
térhetünk el. Váltójogunknak ezen államok váltójogával a lehetőségig egységesnek kell lennie. Épen ezért a kérdés csakis az
lehet, hogy Ausztriával és a Németbirodalommal együtt fentarisuk-e a német váltórendszabályt, illetve az azon alapuló mai
magyar váltótörvényt vagy pedig velük együtt a hágai egységes
szabályzatra alapítsuk váltójogunkat ?
Ebben a kérdésben ma még nem lehet állást foglalni.
Lehetetlen ez mindaddig, amíg a béke létre nem jön, mert csak
a békekötés után leszünk abban a helyzetben, hogy a nemzetközi viszonyok jövő alakulását áttekinthessük. Ezeknek a viszonyoknak a békekötés alapján várható kialakulásától, vagyis
tulajdonképen a megkötendő békétől fog függeni, hogy célszerű
lesz-e fentartani a hágai egyezményt. Ha a békeszerződés a
háborús államok ellentétes érdekeinek kölcsönös méltányos
összeegyeztetésén fog felépülni, akkor a békekötést nem fogja
követni az egyes hatalmi csoportok gazdasági elzárkózása és
harca. Ez esetben ép úgy érdekünkben fog állani a világváltójog megalkotása, mint a háború előtt. Ha a kezdeményezés
terére a mi szövetségünk fog lépni és a hágai egységes szabályzatot életbeléptetjük, ez akkor is előnyös lesz ránk nézve, ha
más államok azonnal nem csatlakoznak hozzánk ; el fog jönni
az idő, amikor saját érdekük őket is a hágai egyezmény életbeléptetésére fogja indítani.
Ha a békekötés által teremtett helyzet nem fog bennünket
gazdasági harcra kényszeríteni és ezért a hágai váltójogi szabályzat életbeléptetése érdekünkben fog állani, akkor nem lesz
okunk az életbeléptetéstől pusztán azért eltekinteni, mert a
hágai szabályzat, mint kompromisszumok eredménye, nem felel
meg mindenben a mi kívánságainknak és mert az egyezmény a
sok fentartás folytán a teljes egységet nem biztosítja. Aki ezen
fogyatkozások miatt ellenzi az életbeléptetést, annak csak azt
lehet felelni, amivel az 1912-iki államértekezleten Lyon-Gaen és
Simons főelőadók berekesztették előadmányukat : «Sans doute,
notre oeuvre aura des détracteurs. On lui reprochera de ne pas
réaliser une uniformité complóte, á raison des réserves faites
par la convention ou profit de certains points. II est vrai, que,
par suite de ces réserves l'ceuvre des conférences de La Haye de
1910 et de 1912 sera une oeuvre relativement modeste et laissera
encore beaucoup á fairé á nos successeurs pour qu'elle devienne
compléte. Mais qu'importe ! Cc sont souvent les ceuvres les plus
modestes á leur début qui, gráce á des progrés successifs, sont
devenues les plus considérables et les plus lecondes.® (Deuxiéme
Conférence pour l'unification de droit en matiére de lettre de
change, etc. I k. 105. 1.)
A világváltójog sorsát illetőleg nem vagyok olyan pesszimista, mint dr. Kőnig Vilmos. A nemzetközi viszonyok jövő alakulásának képét nem látom olyan sötétnek, mint a háború
előzményeiből és kisérő jelenségeiből következtetni lehetne.
Mennél tovább tart a háború és mennél nagyobbak lesznek az
általa okozott pusztítások, annál jobban nieg fog erősödni
mindenütt az a meggyőződés, hogy a két részre osztott Európa
háborúja egyik résztvevő államra sem hozhat olyan előnyt,
amely az áldozatokkal felérne. A háborús nemzetközi politikát
pacifista nemzetközi politika fogja követni.
Igaz, hogy még ma is vannak hadviselő államok, ahol véresszájú államférfiak és véresszájú újságok a késhegyig menő harcot és a háború utáni gazdasági hadjáratot hirdetik ; de nem
hiszem, hogy ezek országuk igazi közvéleményét képviselnék.
Napról-napra több és több jele mutatkozik annak, hogy a népeken mindenütt általános békevágy uralkodik és a nemzeteknek
egymás elleni gyűlölete lassanként átalakul az összes hadviselő
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népeknek a háború elleni általános gyűlöletévé. Ez pedig a legnagyobb lépést jelenti a nemzetek egymást megértő, békés
megegyezése felé. Erős a reményem, hogy a kölcsönös megértés
be fog következni s a ma még ellenséges nemzetek egymáshoz
való viszonya a békekötés után rövidesen barátságossá fog
válni. Az általános kibékülésnek s a barátságos nemzetközi
érintkezés őszinte akarásának örvendetes jele lesz, ha az európai
kontinensnek ma még ellenségekként egymással szemben álló
nemzetei váltójogukat egységesíteni, fogják. Reméljük hogy a
kezdeményezésre mindjárt a békekötés után alkalmunk lesz.
Dr. Bárdos Benő.
— A L*p. 3 9 8 . § - á n a k m a g y a r á z a t a . Arra a kérdésre,
vájjon az ítéletek kihirdetésének módja tekintetében — abban
az esetben, ha az ítélet már teljesen írásba van foglalva — egyöntetű eljárást követnek-e bíróságaink? a következőket közölhetjük. A Pp. életbeléptetése óta még állandó gyakorlat nem
alakult ki; mivel azonban a Pp. 398. §-a szórói-szóra azonos a
S. E. T. 119. §-ával, annak értelmezése szempontjából az eddigi
gyakorlat vehető irányadóul. A §. egyébként világosan azt rendeli, hogy ccA kihirdetés az ítélet rendelkező, részének felolvasásával történik)). Ezenfelül csak aziránt rendelkezik kifejezetten,
hogy a még írásba nem foglalt indokok lényegét szóval kell előadni. Nem lehet kétséges, hogy szószerinti magyarázat mellett
az ítélet kihirdetése alkalmával csak a rendelkező rész olvasandó
fel s bár a részletekre a törvény indokolása sem terjeszkedik ki,
az ú j perrendnek az eljárás egyszerűsítésére és lehető rövidítésére irányuló célzatából kiindulva is meg lehet állapítani, hogy
a kihirdetésnél, az erre a célra kitűzött külön határnapon, az indokolás felolvasása mellőzendő, mért a feleknek már ekkor módjukban áll. ha kívánják, a teljesen írásba foglalt indokolást egész
terjedelmében megtekinteni és áttanulmányozni. Ekként mi szükség sincs arra, hogy a bíró vagy a bíróság elnöke az indokolást
egész terjedelmében felolvassa. Ez a felolvasás sok esetben a
bíróságra és a felekre egyaránt jelentékeny időveszteséggel járna;
hisz akadnak terjedelmes ítéletek, amelyek felolvasása 1—2 órát
is igénybe venne; a bíróság elnöke kimerülne az olvasásban;
kénytelen volna a tanácstagokkal és jegyzővel felváltva olvastatni, miközben olykor bizonyára megtörténnék, hogy a perbeli
képviselők, más halaszthatlan teendőikre hivatkozva, engedélyt
kérnének a távozásra, vagy zajtalanul kivonulnának. Az ítélethirdetésnek ez a hosszadalmas ós fáradságos módja tehát sem a
célszerűséggel, sem más gyakorlati szempontokkal nem volna
indokolható, sőt egyenesen nehézségekbe ütköznék, emellett a
külső szertartásosság és ünnepélyesség emelésére sem szolgálna.
Egyébként a sommás eljárásról szóló törvénynek azonos rendelkezése alapján a bíróságok többsége általában véve azt a gyakorlatot követte, hogy az ítélet rendelkező részének felolvasása
után az egyes bíró, illetve a bíróság elnöke közölte a felekkel,
hogy a teljesen írásba foglalt indokolást az illető irodahelyiségben megtekinthetik, ahova az ügyiratokat nyomban átvitette.
Valószínű, hogy az ú j a b b gyakorlat sem lesz eltérő.
0. Z.
J o g i r o d a l o m . Egész sora jelent meg az utóbbi napokban a kisebb-nagyobb jogi értekezéseknek, amelyek egyik-másikára még visszatérünk s egyelőre az alábbiakban csak a címeiket közöljük: dr. Angyal Pál jogászegylet! előadása : A háború
hatása büntetőjogunkra, amelynek egy részét annak idején
lapunkban közöltük, önálló füzetben jelent meg. Ugyanő bocsátotta közre : A rokkanlügy és a társadalom címmel a Szabad
Lyceumban tartott előadását, valamint Lady Macbethről, mint
felbujtóról a Shakespeare-Társulat évkönyvében közölt tanulmányának különlenyomatát is ; dr. Csekey István kecskeméti jogakadémiai tanártól a M. Tud. Akadémia II. osztályának értekezései közt «A Magyar pragmalica sanctio írott eredetijéről)) című
tanulmánya (88 lap. Ára 4 K) jelent meg, amelynek alapja az
1723. tc.-eknek a szerzőtől az Országos Levéltárban felfedezett
eredeti írott példánya. Ugyancsak Csekey különlenyomatban adta
ki «A pragmatica sanctio Erdélyben)) c., az Erdélyi Múzeumban
megjelent értekezését ; dr. Degré Miklós kir. táblai tanácselnök
((Büntető igazságszolgáltatásunk az 1913/1915. évben)) c. értékés
dolgozata a .Jogállam XV. évfolyamának különlenyomata ; dr. Osváth Gyula sárospataki jogakadémiai tanár egy nagyobbszabású
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munkájának első füzete (32 old. Ára I K 20 f. Bpest, Pfeifer)
hagyta el a sajtót, amely Justinianus törvényhozásának hatásával foglalkozik a görögkeleti egyház házassági jogára, különös
tekintettel a házassági elválásra. A füzet a munka tervezetét is
magában foglalja. Angyal
Pál büntetőjogi szemináriumának
kiadványai közt jelent meg Réti Illés Elemér dolgozata «A büntetőjog kodiíikációjának első kísérletei Magyarországon)) címmel,
kivonatosan közli a Kollomics büntetőjogi javaslatát és az
1719. évi Nóvum Tripartitum-javaslat büntetőjogilag releváns
részeit, A 80 oldalra terjedő füzet ára 2 K (Politzer bizománya).
Mindezek eléggé megcáfolják a jogi múzsa hallgatását a fegyverek zajában.
- F ö l d b i r t o k j o g i t ö r v é n y j a v a s l a t . A kivándorlási tanács
felkérésére dr. Sebess Dénes budapesti kir. ítélőtáblai tanácselnök
négy törvényjavaslatot szerkesztett, amelyek a mezőgazdasági
öröklés, az örökbérlet, a mezőgazdasági felszerelésekkel kapcsolatos hitelműveletet és a telekfeldarabolás (parcellázás) kérdéseivel foglalkoznak. A négy törvényjavaslat és azok indokolása a
kivándorlási tanács iratainak harmadik köteteként jelent meg.
A nagyérdekű és a háború folytán égetően aktuális javaslatokkal
lapunk részletesen fog foglalkozni.

A zágrábi Ferencz József e g y e t e m e n dr. Mogan
Gyula íiumei ügyvéd a tengeri magánjogból nyert magántanári
képesítést. Dr. Mogan legutóbb hosszabb tanulmányt írt «A tengeri
árufuvarozási szerződés)) címen, amelyben Nagy Ferenc tengerjogi törvénytervezetének vonatkozó részét is alaposan feldolgozta.
— A B ű n ü g y i S z e m l e f. évi május 15-iki 8. számában
elsőnek dr. Degré Miklós értekezik arról a kérdésről, hogy a
nyilvánosság kizárása tárgyában tett intézkedés a gyorsított büntető eljárásban megtámadható-e vagy sem. A következőkben
dr. Weiss Ödön cikksorozatot kezd a culpáról és annak határairól, végül pedig dr. Horváth Dániel folytatja a fiatalkorúak
wittichi fogházának tanulságos ismertetését.
— T a r n a i J á n o s Bgccaria fordításának új kiadása jelent
meg az Olcsó Könyvtárban. A munkára legközelebb visszatérünk.
KÜLFÖLD.

— A francia

háborús

jogszolgáltatás

köréből.

A francia gyermekbíróság Rollet elnöklete alatt Laronze alügyósz indítványára 1916 m á j u s hó 20-án ítéletileg kimondotta,
hogy a hadbavonultak nem felelősek hadbavonulásuk tartama
alatt kiskorú gyermekeik által elkövetett sikkasztásokért. Kérdésünk eldöntésére ép olyan helytelen volna analógia jurishoz,
mint legishez folyamodni, melyek között csak fokozati különbség van, mert az ítélet alá bocsátott peres viszonyra direkt vonatkozású jogszabály van. Ugyanis a codc civil kifejezetten előírja, hogy az apa és ennek elhalta után az anya felelősek azon
kárért, melyet kiskorú gyermekeik, míg náluk laknak és szülői
hatalmuk alatt állanak, másoknak okoznak, kivéve, ha igazolják,
hogy a kártokozó cselekményt meg nem gátolhatták, 1 mely rendelkezést egyébként a németalföldi, 2 olasz" és spanyol 4 polgári
törvénykönyvek is átvették. Már pedig az kétséget nem szenved,
hogy hadbavonulása tartama alatt az apa kiskorú gyermekei felett felügyeletet nem gyakorolhat és így kártokozó cselekményeiket sem gátolhatja meg. Egész más elbírálás alá esik azon eset,
midőn az apa kiskorú gyermekeit anyjuk felügyeletére bízza,
mely ténnyel ő még felelősség alól nem mentesül. 5
Dr. Balog Elemér.
1
V. ö. 1384. art. II. és V. bek.: Le pere, et la mére aprés le
décés du mari, sont responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux ; La responsabilité ci-dessus a
lieu, á moins que les pere et mére, instituteurs et artisans, ne
prouvent qu'ils n'ont pu empécher le fait qui donne lieu á cette
responsabilité.
2
V. ö. 1403. art. Al. és V. bek.
3
V. ö. 1153. art. II. és VI. bek.
* V. ö. 1903. art. II. és VII. bek.
5
V. ö. Sii'ly, Becueil général des lois et arrétsen matiére
civile etc. 1841. I. 751.
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TARTALOM, Dr. Bénárd Emil igazságügyminiszteri osztálytanácsos : Plósz Sándor. — Plósz Sándor ünneplése. Dr. Magyary Géza
egyetemi tanár üdvözlő beszéde ; Plósz Sándor válaszbeszéde. —
Plósz Sándor életrajzi adatai és főbb munkái. — Dr. Lévy Béla
budapesti ügyvéd : A polgári törvénykönyv és a háború. — Szemle.
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Plósz Sándor.
A magyar jogászvilágnak ünnepe van. Plósz Sándort
ünnepli egy ritka szép élet hetvenedik mérföldkövénél.
Ünnep volt eddig is minden napunk, amely vele összehozott, a léleknek bensőségteljes örömnapja, amely megtisztul, felüdül, megnyugszik, ha igaz emberrel, igaz tudóssal akad találkozása.
A mostani nagy találkozásnál, amikor mindnyájan felkeressük őt munkás életének pihenő padjánál, meghatottságunk bizonyára mélyebb, — az ünneplés hangja ne
legyen most se hangosabb.
Ünneprontás lenne minden dagályos mondat, hatást
kereső taglejtés.
Plósz Sándor tekintete nyugszik rajtunk és szégyenkezve búvik el a szó, szakad félbe a mozdulat, amely
valaha hamis pátosz, szertartásos póz szolgálaiában
állott.
Lelkiekben a nagyságot is az intimitások érzékeny
aranymérlegével mérjük. A kolozsvári egyetem egyik termének faláról öreg tanárok tisztes arcképsorából nagyon
fiatal, szőkeszakállas fej tekint alá, nézésében a haladott
kor mélységes komolyságával. Gellérthegyi tuszkulánumából, tabáni zeg-zugos utcákon át, fehérhajú professzor siet
katedrája felé, szeméből húsz éves fiatalság zavartalan
derűje sugárzik. Tavasz, amely már érett gyümölcsöket hoz,
ősz, amely még mindig friss virágokat hajt, ez a kivételes
emberi élet, ez Plósz Sándor életének képe.
Tudását méliatni közhely és szinte szerénytelenség
számba megy. Tudós ő e szónak legnemesebb, abszolút,
fokozást nem tűrő értelmében. Hogy magyar tudós, ez a
származási jelző nála tudásának nemes falajízét jelenti,
nem relativ mértéket. Az előkelő európai tudóstársaság otthonos, egyenrangú tagja. Rangját nem egy exotikusnak
tartott nemzet iránt tanúsított nemzetközi udvariasság kegyéből nyerte, hanem kemény tornákon küzdötte ki, fiatal
hévvel, öreg tudással irt, tekintélyeket megdöntő, új eszmékkel terhes, immár klasszikussá nemesült művekkel.
Kétkedő saját gondolatával szemben is, de a felismert
A BUDAPSBTT KERESRf Ü
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A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

igazság hajthatatlan bajnoka ; szerény lelki hajlama szerint,
de tudásában önérzetes s ha kell, acélos, ennek a mi
acélos búzát, acélos lelkeket termő földünknek méltó
fiaként.
Tudóst akartam jellemezni, s az ember képe bontakozik elő, az aranyszívű, kristályjellemű ember.
Nagy tanúság, hogy félszeg aszkétizmus nem alkothat
épet; jóleső meglátás, hogy az egész tudós, egyúttal egész
ember is, az élet örömeinek derűs élvezője. Plósz Sándort
nem ismerjük teljesen, ha nem tudjuk azt, hogy ifjúsága
vas-szorgalom mellett diákos vidámság jegyében folyt le,
hogy sportmérkőzések diadalaira most is büszke, hogy
szenvedélyes vadász, kertész, szőllősgazda, a legszívesebb
vendéglátó, akitől nem áll távol sem a német egyetemi
városok professzor-köreinek kedves bohémsége, sem a
vidéki kastélyok magyaros jokedvt. Családi életére nincsen
elég gyöngéd szavunk, ennek szépségéről prózában írni
nem lehet.
A monumentalitást a monumentum hirdeti, amelyet
alkotott. A gyengébb alkotóerő cserjeként hajt magából
bokros, vékony ágakat; az őserő egységes sudárban éli ki
teremtő erejét. Ilyen monumentális, sudaras alkotása Plósz
Sándor életének a magyar polgári perrendtartás, törvénytárunk dísze, az egyéni törvényszerkesztés párját
ritkító mintája, bevégzettség, melyről csak szerzője véli,
hogy az, a nemzetnek adott hasznos munkagép, értékes
ajándék.
Ahogy a harangöntő nemes érceket vet bele az olvadó
fémbe, úgy adta hozzá Plósz életének egész munkáján,
feláldozott kényelmén kívül annak minden külső sikerét,
állásának díszét, tekintélyét, tudása kincseit. Plósz a perjogász háttérbe szorította érte Plószt a váltójogászt. Másnak ez rajta kívül nem is sikerülhetett.
Odahagyta érte még a katedrát is, amelynek pedig
olyan hűségese, hogy az igazságügyminiszterség puritán
erénnyel, méltón betöltött magas székéről, hozzá örvendő
szívvel ismét visszatért.
A mű kész és a nemzetet szolgálva működésben áll.
Dicséri és jutalmazza mesterét.
Háborús idők véres napjaiban békés jövőnknek nagy
munkását, a hetven éves Plósz Sándort, emelkedett szívvel
köszöntjük 1
Dr. Bénárd
Emil,
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Plósz Sándor ünneplése.

Plósz Sándor tisztelői és tanítványai a folyó évi június 7-én
a budapesti tudományegyetem perjogi szemináriumában összegyűltek abból a célból, hogy Plósz Sándort hetvenedik születésnapja alkalmából üdvözöljék.
Dr. Magyary Géza egyetemi tanár a következő beszéddel
üdvözölte az ünnepeltet :
((Az isteni gondviselés végtelen kegyelméből Nagyméltóságod
a legközelebbi napokban tölti be életének 70-ik évét. Mindnyájunk igaz örömére fiatalos erőben és egészségben tölti be ezt a
kort. Örömünk e miatt annál nagyobb, mert tiszteletünkbe és
szeretetünkbe, melyet itt ma Nagyméltóságod előtt tolmácsolunk,
nem vegyül bele a búcsúzás fájdalmas érzése. A hetvenedik életévet a természet parancsoló szavára a közszokás és a törvényhozás is korhatárnak állapította m e g ; ekkor azok a kiválasztottak is, akik ezt a kort elérik, megválnak hivatásuktól. Nagyméltóságodnál a hetvenedik év nem ezt jelenti. Az csak egy időpont, mint életünk bármely más múló perce, mely Nagyméltóságodnak a tudományra, az egyetemre és a közügyre oly rendkívül áldásos tevékenységét nem szakítja meg. Nagyméltóságodnak épen a közelmúltban kifejtett nagyarányú irodalmi tevékenysége, különösen hatalmas beszéde, amellyel a Tud. Akadémia
jelen évi nagy-gyűlését megnyitotta, ezt mindennél világosabban
bizonyítja. És ha ezt az időpontot mégis megragadjuk, hogy
Nagyméltóságodról meleg szívvel megemlékezzünk, ezt azért
tesszük, hogy lerójjuk Nagyméltóságod előtt hálánkat azokért a
nagy szolgálatokért, amelyeket önfeláldozó tevékenységgel az
országnak tett, s hogy kifejezzük azt a törhetetlen reményünket
és legforróbb kívánságunkat, hogy mostani fiatalos erejével,
derűs jó kedélyben, még igen sokáig legyen lelkes művelője
jogtudományunknak.
Ebből a megemlékezésből mindenekelőtt ez az alig egy pár
év óta fennálló tudományos intézet óhajtja kivenni részét. Céljául azt tűzte ki, amiben Nagyméltóságod úttörő volt : tudományosan művelni a perjogot. És ez az oka annak, hogy épen ennek
az intézetnek helyiségeiben gyűltünk össze Nagyméltóságod
ünneplésére. És eljött a magyar közélet és a magyar tudomány
számos kiválósága is, hogy kifejezzék saját mélységes tiszteletüket
Nagyméltóságod előtt és hogy tanúbizonyságot tegyenek arról a
határtalan tiszteletről is, amely Nagyméltóságod nemes személyét
országszerte körülveszi. Szíves megjelenésükért hálás köszönetemet fejezem ki mindnyájuknak. Tiszteletük megnyilatkozása
harmonikusan illeszkedik be a mai dicsőséges szép idők komoly
hangulatába. Midőn két évi győzedelmes csatáink hozzászoktattak
minket a nagy hadi tettek értékeléséhez, mi ugyanakkor nem
megyünk el szótlanul közéletünk azon kiválósága mellett sem,
aki önfeláldozó buzgósággal a békés, tudományos munka eszközeivel alkotott nagyot. És eljöttek a legifjabbak közül is azok,
akik eljöhettek. Nekünk különösen kedves az ő megjelenésük a
példaadás okából. Egész életükre követendő példa gyanánt
akarunk szemük elé állítani egy érdemekben gazdag, hosszú életet, amely mindenkor és minden körülmények közt csak azt a
célt követte : egész erejével teljesíteni kötelességét ós keresni az
igazságot. Igen, a rendíthetetlen kötelességteljesítésből és az igazság szeretetéből tevődnek össze a nagy emberek legszebb tulajdonságai. Ezeket, fiatal barátaim, senki másban nem találják
meg tökéletesebb összhangban, mint ünnepeltünk személyében.
Nagyméltóságod
pályafutásához két korszakos esemény
fűződik. Egy tudományág újjászületése és egy nagy reform megalkotása elválaszthatatlanul fonódott össze Nagyméltóságod személyével. Plósz Sándor egyike az úttörőknek a perjog mai újabb
irányú, tudományos jellegű művelésének és ő alkotta meg új
polgári peres eljárásunkat.
Az az irány, amelyet ma a perjog művelésében követünk, a
mult század második felében kezdődik. Bülow a perbeli kifogásokról és perelőfeltételekről írott munkájában először utal arra,
hogy a per jogviszony, még pedig közjogi természetű
viszony.
Ez a korszakos felfedezés tudományunk terén indította Nagyméltóságodat arra, hogy a pernek első cselekvényét, a keresetet,
megelőzve a német írókat, először magyar értekezéseiben, azután
pedig német nyelven is, ezen közjogi felfogás szempontjából
tegye vizsgálat tárgyává. A kérdésnek csakhamar egész irodalma |
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támadt s ma már mint megdönthetlen tétel áll, s ez a teljes vélemény-megegyezés a jogtudomány terén a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, hogy a per a maga egészében, s így annak
legelső cselekménye, a kereset is közjogi természetű. Jogi szerkezetük megítélésére nézve a vélemények ugyan még ma is
nagyon elágazók, de ez mit sem változtat azon a nagyfontosságú
tényen, hogy a perjog mint tudomángág
kilépett a magánjog
köréből. A mult század közepéig a perjog művelésében a magánjogi felfogás uralkodott. A perjogot igen sokszor külsőleg is a
magánjog körében mint annak részét művelték. Elég legyen itt,
mellőzve a régieket, egyik legnagyobb magyar jogászunkat,
Frank-oí idéznem, aki az ő örökbecsű és még ma is közkézen
forgó munkájában a perjogot a magánjoggal együtt tárgyalja.
És ha nézzük az önálló munkákat, köztük a műit század első
felének legkiválóbb perjogi termékeit: Gönner és Mittermaier
perjogát, sőt még Bethmann-Hollweg
és Wetzell munkáit is ide
sorolhatjuk, bennük még semmit sem találunk abból a szellemből, amely a mai perjogi irodalmat áthatja.
A polgári per közjogi jellegének felismerése átalakító hatással volt a törvényhozásokra és a perjog művelésére egyaránt.
Hogy az újabb peres eljárási alkotásokat, s köztük legnagyobb
mértékben a mi polgári perrendünket, annyira áthatja a közjogi
felfogás, ez egyenesen annak a nagy fordulatnak köszönhelő,
amely a mult század második felében végbement, s amelynek
Nagyméltóságod volt egyik úttörője. Ami pedig a perjog irodalmának mai irányát illeti, az a mélyreható, elemző munka, amely
kezdetben csak a kereset jogi természetének vizsgálatára szorítkozott, ma már kiterjed a per minden jelenségére. Amit Bülow
fentebb említett munkájában mond, hogy a per közjogi jellegének felismerése folytán revízió alá kell vennünk összes perjogi
fogalmainkat, az ma erősen folyamaiban van. A magánjogias
felfogástól való felszabadulás következtében sok mélyen meggyökerezett tévedéstől is meg kellett szabadulnunk, anélkül
azonban, hogy mindent, ami a régi doktrínából reánk maradt,
le kellene rombolnunk. Még kevésbé lehet szó természetesen arról,
hogy a polgári perjognak a magánjoggal való szoros kapcsolatát szem
elől tévesszük. És ebben az elemző munkában is, épúgy mint az
úttörésben, Nagyméltóságod az elsők közt van. Épen az utóbbi
években gyarapította több igen szép és új eredményeket tartalmazó értekezéssel perjogi irodalmunkat. Ezek is épúgy nélkülözhetetlen, örökbecsű útmutatói lesznek kutatóinknak, mint fiatalabb korában írt alapvető munkái.
A polgári perjog újabb irányú művelése a bírói gyakorlat
szempontjából is nagy jelentőségű, mert előmozdította a jog eszméjének teljesebb megvalósulását az életben. Igaz, hogy a jog
ném kizárólag értelmi tényező, de mégis elsősorban az, s épen
azért minél tisztábbak képzeteink a jogintézményekről, annál
tökéletesebb érvényesülésük is az életben. Az úttörés nehéz
munkájáért, amely ekként minden irányban a legjótékonyabb
eredménnyel járt, Nagyméltóságodat a legnagyobb elismerés
illeti.
Nagyméltóságod harminc évi fáradságos munkája után megvalósult polgári peres eljárásunk reformja is. Legújabb korunk
számos nagy alkotása közül egyike a legnehezebbeknek. Felismerték ezt már 1868-ban, mikor állami életünk önálló újjászervezéséhez hozzáfogtak. Mert míg igazságszolgáltatási szervezetünkben már.ekkor megalkották a végleges reformot, az eljárás terén csak ideiglenes alkotásra vállalkoztak. Belátták, hogy
akkor az országnak még nem voltak meg az értelmi eszközei
sem a reform megalkotásához, sem annak átültetéséhez az életbe.
Ebben is a hagyományos magyar politikai belátás nyilatkozik
meg. Horvát Boldizsár, aki létrehozta egyik legszebb ós legfontosabb törvényünket, az 1869: IV. tc.-et a bírói hatalom gyakorlásáról, helyesen járt el, hogy nem vállalkozott oly törvényalkotásra, amelyre az ország akkor még nem készült el. És még
több mint tíz évvel későbben sem látták az időt elérkezettnek
arra, hogy megvalósítsák. Ekkor is csak ideiglenes javításokkal
érték be, de egyúttal Nagyméltóságodnak megbízást adtak a
nagy eljárási reform előkészítésére. Ezóta Nagyméltóságod szakadatlanul, lankadatlan szorgalommal dolgozott a nagy mű
megalkotásán, m#g végül sok nehézség leküzdése után, amelyekről itt most nem óhajtok bővebben szólani, az 1911 :1. törvénycikk által sikerült azt törvényeink közé is beiktatnunk. A mult
év j a n u á r 1-én pedig életbe is lépett.
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A mű törvényhozásunk nemcsak egyik legnehezebb, de méltóságodról akkor emlékszünk meg legméltóbban s akkor
egyik legnagyobb alkotása is.
háláljuk meg legillőbben a magyar tudománynak és közügynek
Mindenekelőtt mint történeti esemény nagyjelentőségű, mert tett kiváló szolgálatait, ha emlékezetünkbe idézem mindazt, ami
igazságszolgáltatási rendszerünk általa nyert betetőzést. Igen szépet és nagyot az irodalom, a tanítás és a törvényhozás terén
sokáig tartott, mig a magyar állam mai büntető és polgári alkotott.
igazságszolgáltatási szervezete teljesen ki fejlődött. A reformmozDe ma, midőn visszapillantok érdemekben gazdag életpályágalmak, ha jól vesszük, körülbelül kétszáz évre nyúlnak vissza, jára, nem tudom elválasztani Nagyméltóságod életműködésétől
míg a polgári perrend megalkotásával és életbelépésével befeje- egyéniségét sem. Egyenes jellem, nemes gyöngéden érző szív,
zést nyertek. Most már ott tartunk, hogy saját erőforrásainkból meleg barátság és kollegialitás, nyájas szeretetreméltó modor:
is fejleszthetjük tovább jogvédelmi intézményeinket, amit eddig azon tulajdonságai, amelyek mindenkiben Nagyméltóságod iránt
bizony csak igen kis részben tehettünk.
a legnagyobb rokonérzést ébresztik fel. Munkás életének gazdag
Nagyjelentőségű a reform mint önálló állami életünk újabb eredményeiben is ezek a szép tulajdonságai nyilatkoznak meg.
biztosítéka is. Jogintézményeink mindep időben a magyar állam- Nekünk nem lehet őszintébb, nem lehet forróbb kívánságunk,
eszme legerősebb oszlopai voltak. Jogvédelmi rendszerünk is az, mint az, hogy ez a kiváló elme, ez az önzetlen jellem még igen
amelynek egyik legértékesebb része Nagyméltóságod korszakos sokáig legyen tevékeny tényezője a magyar tudománynak, egyealkotása. Önkénytelenül is felújul emlékezetünkben, hogy állami temünknek és a magyar közéletnek. A Mindenható árassza minéletünknek ezt a legújabb biztosítékát,, jogvédelmi intézményeink- den áldását Nagyméltóságodra, különösen pedig adjon minél
nek ezt a zárókövét a magyar nemzet legválságosabb napjaiban több ós minél tartósabb boldogságot eszményien szép családi
tették le. Nagyméltóságod fenkölt gondolkodású utóda akkor életében. Ezek a szívünk mélyéből fakadó kívánságaink tólulnak
léptette életbe a reformot, mikor a legnyomasztóbb gond nehe- ajkainkra, midőn itt ma összejöttünk, hogy Nagymóltóságodat
zedett reánk és a legnagyobb veszedelem fenyegetett minket. hetvenedik születése napján üdvözöljük. Eogadja tiszteletünk és
A magyar nemzet ezzel örök időkre szóló fényes bizonyítékát szeretetünk kifejezését és jókívánságainkat szívesen.
adta jövőjébe vetett rendületlen hitének. A reform életbeléptetése
Nekünk pedig gazdag ismereteivel, nagy élettapasztalatával
a legválságosabb időben, mindenkorra fogja hirdetni, hogy a legyen bölcs tanácsadónk. És tiszteljen meg szíves barátságával
magyar nemzet a legsúlyosabb viszonyok közt sem volt kishitű, mindnyájunkat, akiket Nagy méltóságodhoz a legőszintébb tiszhogy akkor is szilárdan állott meggyőződése, hogy ezen a löl- telet és a legbensőbb baráti ragaszkodás kötelékei kapcsolnak.
dön betöltendő hivatását kiilellenség meg nem semmisítheti.
Ez a kis emlék pedig, amelyet bátrak vagyunk NagyméltóEkként Nagyméltóságod alkotása életbelépésének körülményeinél ságodnak felajánlani és kérjük, hogy azt kegyesen elfogadni
fogva is történeti magaslatra emelkedett.
méltóztassék, juttassa évek multán is emlékezetébe, hogy a maÉs végül nagyjelentőségű a reform az egyéni
jogvédelem gyar jogászság hálás szívvel gondol Nagyméltóságod nagy szolmagasfokú tökélyénél fogva is. Elvégre minden perjogi intéz- gálataira, amelyeket az országnak tett s hogy osztatlan tisztemény célja jogvédelmet nyújtani. Ma nem szólhatok részleteseb- lettel és rajongó szeretettel övezi körül Nagyméltóságod nemes
ben arról, hogy mily nehéz ezt a célt teljesen elérni. Csak annyit alakját.®
említek íel, hogy a törvényhozások évszázadokon át próbálkoztak
Plósz Sándor a következőkép
válaszolt:
vele, törekvésük azonban a legújabb időkig csak kis részben sikerült. És ezen ne is csodálkozzunk, ha ismerjük az igazság kereséséöMélyen tisztelt Uraim 1 Kedves Barátaim! Nagyon köszönek rendkívül nehéz, rögös útját. A legrégibb kor egyszerű, naiv nöm ezt az ünneplést, amelyben engen?. részesíteni méltóztattak.
törvényhozása nem is bízott abban, hogy ember embertársának igaz- Önök nékem annak a kornak betöltésekor, amelyről a közmondás
ságot tudna szolgáltatni; azt egyedül a túlvilági hatalom csoda- azt tartja, hogy az ember ha jól megy, 70 évig él, bizonyára
szerű beavatkozásától várta. Később még mindig nem bíztak a örömet akartak szerezni. Megnyugtathatom Önöket Uraim arra
bíróban, hanem a törvény a legapróbb részletekig kidolgozott nézve, hogy ezt a céljukat elérték.
rendelkezéseivel önmaga kívánt igazságot szolgáltatni, a bíró
Igaz örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy hazánk közcsak eszköz volt az ő kezében. S amidőn ez sem vált be, át- életének kiválóságait, büszkeségeit és érdemes harcosait, valacsaptak a másik végletbe, s a bírót tették meg korlátlan úrrá mint a fiatal törekvő generációt is egybegyűlve látom magam
a perben. Az újabb perjogok e tekintetben még szerencsésebbek, körül, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy nem hiába éltem és
míg végül Nagyméltóságod alkotása a legteljesebb összhangot hogy vannak bizonyos érdemeim az ország ügyei körül.
teremti meg a perben a bíró és a fél jogköre között. Nem béAzt hiszem, hogy ezek az érzelmek nem származnak sem
nítja meg a fél önrendelkezési jogát, de a bírónak is teljes sza- elbizakodottságból, sem túlszerénységből. Egyiket sem szeretném,
badságot ad az igazság kiderítésére. így valamennyi közt a leg- ha az urak rólam föltételeznék. Mindkettő nézetem szerint nagy akanagyobb mértékben adja meg a módot arra. hogy a magyar bíró dálya volna a tudományos működésnek. Mert aki a tudományt
igazságosan ítéljen. Ezt a kiváló tulajdonságot ma már a külföld akarja művelni, annak mindenekelőtt abból kell kiindulnia,
is teljes értéke szerint méltányolja. Mi pedig annál inkább vés- hogy ő jobban tudja azt megcsinálni mint mások. Neki azonban
sük emlékezetünkbe, hogy nekünk, nagy szerencsénkre, egy ki- nemcsak ebből kell kiindulnia, hanem abból is, hogy jobban
Váló jogászi elme bölcsességéből az egyéni jogokat legteljesebben tudja megcsinálni, mint ahogy maga azelőtt megcsinálni
védő eljárási törvényünk annak a kornak küszöbén jutott osztály- tudta. Neki tehát nagy önbizalomra van szüksége. De gondosrészül, amelyben a világküzdelem eredménye gyanánt új életfel- kodva van arról, hogy ez az önbizalom ne fejlődjék elbizakodottfogások, új életviszonyok fognak keletkezni, amelyben új tér fog sággá. Akinek alkalma és szerencséje volt ahhoz, hogy fáradnyílni az egyéni érvényesülésre, amelyben sok új alkalom lesz ságos kutatás és hosszas gondolkozás után azt a gyönyört élaz egyéni jogkörök összeütközésére is, s amelyben mindezeknél vezze, midőn azt hiszi, hogy megtalálta az igazságot és elérkezett
fogva a hatályos egyéni jogvédelemre is legnagyobb lesz a szükség. az emberi gondolkozás határához, az utóbb gyakran tapaszBármily kimagaslók Nagyméltóságod érdemei a jogtudomány talni lesz kénytelen — amint ezt magamon is tapasztaltam —
művelése és a törvényelőkészítés terén, a legszorosabb kötelékek hogy a tudományok története a tévedések története. Ez megóv
mégis a tanszékhez fűzik. Már fiatal korában otthagyta a fényes az elbizakodottságtól. Szerintem a tudós igazi hangulata a kétkeelőmenetelt ígérő bírói széket, hogy azt a tanári hivatással cse- dés. A tantum videri, amint ezt a rómaiak régi bölcsessége
rélje fel. Később országos érdek Nagyméltóságodat a tanszékből tanítja.
Az én személyemet illető megtiszteltetésnél még tiszugyan elszólította, de utóbb, lelke hajlandóságát követve, ismét
csak oda tért vissza. Itt folytatja évtizedeken át zajtalan, csendes tább örömet okoz nekem egy objektív szempont, amit a mai
' oktató munkáját. Ez a működése is rendkívül értékes és fölötte összejövetelből le akarok vonni s ez az, hogy Önök Uraim
áldásos, mert Nagyméltóságod épen szóbeli lanítása útján terjesz- nézetem szerint mai megjelenésükkel általában a tudományos
tette el már sok nemzedék közt legközvetlenebbül és leghatáso- működés iránti elismerésnek akartak kifejezést adni és egyetértenek
velem abban, hogy ccin hoc signo 'vinces» és hogy a tudomány
sabban gazdag ismereteit és nagy tapasztalatának eredményeit.
Nagyméltóságod életpályáját teljesen betöltötte tudományos az, amely hazánknak a haladást, a jólétet biztosítja. Hazánkról
működése és a közügyek terén kifejtett tevékenysége. S azért beszélek, mert ámbár a tudomány az egész emberiségé, de azt
eddig egyébről sem szóltam, mint erről. Ugy véltem, hogy Nagy- tartom, hogy aki az emberiséget s annak céljait akarja előmoz-
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dítani, mindenekelőtt a saját hazájának céljait kell, hogy előmozdítsa. A mi feladatunk az, hogy magyar tudományt csináljunk. Nem
úgy értem ezt, hogy paszomántos, sujtásos tudományt csináljunk,
hanem úgy, hogy jobbat csináljunk, mint mások, hogy résztvegyünk a tudomány előbbrevitelének munkájában s ez lesz
az igazi magyar tudomány. Nem olyan lehetetlen dolog ez uraim.
Labor enormis omnia vincit. Ez azonban még nem elég. A
tudományos működéshez szükséges még valami, szükséges a
miliő, a megfelelő légkör és ennek egy darabját hozták Önök
ma el nekem. Ezt is köszönöm Önöknek.
Azt az emléket, azt a művészeti alkotást, amelyet a mai nap
emlékére szívesek voltak nekem ajándékozni, köszönettel fogadom. Mindig fel fogja bennem idézni a mai nap emlékét és
vissza fog helyezni ebbe a légkörbe, amelyből erőt fogok meríteni arra, hogy tudományos működésemet folytassam és ha a
Gondviselés jónak látja és időt és erőt enged nekem ehhez,
akkor remélem, hogy e munkásságomnak még látható jeleit
fogom adhatni.))

Plósz Sándor életrajzi adatai é s íőbb munkái.
I. Életrajza.
Született 1846 június 10-én. Atyja előkelő pesti orvos volt,
ki nagy súlyt helyezett gyermekei tudományos nevelésére. Őtőle
örökölte a természettudományok iránti kitűnő érzékét és neki
köszönheti bámulatos klasszika-filológiai műveltségét. A jogtörténeti kutatások iránti előszeretete és nagy tudása e téren anyai nagyatyja, a hírneves jogtörténész, Krajner Imre befolyására vezethető
vissza. Jogi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte el 1866-ban.
1868-ban a pesli egyetemen a jogtudományok doktorává avatták;
1868-ban közügyvédi, 1869-ben váltóügyvédi oklevelet nyert. Joggyakorlatát 1866-ban ügyvédi irodában kezdte meg, 1867-ben a pesti
pénzügyi ügyészségnél folytatta mint fogalmazó-gyakornok; azon
év novemberében tolnokká választották a pestvárosi törvényszékhez, hol gyorsan haladt előre s már 1871-ben Pesten a beilipótvárosi egyesbíróságnál mint helyettes egyesbíró működött.
1872-ben a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának felhívására véleményt írt a III. jogászgyűlés alkalmára a munkabérek
lefoglalhatóságáról. 1872-ben bíró volt a pesti kir. törvényszéknél. Ezen állásáról az akkor felállított kolozsvári egyetemhez a
polgári törvénykezés s a váltó és kereskedelmi jog rendes tanárává neveztetett ki. 1881-ben mint tanár a budapesti egyetemhez
helyeztetett át, miután egy évvel ezelőtt a kormány által a közvetlen szóbeli peres eljárás tanulmányozására Németországba
küldetett ki. 1884 június 5-én a Magyar Tudományos Akadémia
levelező-tagjává választatott, 1894 május 4-én rendes, 1902 május
5-én tiszteleti tag, 1906 március 23-án igazgató tag lett, 1910
április 27-től 1913 április 24-ig II. osztály-elnöki, 1913 április 24-től
1916 május 4-ig pedig az Akadémia alelnöki tisztét viselte.
A kormány megbízásából 1881 — 1885-ig a polgári perrendtartásnak egy tervezetét dolgozta k i ; Szilágyi minisztersége alatt
1889 1894-ig majdnem szakadatlanul törvényelőkészítéssel is
foglalkozott. Ö dolgozta ki a sommás eljárásról szóló törvény
többrendbeli javaslatait s az 1893-ban megjelent teljes perrend'
tartási tervezetet. Őtőle van a házasügyekben követendő eljárás
tervezete is. 1894 július havában államtitkárrá neveztetett ki az
igazságügyminisztériumba, 1895-ben Baja város országgyűlési
képviselője lett. Államtitkársága korában tevékeny részt vett a
törvényes kamatláb újabb meghatározásáról szóló 1895 : XXXV.
és XXXVI. tcikkek létrejöttében. 1899 február 26 án igazságügyminiszternek neveztetett ki. Miniszteri működését a képviselőválasztási bíráskodásról szóló javaslatnak átdolgozásával kezdte,
melyet a képviselőházhoz terjesztett és amely mint 1899: XV. tc.
1899. évi június hó 7-én nyert szentesítést.
A bűnvádi perrendtartásról szóló törvény életbeléptetésének
nagy munkálatai foglalták le munkássága első évét.
Már 1900-ban hozzáfogott a polgári perrendtartási tervezet
újabb átdolgozásához, melyet többszörös átdolgozás után 1902
január 29-én a képviselőházhoz benyújtott és amelyet a képviselőház igazságügyi bizottsága személyes közreműködésével le
is tárgyalt. Törvényerőre azonban akkor a javaslat nem emelkedett. Tudvalevőleg az új polgári perrendtartás csak mint 1911 :
I. tc. cikkelyeztetett be, melynek úgy a képviselőházi igazságügyi bizottság, mint a plénum előtt, szintén Plósz Sándor — ki
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akkor mint országgyűlési képviselő a lugosi kerületet képviselte — volt az előadója és annak köszönhető a gyors letárgyalás. Plósz mint miniszter az említett munkálatokon felül az ő
idejében készült, a kereskedelmi üzletek átruházásáról szóló törvény (1908 : LVII.) javaslatának megalkotásában is tevékeny személyes részt vett, mely először 1903 május 29-én nyújtatott be
a képviselőházhoz, másodszor 1907 július 5-én és azon felül egy
uzsora-törvényjavaslatot is nyújtott be a képviselőházhoz ugyancsak 1903 május 29-én, továbbá a főudvarnagyi bíráskodásról
szóló törvény (1909 : XVI. tc.) javaslatát is 1904 március 2-án.
Munkássága ideje alatt nagyot haladt a katonai bűnvádi perrendtartás szerkesztése is. A polgári perrendtartás életbeléptetési
törvény tervezetét is elkészítette.
A III. és IV. hágai nemzetközi magánjogi konferencia határozmányai lé'rejötte körül kiküldöttünkkel, nagynevű nemzetközi
jogászunkkal, Tőry Gusztávval egyetértve tevékeny része volt.
A Széli-kormány bukása után 1903 június 27-én, valamint
a gróf Khuen-Héderváry-kormány bukása után november 3-án
ismét kinevezték igazságügyminiszterré. 1905-ben újból visszatért régi szerelméhez és kedvenc hivatásához, az egyetemi tanársághoz. Itt fejti ki most is áldásos működését a jogtudomány
és gyakorlatnak egyaránt mérhetetlen hasznára. 1898-ban megkapta a Lipót-rend középkeresztjét, 1899 szeptember 18-án pedig
a v. b. t. tanácsosi méltóságot, 1902 március 4-én az elsőosztályú vaskoronarendet, 1914 február 19-én a főrendiház tagjává
lett, 1909-ben a lipcsei egyetem 500 éves fenállása alkalmából
ama külföldit ritkán érő magas kitüntetésben részesült, hogy
nevezett egyetem juris utriusque doctorává választotta. A m. tud.
Akadémia 1913 április 24-én tartott ülésén a polgári perrendtartásért az akadémia nagy díjával jutalmazta meg.

II. Irodalmi működése.
1. Cikkek és jogi
vélemények.
A különböző szaklapokban megjelent cikkeket itt nem akarjuk részletesen felsorolni. Csak néhányra akarunk utalni, mint
az Akadémiai Értesítőben megjelent székfoglaló értekezésre:
«A semmisség fogalma a perjogban.» (VI. k. 479—486. 1.) Ez
csak kivonata az értekezésnek (1895.). A Jogtudományi Közlönyben megjelentek közül: A perrendtartás 95. §-ának értelmezéséhez, A halál általi hitelesítésről, Adalékok a kereskedelmi
törvénykönyv tervezetének bírálatához (1873—1874.). A kir. Kúria
váltójogi gyakorlatából: A váltókibocsátó aláírásának helye (1887.),
A jogi szakoktatás (1889.). A Magyar Igazságügyben megjelentek
közül: Váltóügyekben van-e az illetőségtől való eltérésnek helye
(1874.). A polgári törvénykezési rendtartás tárgyában alkotott
1868: L1V. tc. módosítása iránt (1874., 1877.). Bírálatok: dr. Anton
Menger: System des österreichischen Civilprozessrechtes in rechtsvergleichender Darstellung (1874.); dr. Apáthy István: Anyagi és
alaki váltójog (1878.); dr. Zlinszky Imre: A jogorvoslatok rendszere (1879.); dr. Schreyer Jakab: A perorvoslatok teljes rendszere (1880.); dr. Adolf W a c h : Handbuch des deutschen Givilprozessrechts (1887.) című művekről; Adalék a keresetjog elméletéhez. Dr. Degenkolb Henrik tübingai jogtanár: Einlassungszwang und Urteiisnorm. Beitráge zur materiellen Theorie der
Klagen insbesondere der Anerkennungsklagen című munkája alkalmából (lb79.). A váltó lejárata és a főadős elmarasztaltatása
után vállalt váltókezesség, A kezes elleni váltókereset elévülése,
Még egyszer a lejárat után vállalt váltóképességről (1879.), Hatáskör és fellebbviteli bíróság az egyesbírósági eljárásban (1883.).
A Jogban megjelentek közül: Külföldi biztosítási szövetkezetek
mint biztosítási vállalatok a belföldön fiókintézet vagy ügynökség által saját cégük alatt folytathatják-e üzletüket és illetőleg
cégüket bejegyeztethetik-e (1891.), Adalék a perenkívüli eljárásban való újrafelvétel kérdéséhez (1891.). A Jogi Szemlében megjelentek közül: Elégséges-e a tőzsdebíróság hatáskörének megállapítására, ha csak az alperesként perbe vont fél vetette alá
magát a hatáskörnek (1891.). A Deutsche Juristenzeitungban megjelent cikkre: Die Förderung des Internationalen Rechtsverkehrs
durch die mitteleuropáischen Wirtschaftsvereine (1910.). A Recht
und Wirtschaftban megjelent cikkre: Die Prozessleitung des
Gerichts nach der neuen ungarischen Zivilprozessordnung (1912.).
A magyar jogászgyűlés részére készített vélemények a jogorvoslatok rendszeréről, a bírói szervezeti reformról, a munkabérek
lefoglalhatóságáról.
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2. Önállóan megjelent
müvek.
1. A keresetjogról. Budapest, 1876.
2. Beitráge zur Theorie des Klagerechtes. Leipzig, 1880.
3. A magyar váltójog kézikönyve, mely három kiadást is ért
Budapest, 1877., 1889., 1895.
4. A. polgári peres eljárás reformja. Budapest 1883. (Magy.
Jogászegyleti értekezések 15)
5. A magyar polgári perrendtartás tervezete. A m. kir.
igazságügyminiszter megbízásából. Budapest, 1885.
6. A magyar polgári törvénykezési jog. I—II. rész. Autografnyomat. Budapest, 1888.
7. Törvényjavaslat a fellebbvitelről a sommás eljárásban.
Előadói tervezet. A m. kir. igazságügyminiszter megbízásából.
Budapest, 1889.
8. Kereskedelmi jog. Autograf-nyomat. Budapest, 1890.
9. Törvényjavaslat a kisebb peres ügyekben való eljárásról
szóló 1877: XXII. le. módosításáról. Budapest, 1890.
10. A kir. Kúria 50. számú teljes ülési döntvénye. Budapest, 1891.
11. Törvényjavaslat a magyar polgári perrendtartásról. Előadói tervezet. A in. kir. igazságügyminiszter megbízásából. Budapest, 1895.
12. Eljárás házassági ügyekben. Előadói tervezet (névtelenül).
Budapest, 1893.
13. Törvényjavaslat a magyar polgári perrendtartásról. Átdolgozott tervezet. Budapest, 1901. (Névtelenül.)
14. A perbeli beismerésről. Budapest, 1907. (Különlenyomat
a Jogtudományi Közlönyből.)
15. A polgári per szerkezete az új perrendtartásban. Budapest, 1911. (Magyar Jogászegyleti értekezések u. f. II. kötet, 16.
füzet.)
16. A törvényes vélelem természete, 1912. (Különlenyomat a
Jogállamból.
17. Die Natúr der gesetzlichen Vermutungen. Leipzig, 1913.
18. A bizonyítási teherről. Budapest, 1916. (Különlenyomat
a Jogtudományi Közlöny jubiláris kiadásából.)
19. A jogtudomány feladatáról és módszeréről. (Sajtó alatt.)
Ünnepi beszéd. Felolvasta a szerző a Magyar Tudományos Akadémia 1916 május 7-iki díszűlésén.
Dr. Balog Elemér.

A polgári t ö r v é n y k ö n y v é s a háború.
Szászy-Schwarz Gusztáv e lapnak f. évi 22. számában a Ptk.
törvényjavaslata sorsára hívja fel a figyelmet.
E kérdés közelről érinti hazánk jogi közvéleményét, mert
jogéletünknek nincs és nem is lehet nagyobb problémája, mint
a Ptk. megalkotása, amely problémának miként való megoldása
döntő befolyással lesz legalább is 'öbb évtizedre a hazai jogélet
és tudomány fejlődésére.
Az a ragyogó megvilágítás, amelyben Szászy-Schwarz e kérdést részesíti, igen nagy és kedvező perspektívákat nyit meg, amelyek velem együtt bizonnyal sokakat örvendetes várakozással töltenek cl. Bészemről továbbá teljes mértékben csatlakozom ahhoz
a bírálathoz, amelyben a polgári törvénykönyv második szövegét,
illetőleg törvényjavaslatát részesíti.
Hogy ennek ellenére mégis hozzászólok a kérdéshez, teszem
azt azért, mert úgy érzem, hogy egyes szempontoknak, helyesebben árnyalatoknak kiemelése nem lesz haszon nélkül.
Osztozom abban a felfogásban, hogy kívánatos volna, hogy
a Ptk. lehetőleg teljesen felölelje a magánjogi anyagot és csak
ott utaljon egyes matériákat külön törvények keretébe, ahol múlhatatlanul szükséges. Hogy a törvényjavaslat e tekintetben kissé
félénk, annak jellemző példája, hogy a megajándékozott felelős^ségét nem tárgyalja, nyílván azért, mert ezt a kérdést a csődönkívüli megtámadásról alkotandó külön törvény keretébe akarja
utalni és hogy pl. minthogy az egyesülési közjogot az 1868: XXX.
tc. 10. §-ára való tekintettel nem vehette fel, az egyesületek, sőt
a jogi személyek magánjogi szervezetének általános szabályait is
mellőzte.
De másfelől, és erre kívántam reámutatni, ezen kérdésnél
figyelemmel kell lennünk sajátos viszonyainkra, amelyek azt igénylik, hogy azok a kérdések, amelyek tekintetében Ilorvát-Szlavonországnak nincs jogi autonómiája, ne a polgári törvénykönyvben
nyerjenek szabályozást.
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Megszívlelendőnek tartom Szászy-Schwarznak a törvényjavaslat szerkesztésére és szövegezésére nézve tett megjegyzéseit. De
ha bizonyos is, hogy káros volt az a túlságos befolyás, amelyet
a törvényjavaslat előkészítői a német Ptk.-nek engedtek, úgy
másfelől a svájci Ptk.-nek követése sem volna egészen veszélytelen. A német Ptk. absztrakt, tudományos, nehézkes és sok esetben nem praktikus szövegezésű. A svájci Ptk. ezzel szemben
kétségtelenül igen világos, de másfelől sok tekintetben túlságosan elasztikus és elmosódott. A svájci törvénykönyv szerkszete
és szövegezési módja különösen személyi, családi és örökjogi részében igen megfelel azoknak az egyszerű viszonyoknak, amelyek a Svájcban e részben fenforognak, aminthogy az a működési
kör, amelyet a svájci törvénykönyv a bírónak biztosít, teljesen
megfelel a svájci bíráskodás hagyományának. Hogy a svájci törvényhozás a törvényhozási anyag sajátosságát a törvényszerkesztés technikája terén figyelembe vette, annak élénk tanújele a kötelmi jogi rész, a Ptk. ötödik része, amelynek szövegezése sokkal jobban törekszik a precizióra, mint a másik négy. Ha tehát
megegyezünk is abban, hogy a tudákos szövegű törvénykönyv
káros, úgy ép oly kévéssé lehet lelkesedni egy olyan törvényhozásért, amely a mesterkélt naivitás népiesnek látszó köntösét
ölti magára és amely annak a kedvéért figyelmen kívül hagyja
a nyelvezet pontosságát és következetességét, a formulázás tisztaságát és áttekinthetőségét.
Nem szabad továbbá e részben sem figyelmen kívül hagyni
a magyar bírói gyakorlat fejlődési irányait. Bármily kívánatos
volna, hogy a bíróságnak minél nagyobb szabadságot adjon a
törvényhozás, kérdés, hogy nem kell-e attól tartanunk, hogy
meg lesz ugyan a «Bichterkönigtum» a nagy hatalom, de nem
fog helyesen felhasználtatni, aminek kárát a jogbiztonság fogjaszenvedni.
Jövendő magánjogunk tartalmára nézve is megszívlelendőnek tartom Szászy-Schwarz észrevételeit, de úgy vélem, hogy e
részben is némileg erősebb hangsúlyozásra szorul az, hogy jövendő magánjogunk megalapozásánál a hazai viszonyokból és
csakis azokból kell kiindulnunk. A szükségletek és igények beható tanulmánya adhatja csak meg a problémáknak úgy megformulázását, mint megoldását. A külföld törvényhozásai e részben igen becses anyagot szolgáltathatnak. Ugy vélem, hogy még
mindig túlságos nagy szerepet játszik nálunk az a kérdés, hogy
melyik törvényhozást részesítsük nagyobb figyelemben. Amint a
Ptk. első tervezetének, sőt még második szövegének szerkesztésénél is a német Ptk. volt a kiinduló pont, úgy most már lelkes
hívei vannak a svájci Ptk.-nek, sőt félreismerhetlen, hogy ez a
mű a Ptk. törvényjavaslatára ézemmelláthatólag volt is bizonyos
befolyással.
A magam részéről egyik irányért sem tudok lelkesedni. Tisztelője vagyok a német Ptk.-nek és még inkább tudományos és
gyakorlati feldolgozásának, amely monumentális képét adja a
végtelen komoly, beható és nagy készültségi! szellemi munkának,
Nagyon méltányolom a svájci Ptk. kiválóságait is, de azt találom, hogy egyiknek túlságos követése sem lehet reánk nézve
kívánatos. A mi életviszonyaink sokban különböznek a német
birodalméitól és talán még jobban a svájcitól. Mindkét törvényhozás tanulsagos példáját adhatja annak, hogy az ott felmerülő
igények hogyan oldattak meg, de döntő reánk nézve mégis csak
az kell hogy legyen, hogy milyen követelményekkel alalkozunk
hazánkban és a legértékesebb dolog, melyet a svájci törvényhozástól átvehetünk, nem a technikájában, nem is egyes intézkedéseiben van, hanem abban, amit Huber oly szépen mond meg
Szászy-Schwarzhoz írott levelében, hogy azt a svájci jogi öntudatból a svájci jogélet számára teremtették. Nekünk is a magyar
jogélet számára kell teremtenünk és pedig a magyar jogi öntudatból. Ezalatt korántsem értek merev ragaszkodást a mai jogállapothoz, sőt az a véleményem, hogy a törvényjavaslat egyes
részei túlságosan konzervatívak, hanem azt, hogy a mai jognak
a célszerűség szempontjából való beható kritikája alapján állapítsuk meg a kívánatos és helyes szabályozást, amely az igazság
követelményeinek megfelel és a haladást leginkább szolgálja és
hogy a helyesnek elismert jogot a megfelelő alakba öntsük.
Ezen munkánál, ismétlem, minden törvényhozás felhasználása hasznos, ha az illető külföldi"jogot, nemcsak a törvény szövege, hanem az illető törvényhozásnak a gyakorlatban mutatkozó megvalósulása világában nézzük, ha továbbá figyelemmel
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vagyunk az ottani életviszonyokra és ekként a jogszabályokat
nemcsak anatómiai keresztmetszetükben, hanem való életükben
látják. Ezen az alapon hasznos útmutatást nyerhetünk, de csak
arra, hogy hogyan kell szükségleteket felismerni és ilyeneket kielégíteni, azt azonban, hogy milyen jog kell nekünk, magunknak kell megtalálnunk és azt a jogot magunknak kell megteremtenünk.
Szászy-Schwarz szerencsésnek tartja, hogy a Ptk. a háború
előtt nem került tető alá. Ezt a felfogást csak annyiban oszthatom, amennyiben kétségtelen, miszerint a háború előtt a Ptk.
javaslata még nem érte el a tökéletességnek azon fokát, amely
az előkészítés lezárását és a javaslatnak törvényre emelését indokolta volna.
Az azonban egészen bizonyos, hogy a Ptk. hiánya épen a
háborúban és a háború állal felvetett nagy kérdések tömkelegében igen káros következménnyel járt és nagyban hozzájárul a
jogbizonytalanság növeléséhez. Azt, hogy a háborús joggyakorlat
a Ptk. céljaira értékes anyagot termelt volna, csak bizonyos mértékig állíthatjuk és épen ily kevéssé mondhatjuk ezt a háborús
rendeletekről.
Abban a részben sem osztozhatom kiváló tudósunk véleményében, hogy a Ptk. anyagát oly értelemben osztályozhatjuk,
hogy azon kérdésekben, amelyekben nincs ok az eltérésre, a német törvénykönyvet követhetjük. A törvényhozás kérdései nem
°ly egyszerűek, hogy ily vélelemszerű alapon megoldhatók volnának még kevésbbé lehetséges az, amit úgy látszik kívánatosnak tart, hogy ezen elvet a Ptk. anyagára fogadjuk el, formákban pedig önállóságra törekedjünk. Ez az óbornak ú j tömlőbe
való átöntése volna, amitől a minőség aligha javulna.
Kérdéses továbbá, hogy helyes-e a forma kérdésének ily nagy
súlyt tulajdonítani.
A formának nincs és nem lehet más feladata, mint az, hogy
a tartalmat a lehető legvilágosabb kifejezésre hozza.
A törvényhozásnak pedig nem ötletes, érdekes és fordulatokban gazdag forma felel meg, hanem ellenkezőleg, a világos
és egyszerű szerkezet, a pontos és következetes terminológia.
Bármennyire latoljuk is tehát a kérdést, a cél csak az lehet,
hogy a magánjogi törvényhozás problémáit a hazai viszonyok
szempontjából kutassuk minél mélyebben és a hazai jogéletnek
megfelelő megoldás megtalálására koncentráljuk összes erőnket.
Originalitásra kell törekednünk a szó igaz értelmében, arra,
hogy az európai jogéletnek tényezői és pedig önálló tényezői
legyünk.
Ez életérdeke a hazai jogéletnek.
Fontos ez azon nemzetközi vonásokra is, amelyekre SzászySchwarz céloz, az kétségtelen, hogy azt a belső erőt, amelyet
különösen a megfelelő hazai ellensúly hiánya folytán a német
m a g á n j jgi törvényhozás gyakorolt, a nemzetközi jogélet kialakulása csak növelni fogja. Ezzel szemben fokozott szükség van
annál intenzívebb önálló munkára.
Erre mutattam rá néhány hónappal ezelőtt a hiteljogi kérdések tekintetében. Felszólalásom e részben úgylátszik eddig nem
járt a kellő eredménnyel, mert azóta is inkább csak programmot
hallottunk és mitsem a pozítív munka szervezéséről.
A Ptk.-nél a helyzet lényegesen kedvezőbb annyiban, hogy
igen kiváló jogászok foglalkoznak évek óta a magánjogi kodifikációval.
De kérdés, hogy elegendő-e? Hogy nem volna-e kívánatos,
úgy mint az a német polgári törvénykönyv második szövege kidolgozásánál — bár túlságos későn — megtörtént, a gyakorlat
emberei közreműködésének biztosítása?
A válasz e kérdésre annál kevésbbé lehet kétséges, mennél
inkább meg vagyunk győződve arról, hogy minden törvényhozási mű értéke a reáfordított szellemi munka nagyságától függ.
Dr. Léuy

Béla.
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— A m a g y a r bajtársi s z ö v e t s é g , amelynek célja,
ép úgy mint a Német birodalomban és Ausztriában megalakult hasonló egyesületeké, a háborúban a szövetséges
nemzetek kölcsönös megismerésének, kulturális kölcsönhatásának előmozdítása, nem szorítkozik a jogászok közeledésére. Felöleli a nemzeti kulturák egész tág mezejét, a
tudomány, irodalom, művészet minden ágát, de mégsem
véletlen, hogy miként Berlinben és Bécsben, úgy Budapesten is a szövetség jogi osztálya fejt ki először aktiv működést. Pünkösd hétfőjén d. e. 11 órakor alakul meg SzáázySchwarz Gusztáv dr. elnöklete alatt az ügyvédi kamara
helyiségében a jogi szakosztály, amelynek ülésében magyar
részről már beszámolót hallhatunk a Magyar Jogászegyesületnek a Német jogászgyűléssel folytatott tárgyalásairól
s amelyen ezenfelül a német jogi csoport megalakulásáról,
ennek titkára dr. Liebmann Ottó, az osztrák Rechtsabteilung tevékenységéről dr. Engel Frigyes báró, főtörvényszéki bíró fog számolt adni. Miként már emiitettük az értekezleten jelen lesznek a bolgár igazságügyminiszter kiküldöttei is, hogy részt vegyenek a jogászok közeledésének
mozgalmában. Noha e nemzetközi tömörülés csupán a központi hatalmakra szorítkozik, mégis megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy színhelye Budapest és a középpont,
amely a nyugatot a kelettel összekapcsolja : a magyar jogászság. Bizunk benne, hogy méltónak fog mutatkozni a
reá váró fontos hivatás betöltésére.
— D o v e H e n r i k titkos igazságügyi tanácsos, a
német kereskedelmi kamara jogtanácsosa, a német birodalmi gyűlés alelnöke, aki tegnap este a Magyar Jogászegylet meghívására ((Zwischenstaatliche Rechtsbeziehungen
vor und nacli dem Kriege» címen előadást tartott, közpályáját az igazságügy szolgálatában kezdette. Törvényszéki bíró, majd a fellebbviteli bíróság tagja volt Frankfurt a/M.-ban, végül a kereskedelmi tanács elnöke. Az
1897. évben a berlini kereskedők egyesülete jogtanácsosává hívta meg, mely állását 1902-ben hason állással
cserélte fel a kereskedelmi kamaránál. 1903-ban birodalmi
gyűlési képviselő lett szabadelvű párti programmal. Egyik
megalapítója volt a haladó néppártnak és 1912-ben a birodalmi gyűlés II. alelnökévé választatott. Ami irodalmi működését illeti, több alkalommal jogi véleményt adott a német jogászgyűlés részére, számos tanulmányt írt főleg a
kereskedelmi jog köréből a különféle szaklapokba (Monatsschrift für Aktienrecht, Nation, Bankarcbiv, Juristische
Wochenschrift, Verhandlungen der Vereinigung für Socialpolitik). Önállóan megjelent művei: Das Handelsgesetzbuch
für das Deutsche Reich (1900.), Gutachten über Gebráuche
im Handelsverkehr (dr. Apt-tal együtt, 1900), Gutachten
über Handelsgebráuche (R. A. Meyerstein-nal együtt, 1907.),
Die Handelsgesetze des Erdballs (Kohler-ral, Meyer-ral és
Trumpler-ral együtt, 1906.), Die Vertragsmássige Fortbildung
des internationalen Privatrechts durch die Haager Konvention (1909.), Kommentár zum Börsengesetz (Rehm-mel
együtt, 1909.).-Elnökségi tagja számos egyesülésnek; ilyenek : a Zentralver. f. d. Wohl. d. arbeit. Klassen, a Recht
und Wirtschaft, az Internationale Vereinigung für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, a Deutscher Juristentag. Tagja a gyarmatügyi országos bizottságnak.
— A háború befolyása a szerződések teljesítésére.

A Jogtudományi Közlöny előfizetési ára — tekintettel a papiros és nyomdai anyagszerek
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A kir. Kúria fontos elvi jelentőségű ítéletet hozott a háborúnak
a szerződések teljesítésére gyakorolt befolyása kérdésében. Alperes háború előtt kötött szerződésből folyólag köteles lett volna
1914 december végéig kendert szállítani. A tényállás szerint alperes megállapított teljesítési képessége dacára a kendert nem
szállította. Felperes annak kimondását kérte, bogy alperes köteles a kendert leszállítani. A kir. Kúria kimondotta, hogy alperes
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teljesítésre, a per folyamán a maximálási rendelet következtében
beállott rendkívüli áremelkedésre való tekintettel, nem kötelezhető ugyan, de a teljesítési határidő (1914 december 30.) napján
fenállott árkülönbözetet felperesnek megtéríteni tartozik. A nagyérdekű ítéletnek elvi jelentőségű része következőképen szól :
«Habár a háború a szerződéses kötelmeket önmagában megszüntető erőhatalom jelentőségével s hatásaival nem bír is, az eset
körülményeihez képest különleges méltánylás tárgyává teendők
a háború szükségszerű okozataiként jelentkező azok a nehézségek és akadályok, amelyek adott esetben a szerződésszerű teljesítés lehetőségét a szerződő felek hibáján kívül többé-kevésbbé
befolyásolják. Ilyen külön méltánylást igénylő körülményként
kell a fenforgó esetben számba venni azt, hogy az 1915. évi
október hó 22-én kelt 4791/M. E. sz. rendelet értelmében az elsőrendű tilolt kender legmagasabb ára métermázsánként 380 K-ban
tehát a kereset alapjául szolgáló szerződésben kikötött 91 K
egységárnál 289 K-val nagyobb összegben állapíttatott meg. Ez
a különbözet a szerződés tárgyát tevő, egyenkint 10,000 kgr-nyi
25 waggon árúnál (950,000 K, 227,500 K) összesen 722,500 K-át
lesz ki, ami a szerződéses vételár végösszegét háromszorosan
meghaladja. Nem is nézve tehát azt, hogy az 1916. évi február
hó 26-án kelt 710/M. E. sz. rendelet intézkedései a kendergyári
vállalatokra s a kenderkórót feldolgozó vállalatokra nézve az
1916. évre szóló kendertermelési szerződések f e l t é t e l e i t lényegesen
megnehezítették a felperes a fentebbiek szerint maximált kenderárak mellett a szerződés teljesítésével oly vagyoni előnyhöz
jutna, amely a szerződés létesítésével számításba vehetett kereskedői nyereségének legszélsőbb határait is messze túlhaladja,
viszont az alperesre a szerződés teljesítésével olyan szolgáltatás
háríttatnék, amelynek súlya az ő kétségtelen szerződésszegésével
arányban nem állana s amire ő ekként a méltányosság követelményeinek nyilvánvaló megsértése nélkül nem kötelezhető.))
(10,149/915. D. IV.)
— H o n v é d o t t h o n o k . (Kriegerheimstátten.) Németországban és Ausztriában nagyszabású mozgalom indult meg harcból
visszatérő katonák-javára szolgáló otthonok biztosítása érdekében. Ausztriában röviddel ezelőtt létesült a ((Reichsverband für
Kriegerheimstátten)), mely elnökévé dr. Klein Ferenc ny. igazságügyminisztert választotta meg, Németországban már mult évben
alakult meg hasonló célból 2400 község, testület és egyesület
képviselőiből a ((Hauptausschuss für Kriegerheimstátten)). A mozgalom célja otthonok biztosítása a világháborúból hazatérő katonák számára, amely otthonokat különösen a rokkantak járadékuk lekötésével vagy tőkésítésével szerezhetnének meg. Úgy
Ausztriában, mint Németországban törvényhozási akció készül
azon célból, hogy a homestead mintájára a honvédotthonok elidegenítése, terhelése ós elárverezése szűk korlátok közé szoríttassék. A honvédotthonok kérdését a létesítésükre irányuló mozgalmat részletesen ismerteti dr. Hauchberg Henrik prágai egyetemi tanárnak nemrég megjelent tanulmánya («Kriegerheimstátten)) Manz kiadása 1916.). Nálunk a honvédotthonok kérdése
nem részesült eddig abban a figyelemben, amelyet fontosságánál
fogva megérdemelne. Az 1916: VIII. tc. 3. §-a tudvalevőleg felhatalmazza a minisztériumot, hogy a hadműveletek folytán elpusztult vagy megrongált községekben azokra a belsőségekre
nézve, amelyekben állami vagy társadalmi segéllyel emeltek épületeket, rendelettel legfeljebb tíz évre terjedő elidegenítési és terhelési tilalmat állapíthat meg és ugyanerre az időre ezen belsőségek végrehajtás alá vonását is korlátozhatja. Ezt a törvényhozási gondolatot kellene tovább kiépíteni a honvédotthonok
intézményének érdekében.
T. M.

— A ((meghatározott)) bíróság fogalma. (Pp. 45. §.)
A Pp. 45. §-a szerinti alávetés esetén az egyébként fennálló illetékességet csak akkor nem lehet igénybe venni, ha a lelek úgy
állapodtak meg, hogy a perben csak az okiratokban meghatáro
zott bíróság legyen illetékes. A budapesti kir. tábla meglehetősen szűkre vonta a a meghatározott)) bíróság fogalmának körét.
Alperes u. i. pergátló kifogást emelt azon az alapon, hogy a
kötlevélben a felek a bécsi bíróság illetékességét kötötték ki a
következő szavakkal: «untervverfen Sie sich sowohl wie ich der
ausschliesslichen Kompetenz des sachlich zustándigen Wiener
Gerichtes)). A budapesti kir. törvényszék alperes pergátló kifogását elvetette (12. P. 36,840/915.), a kir. tábla pedig a törvényszék ítéletét helybenhagyta a következő indokolással: aMinthogy

az elsőbíróság ítéletében helyesen kifejtettek szerint a 3'/. okirat
5. pontjában foglalt kikötés nem tartalmazza egy meghatározott
magából az okiratból kitűnő bíróság illetékességének kikötését,
amennyiben az okiratban foglalt megjelölés a felek idevágó jogviszonyából származó per érdekével kapcsolatos hatáskör szempontjából még további meghatározásra szorul, s így e kikötés
nem felel meg az 1914: XLII. tc. értelmében irányadó Pp. 45. §-a
rendelkezésének a megtámadott elsőbírói ítéletet helyben kellett
hagynia (P. I. 14,460/915.) A kérdéses kikötés szerint a felek
((hatáskörrel bíró® (sachlich zustándig) bécsi bíróság illetékességének vetették alá magukat, vagyis csak a pertárgy értékétől
függött, hogy a bécsi járásbíróságnál vagy törvényszéknél kellett volna-e a pert megindítani. Nézetem szerint a kir. tábla túlszűken magyarázta a Pp. 45. §-át.
T. M.

— Olasz állampolgár, mint főmagánvádló

vádat

emelt a fiumei kir. törvényszéknél magyar állampolgár ellen.
A kir. törvényszék, miután megállapította, hogy a főmagánvádló
olasz állampolgár, a főtárgyalást abbanhagyta és újabb határnap
kitűzése előtt annak a körülménynek az igazolására hívta fel a
főmagánvádlót, hogy Olaszországban a háború alatt magyar
állampolgár vádja alapján olasz állampolgár ellen bűnvádi eljárás indíttatott és ítélet hozatott. A kir. törvényszéknek ezen
intézkedése ellen a főmagánvádló felfolyamodással ólt. A budapesti kir. ítélőtábla elrendelte a bűnvádi eljárás folytatását.
A határozat indoka, hogy nincs oly jogszabály, amely a sértettet a Bp. 2. és 41. §-a alapján megillető vádjognak gyakorlatát
akár a sértettnek honosságától, akár a viszonosságtól tenné
függővé ; a kir. törvényszéknek végzése a magyar állam területi
fenhatóságának a Btk. 5. §-ában megállapított szabályaival is
ellenkezik, mert a Btk. hatályosulását idegen állam intézkedésétől teszi függővé (1916. B. I. 873. szám).

— Ujrafelvétel a Gybp. hatálya alá eső ügyben.
Lapunk mult számában egyik munkatársunk kifejtette azt a felfogást, hogy a Gybp. hatálya alá eső ügyben az újrafelvételnek
minden vonatkozásban a Bp. szabályai, nem pedig a Gybp. szabályai értelmében van helye. Most jutott tudomásunkra a kir.
Kúriának folyó évi május hó 16. napján B. I. 747/7. szám alatt
hozott határozata, amelyben a kir. törvényszéknek újrafelvételi
eljárás során hozott ítéletét vizsgálta felül. Ebben az ügyben az
újrafelvételi eljárás során a kir. törvényszéknek az 1915 : XIX. tc.
16. §-a alapján alakított ötös tanácsa járt el, a kir. törvényszéknek ítélete ellen a Gybp. értelmében használtak semmisségi
panaszt, amely felől nem a kir. ítélőtábla, hanem a kir. Kúria
határozott. A Kúria határozatában nem is esik szó az eljárás
szabályosságának kérdéséről.

— Az ipari munkaviszonyból származó vitás kérd é s e k eldöntésére vonatkozólag a minisztérium a kivételes helyzetből folyólag 1566/1916. M. E. szám alatt rendeletet adott ki.
Eszerint az ipartörvény 176. §-ában megjelölt vitás kérdések és
súrlódások eldöntéséhez az ipartestület békéltető-bizottságánál
az elnökön kívül egy iparos ós egy segédi tagnak jelenléte feltétlenül elegendő ; ha pedig a tanácsnak ilykép való alakítása is
nehézségbe ütköznék, a vitás kérdéseket a békéltető-bizottság
helyett az iparhatóság dönti el.

— Ügygondnok által megbízott ügyvéd költségei.
Egy csekély értékű perben a bíróság a per tárgyának értékére
tekintettel az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor ügygondnokul nem ügyvédet, hanem alperes üzletvezetőjét rendelte
ki. A per folyama alatt az ügygondnok ügyvédet vallott, alperes
pervesztes lett, képviselője költségeinek és díjainak megfizetésében is marasztaltatot!, de az eljáró bíró a Pp. 434. § ára hivatkozva kötelezte felperest ezen költségek előlegezésére. Ez a kötelezés téves. Felperest helyesen csak a bíróság által kirendelt
ügygondnok költségeinek előlegezésére lehetett volna kötelezni,
ami jelen esetben — minthogy az ügygondnok alperesnek a bíróság székhelyén lakó üzletvezetője — csupán a bélyegköltség
és a lényegtelenül csekély más készkiadásokra szorítkozik. Tehát
ügygondnoki költségek címén tulajdonképen az ügyvédi díjak
előlegezésére is köteleztetett a felperes.
Dr. Szóms.

— Dr. Darvai Dénes: A világháború és a nemzetk ö z i h a d i j o g . A szerző kimutatja, hogy a háború következtében
a nemzetközi hadijog normái nem mint jogi szabályok, hanem
legfeljebb mint erkölcsi és gyakorlati postulátumok érvényesülnek és pedig kisebb mértékben a szorosan kombattáns elemmel,
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szélesebb körben az ellenséges polgári lakossággal szemben, leginkább azonban a harcképtelen ellenség javára. Számos érdekes
példa kapcsán mutat rá a központi hatalmaknak eme szabályok
megtartása tekintetében is megnyilatkozó erkölcsi fölényére.
— D r . M a h l e r S á n d o r pozsonyi pénzügyi fogalmazónak
((A. magyar pénzügyi büntetőjog rendszere és kútI'ŐÍB című dolgozata, amelyet a Pénzügyigazgatás 1916. évi folyamában közölt,
különlenyomatban is megjelent.

— Magyar jogi író külföldön. A «Juristische Blátten>
f. é. 21. számában dr. Hajnal Henrik budapesti ügyvéd tollából
közöl cikket, amelyben a szerző a magyar polgári törvénykönyv
javaslatát, a polgári perrendtartást és a csődönkívüli kényszeregyezséget ismerteti.
,
KÜLFÖLD.

— A háború befolyása a kártérítés mértékére. Az
osztrák legfelsőbb bíróság érdekes" elvi jelentőségű ítéletet hozott, amelyben állást foglalt az ellen, hogy a vevő a háború
rendkívüli viszonyai között a szerződéstszegő eladó terhére az
áremelkedés esélyeit kihasználja. Az eset tényállása a következő:
Alperes köteles lett volna 1914 szept. 30-án csirizt szállítani.
Felperes pert indított vevő ellen és kérte őt a csiriz szállítására
kötelezni. A bíróság jogerős ítélete szerint alperes köteles lett
volna 1915 jún. 6-án szállítani. Midőn vevő a jogerős ítélet dacára sem szállított, felperes újabb pert indított és kártérítés
címén kérte a vételár és az 1915 jún. 6-iki ár közötti árkülönbözet megtérítését. Az elsőfokú bíróság alperest a kereset értelmében marasztalta. A másodfokú bíróság, megváltoztatva az elsőfokú ítéletet, arra az álláspontra helyezkedett, hogy eladó csak
az eredeti teljesítési határnapon (1914. szept. 30.) fenállott árkülönbözetet köteles vevőnek megtéríteni. A legfelsőbb bíróság
mindkét alsófokú bíróság ítéletének megváltoztatásával úgy döntött, hogy felperes kárát a bíróság szabad mérlegelés alapján
állapítja meg. Az ítélet indokolásának elvi jelentőségű része
következőképen szól: ((Alperes által fizetendő kártérítési összeg
a RT. 357. §. 3. bekezdés analógiájára rendszerint a vételár és
az 1915 jún., 6-iki piaci ár közötti különbözetben volna megállapítandó. A jelen esetben azonban a kártérítésnek ez a mérve
nem alkalmazható. Felperes ugyanis nem bizonyította, sőt nem
is állította, hogy alperes késedelme folytán más személyekkel
szemben kártérítés fizetésére van kötelezve, vagy más valóságos
kárt szenvedett volna, tehát kizárólag elmaradt hasznának megtérítését kéri. Felperes e címen 18,200 K-nak megítélését kérte
és az elsőfokú bíróság az 1915 jún. 6-án íenállott árkülönbözetet
a szakértők véleménye alapján 16,200 K-ban állapítja meg, ami
a vételár 280%-ának felel meg. Kétségtelen, hogy alperes szerződéses kötelezettségét nem teljesítette, de ebben főleg a háború
kitörése akadályozta meg. A jó erkölcsökbe ütközik, hogy egy
kereskedő aránytalan, minden előrelátható számításon kívül óső
kárt szenvedjen, és ezen a réven vévője a hosszú háborús állapot által bekövetkezett óriási áremelkedés erejéig gazdagodjon
csak azért, mert az eladó a mai rendkívüli körülmények között
a saját szállítói ellen nem lépett fel könyörtelen szigorral, hanem
tekintettel volt szorult helyzetükre («verstösst gegen die guten
Sitten, denen es durchaus widerstreilet, dass ein Kaufmann dafür alléin, dass er in einer so ausserordentlichen Zeit, wie es
die gegenwártige ist, gegen seine Lieferanten nicht mit schonungsloser Harte oline Rücksicht auf dessen eigene bedrángte
Lage vorgegangen ist, einen ganz unverháltnismássigcn, ausserhalb jeder Berechnungsmöglichkeit stehenden Schaden erleiden
müsse, damit sich mit demselben sein Abnehmer infolge der
durch den langen Ivriegszustand bedingten geradczu ungeheuerlichen Preissteigerung bereichern könne»). A kártérítésnek
az 1915 jún. 6-iki piaci ár alapján való megállapítása, tehát jogilag meg nem engedett (unerlaubt) olyan eredményhez vezetne,
mely az Optkv. 878. §-ával ellentétben állana. A KT. 357. §-a
tehát egyáltalán nem alkalmazható a jelen esetben, hanem a kár
a perrendtartás 273. § a alapján szabad mérlegelés útján állapítandó meg.»

— A közigazgatási hatóságoknak rendeletei néha
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bizony kissé homályosak értelem dolgában és a sok paragrafus
felhívása sem emeli a rendelkezések érthetőségét. Egy ilyen rendeletet mondott ki érvénytelennek újabban a berlini Kammergericbt épen a szövegezés határozatlan és homályos volta következtében. A rendőri hatóság büntetéssel kívánt sújtani mindén
oly cselekedetet, amely nyilvános tereken, utcákon és úlakon a
biztos és kényelmes közlekedés veszélyeztetésére alkalmas. A rendőrség rendeletének elengedhetetlen érvényességi feltétele — mondja
a bíróság (411/15. S.) — hogy rendelkezzék arra vonatkozóan,
hogy az érdekeltek miféle egyes cselekményeket teljesítsenek
(Gebote) és milyenektől tartózkodjanak (Verbote). A rendeletnek
tehát szorosan körülhatárolt tényállást kell tartalmaznia, amelyből a parancs vagy tilalom egyenesen következik. A fenti rendelet azonban nem felel meg ezen következménynek, mert a büntethetőséget oly eredményektől és körülményektől tette függővé,
amelyeket a tettes csupán közvetve idéz elő. Hogy valamely cselekmény maga után vonja-e ezeket a követelményeket, az már
most a legtöbb esetben kérdéses lehet és így ugyanazt a cselekményt az egyik megengedettnek, míg más a rendőri tilalomba
ütközőnek
tekintheti. Ily rendelkezés azonban érvénytelen.
A Kammergericht felfogása távol áll a pusztán elméleti jellegű
okoskodástól és szőrszálhasogatástól. A közigazgatási hatóságokat
világos és nem csupán a szakjogászok, de a nagyközönség számára is érthető rendelkezések nyilvánosságra hozására szoktatni
nem felesleges időtöltés. Az általános igazságérzettel semmi sem
áll nagyobb ellentétben, mint midőn büntetést kell elszenvedni
oly magatartás miatt, amelynek tiltott voltát csak a magasabb
logika törvényeivel tisztában levő gondolkodók elméje tudna felderíteni.
A

— A kereskedelmi forgalomban megkívánt tiszt e s s é g é s j ó h i s z e m elvei megkívánják, hogy mérvadók legyenek a felek szerződéses kötelességeinek megítélésénél azok a kereskedelmi szokások is, amelyek csupán a szerződés megkötése
után, a teljesítés alatt keletkeztek. Ebből az elvből kiindulva
mondta ki a német birodalmi törvényszék (III. 295/15.), hogy bár
az utazót alkalmazó cég az előbbinek csupán férfiruha-szövétek
eladási árából ígért jutalékot, ellenkező külön kikötés hiányában
féríiruha-szövet alatt a katonai ruházathoz szükséges szövetet is
érteni kell. Az ítélet szerint az a körülmény, hogy a felek az
1909. évben kötött szerződósben a katonai ruhákhoz szükséges
szövetről nem szóltak, arra nem gondolván, feljogosítja a bírót,
hogy a rendkívüli események következtében a szerződésben beállott hézagot, belátása szerint kitöltse. Irányadó ezen tevékenységében pedig az az általános szabály, hogy a szerződésnek oly
tartalmat kell tulajdonítani, amely a tisztességes forgalom felfogását irányadóul véve, annak rendszerint jutna. Jelen esetben
pedig, tekintve, hogy rendkívüli események játszottak közre, a
szerződés valóságos tartalma csupán annak teljesítése közben vált
megállapíthatóvá.
A.

— A zárórát rögtöni f e l m o n d á s r a okot szolgáltató körülménynek minősítette a német birodalmi törvényszék egy újabban
hozott ítéletében (III. 333/15.). Italmérő helység bérletéről volt
szó a szerződésben, amely szerződés megkötésénél a felek kifejezetten abban állapodtak meg, hogy a helység éjjel is nvitvatartható (Naehtlokal). A rendőri hatóság is megadta az engedelmet
a hajnali három óráig tartó üzemhez, azonban az általános éjféli
záróra elrendelése után természetesen ezt az engedélyt is visszavonta. A bérlő a záróra elrendelése után azonnali felmondáshoz
való jogot kívánt igénybe venni, amely jogát a bíróság el is
ismerte. Gondolatmenetül a határozatban az állapítható meg,
hogy a felek az éjszakán át való üzembentarthatást a helység
lényeges tulajdonságának tekintették, a bérösszeget is erre való
tekintettel állapították meg. A záróra elrendelésével azonban a
bérlőnek lehetetlenné vált, hogy a bérlet tárgyát a szerződésnek
megfelelően kihasználhassa s így a helység szerződésszerű használata — habár a bérbeadó vétkessége nélkül — nagyrészben
lehetetlenné vált. Ez a körülmény pedig kellő okot szolgáltat az
azonnali felmondáshoz. A zárórának Budapesten történt elrendelése folytán a megoldott kérdés minden valószínűség szerint nálunk is fel fog merülni. Elvi határozatról még nincsen tudomásunk.
A.
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Megnyitó beszéd.
Tartotta a Magyar Bajtársi Szövetség jogi szakosztályának alakuló
ülésén (1916 június 12.) dr. Szászy'Schwarz Gusztáv.
A németek ismert természetbúvára és bölcselője, Ostwald,
kevéssel a háború kitörése előtt egyesületet alakított, amelynek
az volt a célja, hogy a kultúrvilág energiáit avval a rendeltetéssel foglalja össze, hogy a legkisebb erőkifejtéssel az elképzelhető legnagyobb eredményt érje el az emberi kultúra minden terén. Az egylet neve volt «A híd» («Die Briicke»). Ilogy
mi történt evvel az egyesülettel a háború kitörése óta, nem tudom. Tartok tőle, hogy a háború lesújtó tapasztalatai után
már ott sem álmodnak többé az egész kultúrvilág energiáinak
összefoglalásáról. Ám fejemben ma is olt reked cca híd» képe és
neve, és azt hiszem, hogy a «a híd® szavával jellemezhetem a legtalálóbban a mi bajtársi szövetségünk mivoltát és célját is. Mert
a mi szövetségünk valóban híd akar lenni a szövetséges államok
és nemzetek kultúrái között. At akarja hidalni mindazt, ami bennünket eddig a kultúra terén szétválasztott: a meg nem értést
és félreértést, az előítéletet és bizalmatlanságot, a nyelvek és életviszonyok idegenségét. És különösen a mi jogi szakosztályunk
is híd akar lenni a szövetséges nemzetek jogászai, jogviszonyai,
intézményei és törvényhozásai között. És mivelhogy régi igazság,
hogy új közlekedési eszközök — mint amilyen a híd is — nemcsak a fennálló forgalmat szolgálják, hanem új forgalmat teremtenek is: azt remélem, hogy ez a híd is, melyet a szövetséges nemzetek kultúrái között most verünk, új forgalmat fog teremteni közöttünk. Ezen a hídon az egyik testvérnép a másikhoz fogja küldeni a maga képviselőit, hogy megismertesse, megbecsültesse,
megszerettesse. Ezen a hídon könyveket és iratokat fogunk átküldeni fordításban, hogy a túlsó szomszéd is megérthesse. Ezen
a hídon eszmék és intézmények fognak vándorolni a túlsó partra,
hogy oda is terjesszék áldásukat. Ez a híd egyszóval össze fog
kötni két jogvilágot, mely eddig el volt választva.
Ámde, uraim: más az összekötés és más az
összeolvasztás.
A rómaiak különbséget tettek adplumbatio és ferruminatio között. Az adplumbatiónál az összekötött mindkét dolog külön dolog marad, míg a ferruminatiónál a keltő összeolvad. Erről a
különbségről van szó a mi jelen kérdésünkben is.
Igen tisztelt külföldi vendégeink! Ha Önök a mai pünkösdi
nappompában a mi ragyogó Dunapartunkon sétálgatnak, bizonyára le fogja kötni lelküket a pesti messze-síkság és a budai
dombvidék gyönyörű kontrasztja. Évszázadokon át állott egymással szemben e két ellentétes partvidék, melyet a Duna elválasztott. Ekkor jött a mi nagy Széchenyink és hidat vert a két part közé,
és az ő példáját utóbb mások is követték. Ezek a hidak összeköji|f
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tötték a két partvidéket, de a két vidék maga ezáltal persze nem
változott. Isten mentsen is a kultúra olyan haladásától, hogy egy
szép napon csak arra ébrednénk, hogy a budai dombvidéket elhord
ták és azt ép oly simára hengerelték, mint amilyen a pesti oldal.
Az ilyen nivellálást nem éreznök haladásnak. Hiszen bizonyos
igaz, hogy a pesti síkon egy öl terület több pénzt ér, mint a
budai hegyeken ugyanannyi. Ám mi szívünkbe zartuk ezeket a
hegyeket, erdőket és vizeket, szeretjük a ligetek madárdalait és
titkait, az egész vidék regényes hagyományát és rejtélyét. Élő darabja ez a mi ifjúságunknak, a mi életünknek, amelytől nem akarunk és nem tudunk megválni. Ezek érzelmi imponderabiliák a
puszta gyakorlati tekintettel szemben. Es ilyen imponderabiliák
vannak a jog terén is. Itt is megvannak a mi hegyeink, erdőink,
ligeteink, titkaink és tradícióink, amiket megszerettünk és amik
nemzeti létünk egy darabját teszik. Az effélék irtásával óvatosan
kell bánni.
Bizonyára igaz, hogy sok túlzás van a Savigny-féle romanticizmusban, mely a jogban mindenütt csak a nemzeti elemet
domborította ki. Bizonyára igaz az is, hogy a kultúra haladása
sok mindent egyformára farag a j o g terén is. Kétségtelen, hogy
a jog fejlődése menetén hovatovább a céltudatosság lép az ösztönszerű jogalkotás helyébe. És bizonyára vannak jogterületek, amelyeken oly kényszerű okok szólnak a közeledés és egyenlősítés
mellett, hogy velük szemben az említett imponderabiliák nem
jöhetnek számba. Ilyen mindenekelőtt a nemzetközi magánjog.
Ilyenek továbbá a forgatható értékpapírok, amelyeket a j o g csavargóinak lehetne nevezni, mert nincs állandó székhelyük, hanem
mindenfelé szertekószálnak. Ilyen az ú. n. immateriális javak joga
— a szabadalmi, szerzői, mustra stb. jog — is, melyek természetüknél fogva nemzetközi forgalomra pályáznak. Mindez azonban nem mond ellent annak a tételnek, hogy elvileg és általánosságban nem szabad a jogegyenlősítés zászlaja mellé állnunk.
Aki a jogegyenlősítés vezérszavát fölveti, az számoljon el három
ellenvetéssel: az egyik a jog, a másik a politika, a harmadik a
gyakorlati keresztülvitel teréből való.
A jog természetéből vett ellenvetésem ez: a jog kultúra és
minden kultúra nemzeti. Nem hiszek a volapük nyelvében és
ezért nem hiszek volapük jogban sem. Ha az egész világon bevezetnők a volapük nyelvet, száz év múlva már ott volna egy
német, egy angol és egy francia volapük, mert mindenütt másképen ejtenék ki. Volt rá eset a történelemben, példa rá Japán,
hogy egy nemzet készen vette át egy másik nép kultúráját. Ez
azonban nem igazi kultúra, ez kultúrélősdiség. És élősdi minden
nép, amely azt, amit más nép saját erejével teremt meg, egyszerűen készen a saját zsebébe dugja. Disraeli ezt úgy nevezi valahol, hogy «second hand civilisation)), másodkézből való civilizáció. Ez talál azokra a népekre, akik folyton más népek zsebében tartják a kezüket. Csakhogy az ilyen eljárás nem becsületes,
önérzetes nemzethez nem mélló és nem is eredményes. Van egy
német közmondás, amely azt tartja, hogy: «Selber essen macht
fett®. Én azt hiszem, hogy még igazabb az a mondás, hogy :
«Selber arbeiten macht stark». Mert csak azt mondhatjuk igazán a magunkénak, amit saját erőnkkel, saját verejtékes munkánkkal alkottunk. Amit pedig magunk alkottunk, az szükségképen magán fogja hordani a mi saját nemzeti karakterünket is,
akár így akarjuk, akár nem, mert a maga bőréből senki ki nem
ugorhatik. Amit mástól vettünk kölcsön, sohasem lesz a magunké. A x*ómai jog szerint a konfúzió által tulajdont szerzünk
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ugyan az idegen pénzen is, de ez csak formailag igaz: tartalmilag
a kölcsönpénz mindig az marad, aminek a római jog is nevezi:
((ses alienumí) — idegen pénz.
Ennyit a jog természetében rejlő akadályokról. De az állam
politikai érdeke is szól a jogkiegyenlítés ellen. És ez különösen
jelentős a mi magyar államunk szempontjából. Minden államnak
fontos politikai érdeke, hogy az ő területén egységes jog uralkodjék. Nagyon jól tudják Önök, hogy a német birodalomban
is ez a politikai megfontolás vezetett nagyrészben oda, hogy
egységes törvénykönyveket alkottak : ennek nem az volt az oka,
mintha egyik-másik állam külön törvénykönyve tartalmilag nem
lett volna elég jó, hanem főleg az a politikai momentum, hogy
a birodalmi egységre irányuló politika súlyt helyezett a birodalmi törvénykönyv egységére is. Ámde ha az állam egyfelől azt
akarja, hogy az ő egész területén egy legyen a jog, akkor politikai érdeke van másfelől abban is, hogy ez a jog más legyen,
mint a szomszédos államoké ; állampolitikai fontossága van.
annak, hogy az illető állam közjogi körvonalait mintegy az ő
törvénykönyvei is megerősítsék, szóval, hogy jogterület és államterület egybeessék. Ez olyan vonatkozás, amit különösen magyarhallgatóim, tekintettel az Ausztriával és Horvátországgal való
közjogi viszonyunkra, további magyarázat nélkül is meg fognak
érteni.
Végül még egy elvi akadálya van a jogegységesítésnek : a
gyakorlati keresztülvihetetlenség. Ne feledjük, hogy a jog nem az,
amit a hivatalos lapban kinyomatnak. A nyomdagép még nem
csinál jogot. Jog az, ami a nyomtatott betűből az életbe száll, ami
a jogkereső és jogalkalmazó emberek tudatában él és hat és
joggá a törvénybetű csak akkor és csak oly értelemben lesz, ha
és amily értelemben a gyakorlat azt befogadja. Ha pedig a
hazai gyakorlat az idegen törvényt félreérti, rosszul vagy egyáltalában nem alkalmazza, akkor a jogegység a külfölddel csak úgy
volna megóvható, ha a közös törvényt közös legfőbb
bírósággal
is biztosítjuk, ily messze pedig, ugyebár, senki sem akar menni.
Ezek azok a legfőbb okok, amelyek miatt azt mondtam,
hogy jogi kapcsolatra van szükségünk, de nem jogkiegyenlítésre.
Uraim ! A hídról beszéltem, mint munkánk jelképéről. És
itt jut eszembe, hogy a rómaiaknál a jog legrégibb művelői és
alkalmazói a pontifexek voltak. ((Ponti-fex)) pedig azt jelenti,
hogy c(hidkészítő». Oly kultúrhistóriai kapcsolatnál fogva, amely
előttünk ma már nem ismeretes, a hídépítők voltak a rómaiaknál a jog papjai és első gyakorlati alkalmazói is. Ugy vélem,
hogy mi is, ha megépítjük a mi hidunkat, igaz papjai leszünk
és igaz alkalmazói a jognak. Ily érzelemmel nyitom meg mai
első ülésünket.

A turpis e a u s á n a k e g y i k esete é s a kir. Kúria.
Ágyassági viszony létesítése iránt kötött megállapodásból
kifolyólag az egyik fél 3000 K-ról szóló váltót átadott a másik
félnek. Ezt a váltót az átadó keresettel visszakövetelte. A felperest keresetével elutasították, még pedig azzal az indokolással,
hogy az említett megállapodás a jó erkölcsökbe ütközik, ezért
bírói úton érvényesíthető jog nem származik, «a felek egyike
sincs jogosítva arra, hogy az általa tudott erkölcstelen cél elérése végett már teljesített szolgáltatást a másik féltől — a.fenforgó turpis causa okából — bírói úton visszakövetelhessem
(Kir. Kúria 1916 március 8. Rp. III. 10,902 915. sz. Magánjogi
Dtár 179. 1. 1916. VI, sz., a Jogtud. Közi. 21. 1916 sz. melléklete.)
Ezzel a döntéssel nem érthetek egyet ; nézetem szerint a
kereset turpis causa okából elutasítható nem volt.
Az kétségtelen, hogy a felek közt létrejött ügylet a jó
erkölcsökbe ütközik. Az is kétségtelen és állandó jogszabály is,
hogy ily ügylet alapján egyik íél sem érvényesíthet teljesítés
iránt.bírói úton jogot. Ez oly régi jogszabály, mint maga a jog.
Ez utóbbi maga magának szab korlátot az erkölcsi világrend
érdekében azáltal, hogy az erkölcs törvényeit felveszi saját
körébe és ezért perhorrescálja a jog az erkölcstelent és csakis
erkölcsös alapon rendezkedik be.
A jog továbbfejlődésével és különösen a condictiok kiépítésével az a jogszabály is honossági jogot nyert, hogy ha a jó
erkölcsökbe ütköző ügyletből kifolyólag az egyik fél teljesített,
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a turpis causa azonban csak az elfogadót terheli, a szolgáltatás
visszakövetelhető, mert különben az elfogadó a teljesítő rovására
jogalap nélkül gazdagodnék.
Ezt a jogszabályt, mely ellen kifogás nem tehető, bíróságaink állandóan követik, felvette azt a m. polg. törvénykönyv
törvényjavaslata is (1510. §. biz. szöveg). Ugyanígy rendelkezik
a német polg. tkv. 817. §-ának első mondata is.
Továbbmenve felállították azt a további jogszabályt, mely
szerint abban az esetben, ha a turpis causa mindakét felet terheli és az egyik fél már teljesített, a szolgáltatás vissza nem
követelhető, vagyis hogy ebben az esetben a jogalap nélkül való
gazdagodás elvei már alkalmazást nem nyernek.
Hogy ezt a jogszabályt ki állította fel, nem tudjuk, a római
jogban ennek a szabálynak forrását nem találjuk, több idegen
jogban szintén nincs meg. Azt sem mondhatjuk, hogy állandó
bírói gyakorlat szentesítette volna, mert nálunk van eltérő határozat is (1. cikkírónak a magyar jogászegyletben 1913. évi
november 29 én «turpis causa és polg. törvénykönyv törvényjavaslata)) cím alatt tartott előadását; jogászegylet! értekezések,
új folyam, X. köt. 1914 december hó, 68. füzet 18. lap).
Nem akarjuk itt mindazokat az érveket felhozni, melyek e
c(jogszabály» ellen szólanak és utalunk e tekintetben a fent idézett előadás tartalmára és arra, hogy nálunk is már mind inkább
szaporodik a száma azoknak, kik e jogszabályt helytelennek
tartják, mert igazságtalan, jogilag tarthatatlan és ellenkezik
épen a jogalapnélküli gazdagodás elveivel. Mereven felállítva
csak a német ptkv. 817. §. második mondatában találjuk. Átvették volt a polg. tkv. javaslatába is azt a jogszabályt, de a legújabb fent idézett szövegben módosították, úgy, hogy aszerint
még két oldalú turpisság esetén is bizonyos visszakövetelési jog
biztosítva van.
Habár ezt a visszakövetelési jogot nagyobb terjedelemben
kellett volna a törvényjavaslatba felvenni, mégis ebben a korlátolt terjedelemben történt megállapítása is a visszakövetelési
jognak mindenesetre haladás, mindenesetre jele annak, hogy
azzal a merev állasponttal, mely szerint a kétoldalú turpitudo
esetén minden visszakövetelési jog feltétlenül ki van zárva,
nálunk felhagytak. Ettől az ú j iránytól, mely a törvényjavaslatban kifejezést nyert, nem lett volna szabad eltekinteni. Habár
ez még nem törvény és nem kötelező és habár tudjuk, hogy
minden legfőbb bíróságnak judikaturája konzervatív természetű —
amit elvileg csak helyeselni lehet — de másfelől az is áll, hogy
bizonyos haladás elől elzárkózni nem helyes, úgy, hogy ha valamely kérdés új irányban látszik haladni és az — több irodalmi
megnyilatkozástól el is tekintve — oly törvényjavaslatban, mely
sok tanácskozáson már keresztül ment és melyen jogászaink
kiválóságai dolgoztak, kifejezést nyert, a legkevesebb ami elvárható az, hogy indokolandó lett volna, hogy az új irány elveit
abban a konkrét esetben miért mellőzték, különösen midőn az
idézett bizottsági szöveg 1510 §-ának indokolásánál azt olvassuk, hogy az említett merev álláspont fentartása «aggályos» és
gyakran nagyon ((méltánytalan volna, ha a szolgáltatás elfogadója a turpis causája szerzemény értékével véglegesen gazdagodnék)). Mindezeknek teljes mellőzése nézetünk szerint nem
helyeselhető.
A másik kifogásunk pedig az, hogy még a szigorú álláspont
fentartása esetén is a visszakövetelés tekintetében kivétel van
akkor, hogy a szolgáltatás semmi egyéb, mint kötelezettségvállaló nyilatkozat.
Kétségtelen ugyanis, hogy pl. a váltó adása nem egyéb,
mint kötelezettségvállaló nyilatkozat úgy, hogy az a váltó adása
nem oly szolgáltatás, melytől- a visszakövetelés meg' lenne tagadható. Innét van, hogy ily esetben a visszakövetelési jognak
helye van még a legmerevebb állásponton levő német polg. tkv.
szerint is (717. §. utolsóelőtti mondat). Hogy ez a magyar polg.
tkv. törvényjavaslata szerint is így van, igazolja annak 1510. §.
utolsó mondata (biz. szöveg), melynek magyarázatául a vonatkozó indokok kifejezetten épen a váltót említik, mint ily visszakövetelhető szolgáltatást, amit az indokolás magától értetőnek vesz.
Hogy ily kötelezettségvállaló-nyilatkozat visszakövetelhető ne
legyen, arra sehol sincs jogszabály.
Ezért tehát a váltó visszaadása iránt támasztott követelés
jogalappal bír.
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A merev állásponton levő német polg. tkv. 817. §-a alapján
kifejlődött joggyakorlat szerint pl. a megvesztegető által — pénz
helyett — átadott váltó visszakövetelhető, valamint valamely
erkölcstelen alapból származó kötelezettség megerősítésére adott
kezességi nyilatkozat stb.
Az elutasításnak jelen esetben mik lehetnek a következményei ?
Ezek a következők lehetnek.
A váltóbirtokos érvényesítheti a váltót, mivel szemben az
ellenfél felhozhatja a turpis causa kifogását, ebben az esetben
elutasítják a váltóbirtokost ; ezért nem kellett a váltót nála
hagyni. De lehet, hogy az ellenfél nem érvényesíti a turpis
causa kifogását, akkor épen hiba, a váltót a félnél hagyni, mert
hisz akkor a váltóbirtokos oly vagyoni előnyhöz jut, amihez a
turpis causa okából jutni teljességgel nem szabad. De lehet az
is, hogy a váltóbirtokos a váltót harmadik jóhiszemű személyre
forgatja, kivel szemben a turpis causa nem érvényesíthető, ekkor
teljesíteni tartozik a váltóadós olyasmit, aminek teljesítésére
épen turpis causa okából kötelezhető különben nem lett volna.
Miért tehát módot nyújtani mindezekre a váltó vissza nem ítélése által?
A kir. Kúria már ismételten bizonyítékát adta annak, hogy
valamely kérdésben elfoglalt állásponthoz nem ragaszkodik makacsul és a haladás elöl nem zárkózik el akkor, midőn új irányok lépnek előtérbe (pl. utólagos telepítés stb.) ezért hisszük
is, hogy a kir. Kúria alkalomadtán ebben a sokat vitatott kérdésben is hajlandó lesz álláspontját revizió alá venni.
Dr. Schuster Rudolf.

A tiltott közlésről.
I.
A Bp. életbeléptetéséről szóló 1897: XXXIV. tc. 20. §-a szerint coki a büntető bíróság előtt a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalást vagy fötárgyalást
a hatóság engedélye nélkül
bármely módon egészben vagy részben közzétesz stb.» vétséget
követ el.
A Pp. (1911 :1. tc.) 207. §-a szerint ((amennyiben a tárgyalás nyilvánossága ki van zárva, a tárgyalás tartalmának
bármely módon közlése tilos.))
Részben ez utóbbi sanctiójaként, részben a fenti rendelkezések kiegészítéséül a Pp. életbeléptetéséről szóló 1912 : LIV. tc.
96. §-a elrendeli, hogy vélséget követ el, aki a hatóság engedelme nélkül : «1. polgári vagy fegyelmi bíróság előtt a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalást bármely módon, egészben
vagy részben közzétesz ; 2. bűnvádi vagy fegyelmi ügyben, továbbá stb. ügyben beadványt
vagy hatósági iratot, amelyet a
hatóság a nyilvánosságra nem hozott, egészben vagy részben
közzétesz.))
Hasonló vétségnek tekinti a fiatalkorúak bíróságáról szóló
1913: VII. tc. 13. §-a azt a cselekményt, amely ((gyermek vagy
fiatalkorú
ügyében a hatósághoz intézett beadványt, hatósági
iratot vagy az eljárásnak bármely részét közzéteszi vagy hatósági
eljárás tárgyává tett ilyen ügyről nyomtatvány útján a hatóság
engedelme nélkül hirt ad.))
Hogy a hatósági engedelem megadására, mely hatóságok
jogosultak s azt mi módon adják meg, azt a m. kir. minisztériumnak a St. végrehajtása s egyes kapcsolatos rendelkezések
tárgyában kiadott 2500/1914. M. E. sz, rendelete 66—71. §-a
állapítja meg. E rendelet szerint az engedelmet az egyes közlemények tekintetében rendszerint az a hatóság adja meg, amelynél az ügy van. (Járásbíróságnál a járásbíróság vezetője, törvényszéknél a kir. törvényszék elnöke, kir. ügyészségnél a
kir. ügyészség vezetője stb.) Rendőrhatóság nincs feljogosítva
engedély adására, de a jogosult hatóság felhatalmazhatja őt
erre. Az engedély akár hivatalból, akár kérelemre adható meg,
azt írásba kell foglalni, az ügyiratokon jöl kell jegyezni, a bíróság hirdető tábláján közzé kell tenni és az illetékes kir. ügyészségnek azonnal meg kell küldeni.
Mindezen rendelkezések célja az, hogy ha a bíróság a tárgyaláson a nyilvánosság kizárását a ((közrend, vagy a közerkölcsiség veszélyeztetése® okából vagy rágalmazás, becsületsértés s
hitelrontás vétsége miatti bűnügyben «a felek egyező kérelme alap-
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ján® elrendelte (Bp. 293. §.) és Bp. 542. §, és 1914 : XLI. tc. 30. §-a),
illetve ha a bíróság a tárgyalás nyilvánosságát «a közrend és közerkölcsiség szempontjából vagy a fél méltányos érdekéből® kizárta,
(Pp. 207. §-a és min. indok) az ott történtekről hatósági engedély nélkül sajtó útján semminemű közlések sem jelenhetnek
meg. Az 1912: LIV. tc. 96. §-ának indokolása szerint «a bűnvádi
valamint a fegyelmi ügyekben nyilvánosságra nem hozott iratok
engedély nélküli közzététele minden esetben polgári ügyekben pedig
csak az ott megjelölt házassági, gondnoksági stb. ügyekben eltiltandó, mert ez az ártatlan félnek az utólagos fölmentéssel gyakran
helyre nem hozható sérelmet okozhat». A fiatalkorúak ügyében kimondott közlési tilalom «a fiatalkorú jövője érdekébena van és pedig
«a közlési tilalmat a lenti szabályoknál messzebb kellett kiterjeszteni, nevezetesen abban az irányban, hogy necsak a hatósági
személyektől vagy hatósági itatokból, hanem ami a leggyakoribb a közvetve tanuktól vagy másoktól szerzett értesülések
közlése is a tilalom alá legyen vonható, (i. ü. biz. ind.)»
Mint az előadottakból látható törvényeink teljes körültekintéssel gondoskodnak arról, hogy mely ügyek, az eljárás minő
szakában és minő körülmények között nem tartoznak a nyilvánosság elé és azoknak engedély nélkül való közlése mikor képez
bűncselekményt. A sajtóban ennek dacára nap-nap után jelennek
meg közlemények, melyek a fenti rendelkezésekbe ütköznek s
e tiltott közlések elbírálása s általában a fenti rendelkezések
értelmezése tekintetében a legellentétesebb felfogások állanak
egymással szemben.
Nem foglalkozva azzal, hogy még ma is van olyan felfogás, •
mely a Bp. 329. és 293. §-ainak téves értelmezésével azt vitatja,
hogy a bűntető bíróság a zárt tárgyaláson hozott ítéleteit nyilvánosan tartozik kihirdetni pedig, ha az ítéletet utóbb nyiltan
hirdetik ki, akkor céltalan volt az egész előző zárt tárgyalás
s hogy pl. a gyakorlatban még a fölött is nézeteltérés merült föl,
hogy a helyreigazítási panasz fölötti tárgyalás (St. 21. §.), — mely
nem nyilvános
bűnügy-e vagy polgári ügy s így annak tiltott
közlése az 1897 : XXXIV. tc. 20. §-a vagy az 1912 : LIV. -tc. 96.
§-a alá esik-e, holott e panasz Budapesten a kir. büntető járásbírósághoz tartozik, az állandó vita főként «« tárgyalást vagy
fötárgyalást
s illetve beadványt vagy hatósági iratot egészben
vagy részben közzétesz» kifejezések értelmezése körül forog.
Itt mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy «a tárgyalást vagy
fötárgyalást® illetve ((beadványt vagy hatósági iratot)) kitétel teljesen egy tekintet alá esik s mindkét esetben tulajdonképen azok
tartalmáról van szó, úgy hogy a vita igazi lényegét az «egészben vagy részben közzétesz)) kifejezés értelmezése képezi.
Az egyik felfogás azt vitatja, hogy a zárt tárgyalásról valamint a bűnvádi, fegyelmi stb. ügyről egész a nyilvános tárgyalásig vagy főtárgyalásig hatósági engedély nélkül semmiféle köz-'
lés sem engedhető meg. Ez álláspont szerint a nyilvánosságnak
semmi köze azokhoz az ügyekhez, melyeknél a bíróság a nyilvánosságot kizárt és különösen nem tartozik a nyilvánosság elé
a bűnügy vagy fegyelmi ügy s egyéb a törvényben felsorolt ügy
az előzetes eljárás : tehát a nyomozás vagy vizsgálat, valamint a
vádtanácsi és a fötárgyalást előkészítő eljárás során. Ezekről az
ügyekről mindennemű közlés tiltva van, róluk a nyilvánosságnak még megemlékezni sem szabad s egyedül a hatóság jogosult, ha indokoltnak látja azokról közléseket tenni vagy engedélyezni. Ez álláspont szerint tehát az ((egészben vagy részben))
való közzétételi tilalom a teljes közlési tilalmat jelenti.
Ezzel ellentétben a másik felfogás azt hirdeti, hogy csak az
a közlés tilos, mely magát a tárgyalást vagy fötárgyalást, a beadványt vagy a hatósági iratot akár egészben, akár részben szószerint, tehát mintegy idézve teszi közzé. Ezen vélemény szerint
tehát csak akkor forog fen tiltott közlés, ha egy följelentés, egy
tanúvallomás, egy hatósági jkv., szakértői vélemény, vádlott védekezése, vádirat, bírósági intézkedés, határozat vagy ítélet akár'
egészben, akár részben, de szószerint, azokból idézve, azokra hivatkozva tétetik közzé. Meg lehet tehát emlékezni a bűnügyről
vagy fegyelmi stb. ügyről az előzetes, illetve előkészítő eljárás,
tehát a nyomozás vagy vizsgálat során is s azt is meg szabad
írni, hogy ki ellen, milyen ügyben volt tárgyalás és ott minő
határozat hozatott, csupán a tárgyalás vagy beadvány és hatósági irat szószerint való közlése tilos.
Ezen két álláspont közé helyezhető mintegy közvetítőként
egy legutóbbi kir. kúriai határozatban (1916 III. 28. B IV.
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433/10/1916. sz.) kifejtett az a jogi felfogás, mely a teljes közlési
tilalom elvi álláspontjára helyezkedve, kijelenti, hogy a fenti esetekben a sajtó közölheti ugyan a bűnügyi eseteket, mint társadalmi eseményeket, de asohasem szabad a közlemény tartalmát
olykép feltüntetni, mintha az hatósági beadványnak vagy iratnak
tartalma volna».
Ez eltérő álláspontokat közelebbről vizsgálva, mindenekelőtt
ki kell jelentenem, hogy ebben a kérdésben mindennemű közvetítő, kiegyenlítő álláspont tarthatatlan, mert igen labilis alapra
téved, a kérdés eldöntését teljesen bizonytalan talajra helyezi s
egyenesen kitanít a törvény kijátszására. Mi sem könnyebb, mint
valamely közleményt úgy megírni, hogy abból ki ne tűnjék,
hogy adatai beadványból vagy hatósági iratból származnak. Véleményem szerint itt a megalkuvás lehetetlen s ezért csak arról
lehet szó, hogy a fenti két ellentétes felfogás közül vagy az
egyik vagy a másik álláspontra helyezkedjünk. Vagy a teljes
közlési tilalom, vagy csak a szószerint való, mondjuk: idézésszerű
tilalom álláspontjára.
A fent idézett törvényhelyek indokolása s különösen a gyakorlatban ez irányban szerzett tapasztalatok arra indítanak, hogy
a magam részéről az előbbi, t. i. a teljes közlési tilalom álláspontjára helyezkedjem s azon véleményemnek adjak kifejezést,
hogy kizárólag a hatóság hivatott annak elbírálására, hogy a
zárt tárgyaláson történtek, valamint a beadványokban és ható-sági iratokban foglaltak a nyomozás és vizsgálat s általában az
előkészítő eljárás során közölhetők-e és milyen terjedelemben s
így ezen ügyekben az engedély nélkül való mindennemű
közlés
a tiltott közlés vétségének megállapítására
alkalmas. Szóval meggyőződésem szerint az idézett törvények helyes értelmezése alapján a zárt tárgyalásokról és főtárgyalásokról, valamint bűnügyekről és fegyelmi ügyekről a nyilvános tárgyalásig, illetve
főtárgyalásig, továbbá házassági, -születés-törvényességi, kiskorúság-meghosszabbítási, gondnokság alá helyezési stb. ügyben hatósági engedély nélkül mindennemű közlés tiltva van. Hatósági
engedély nélkül nem szabad tehát megírni még azt sem, hogy
egy zárt tárgyaláson vagy főtárgyaláson mi történt, ki volt a
vádlott, mivel vádolták, mire ítélték vagy kik voltak a felek s
miről volt szó, avagy hogy N. N. bíró vagy ügyvéd ellen milyen
érdekes fegyelmi följelentés tétetett vagy fegyelmi eljárás van
folyamatban s végre, hogy a nyomozó hatóság vagy vizsgálóbíró
ki ellen, milyen bűncselekmény címén folytat eljárást, kit miért
tartóztattak le, kinél tartottak házkutatást, kit mivel vádolnak
stb., kinek a gondnokság alá helyezését vagy elmegyógyintézetbe
való fölvételét kérik stb. Mindez az ügyek fent megjelölt stádiumában vagy állapotában nem tartozik a nyilvánosságra s
illetve hogy oda tartozik-e, a hatóság s nem az újságíró hivatott
megítélni.
Első pillanatra ez az álláspont talán túlmerevnek látszik, ha
azonban közelebbről szemügyre vesszük a dolgot, kiderül, hogy
a törvény helyes intenciójának s a köz- és magánérdeknek egyedül ez a felfogás felel meg.
(FolyL küv-)
Dr. Váry Albert.

A részletfizetés elvesztése é s a Ptk. javaslata.
A részlettörvény szabályozása a 80-as évek óta állandó része
az igazságügyi programmoknak. A részletügyletek nagy gyakorisága mellett a szabályozás szociális fontossága első pillantásra is szembeötlik, mégis a rendszeres törvényalkotásnak még
csak a kezdeményező lépései sem történtek meg. Törvényeink
itt-ott beszélnek ugyan részletügyletről; így a polgári perrendtartás 29 és 45 szakaszai az illetékesség kérdésében adnak a
részletügyletre szabályokat. Hogy mi tekintendő részletügyletnek, arra a polgári perrendtartás feleletet nem ad, de ez vagy
az általános magánjogi kódexnek, vagy a részletügyletről alkotott speciális törvénynek a feladata. Polgári törvénykönyvünk
javaslata újból nem foglalkozik a részletügylettel. Ad ugyan szabályokat, amelyek a részletügyleteknél válnak gyakorlatiakká,
de még azon kérdéseket sem öleli fel a megoldásra váró kérdéskomplexumból. amelyek beleilleszthetők az általános magánjogi törvénykönyv keretébe és nem utalandók át feltétlenül a
speciális részletügyleti törvénybe.
Ezúttal csupán egy vonatkozására a részletügyletnek kívá-
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nunk rámutatni a polgári törvénykönyv javaslatával kapcsolatban.
A javaslat 835. és 836. szakaszai tartalmaznak rendelkezéseket a jogvesztés kikötésére. A javaslat gondolatvilágában a jogvesztés egyértelmű az ügylet teljes megdölésével és az ügylet
egészében érvénybenmaradása mellett bizonyos részleges jogvesztések szabályozására a javaslat nem gondol. Ilyen részleges
jogvesztés volna a részletügyletek állandó kikötése, hogy az
adós elveszti a részletfizetést, ha a részleteket pontosan be nem
tartja. Mai szemléletünkre jellemző, hogy szokásos szóhasználatunk részletfizetési kedvezmény-ről
beszél, amelyet mintegy a
hitelező kegyessége nyújt az adósnak. Gyakorlatilag úgy áll a
dolog, hogy az ilyen ügyletek létrejöttének a legfőbb előmozdítója épen ez a hitelező által nyújtott kedvezmény volt, amely
nélkül az adós nehezen kötötte volna meg az ügyletet. Nyilvánvaló, hogy az adósnak fontos érdekei fűződnek ahhoz, hogy a
részletfizetési joga ne menjen veszendőbe. Az az olcsó érvelés,
hogy az adós maga biztosíthatja magának a részletfizetési jog
fenmaradását azáltal, hogy a fizetési határidőkben a részleteket
mindenkor betartja, nem menti fel az alól a törvényhozót, hogy
a jog ezen területét teljesen átengedje a szerződő felek szabadságának. Egyrészt a törvény kimondhatná azt, hogy a részletfizetési jog csak bizonyos számú részlet elmaradása esetén szűnik meg, esetleg a részletfizetési jog elvesztése az egész tőkeösszeghez arányosított tételben megszabott hátralék felszaporodásához volna köthető, amit a német részletügyleti törvény 4. §-a
(Die Abrede, dass die Nichterfüllung der dem Ivaufer obliegenden Verpílichtungen die Fálligkeit der Restschuld zur Folge
habén soll, kann rechtsgiiltig nur für den Fali getroffen werden, dass der Káufer mit mindestens zwei auf einandcr folgenden
Teilzahlungen, ganz oder teilweise in Verzug ist, und der Betrag
mit dessen Zahlung er im Verzug ist, mindestens dem zehnten
Teile des Kaufpreises der übergebenen Sache gleich kommt.)
ezt előírja. Külön szabályt kellene ezenkívül felállítani arra az
esetre, ha az adós az első részleteket azon a címen tagadja
meg, mert a szerződés kötelező erejét nem ismeri el. Ilyen esetekben az adós az előtt a dilema előtt áll, hogy vagy eláll jogosnak vélt kifogásainak perbeli érvényesítésétől, vagy pedig
perbebocsátkozása esetére kiteszi magát annak, hogy a bíróság
álláspontját nem találja jogszerűnek, minek folytán a szerződés
vonatkozó határozmányai alapján ellene az egész összeg esedékessé válik, mert közbül a részletfizetéseket, vagy akár egy részlet fizetését elmulasztotta. A perbebocsátkozás ugyan mindig a
perlekedő fél kockázatára történik, mégis azt hisszük, hogy
ennek a kockázatnak a megnövekedését nem kell mindig előmozdítani. Nem ismerjük ugyan félre annak a fontosságát, hogy
a jogszabályok a felek pereskedési akaratának lehetőleg gátat
vessenek és a feleket lehetőleg a perlekedéstől való távoltartásra
motiválják. Ennek ellenére úgy érezzük, hogy méltánytalanul
érné a jóhiszeműen perlekedő adóst az ügylet érvényességében
történt perveszteségen felül a pervesztésnek az a további következménye, hogy a részletfizetéstől is elesik. Kimondandó volna
tehát, hogy olyan esetekben, mikor a fél bár a bírói megállapítás szerint jogszerűtlenül, de jóhiszeműen vélt joga érvényesítéseképen bocsátkozott perbe, akkor a bíróság a szerződés esetleges ellenkező kikötése ellenére is jogosítva legyen a marasztalás csupán az időközben lejárt részletekre szorítani, egyébként
pedig a részletfizetési jogot az adós részére helyreállítani.
Dr. Beck

Salamon.

Külföldi bíróság hatáskörének v a g y
i l l e t é k e s s é g é n e k kikötése.
A Kúria P. II. 8538/1915. 11. sz. ítélete 1 amely megengedi
az osztrák tőzsdebírósági hatáskör kikötésének a magyar bíróság
előtt folyó perben leendő figyelembevételét újból aktuálissá teszi
azt a rég vitatott kérdést, hogy a külföldi fórum hatáskörének
vagy illetékességének prorogálására alapított kifogást a belföldi
bíróság mennyiben köteles figyelembe venni.
Jelenleg érvényben levő tételes jogunkban az illetékességi
prorogatio elé szab speciális korlátot. E §. értelmében az illeté1
Közölve a Jogtudományi Közlöny 1916. évf. 13. számában
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késség- csak belföldi bíróságra ruházható át. Ezt a korlátot a
törvénykezési rendtartás nem ismerte és a felsőbíróságaink
gyakorlata is megengedte azt, hogy magyar állampolgár külföldön
vagy külföldiekkel kötött ügyleteiből eredő perekre alávesse magát valamely külföldi bíróság illetékességének. Ennek a Pp. 45.
§-ában felállított korlátnak jelentősége elsősorban a Pp. 45. £-ának
2. bekezdése szempontjából van : az esetben t. i., ha a felek kizárólag kötötték ki valamely külföldi bíróság illetékességét és
felperes mégis az egyébként fenálló valamely illetékességi okot veszi
igénybe. Ilyenkor, habár a fórum prorogatum fórum speciale exclusivum és alperes pergátló kifogást emel, a belföldi bíróság még
sem szállíthatja le illetékességét, mert hiszen az alperes hivatkozta
prorogatio a Pp. szerint érvénytelen. Az ellenben, hogy felperes
tényleg a prorogált külföldi bíróság előtt indítsa meg a keresetét,
elvileg nincs épen kizárva (ha csak pl. repressziókép nem) Ha tehát
a prorogatio az illető külföldi perjog ily irányú szabályai szerint
érvényesen létrejött, az igénybe vett külföldi fórum illetékes is
lesz s alperes esetleges pergálló kifogásának nem adhat helyt. Más
kérdés azután az, hogy ilyen bíróság ítélete végrehajtható-lesz-e belföldön. A Pp. 414. §-ának 1. pontja szerint ugyanis «amennyiben
nemzetközi
szerződés másként nem rendelkezik, a külföldi bíróság
ítéletét nem lehet érvényesnek elfogadni, ha az a bíróság, amely
az ítéletet hozta, a magyar törvény szerint nem volt
illetékese.
Ebből a rendelkezésből az folyik, hogy a csupán prorogatio alapján illetékes külföldi bíróság ítélete nem hajtható végre, ha csak
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.
Már a kölcsönös végrehajtási jogsegély tárgyában Ausztriával kötött és az 1914 : XLII. tcikkbe iktatott szerződés 3. cikkének 13. pontjához képest a prorogatio alapján eljárt osztrák perbíróság ítélete Magyarországon végrehajtható (s természetesen
viszont is), feltéve, hogy «az alperes általános illetékessége a per
bíróságának államában volt 2 ». Figyelembe veendő azonban az>
h o g y ez a 13. pont az osztrák bíróság illetékességének kikötését
csak az ítéletének végrehajthatósága szempontjából szabályozza,
de nem egyúttal a Pp. 45. §-ánsk szempontjából. Annak a kérdésnek a vizsgálatánál, hogy az osztrák bíróság illetekessége érvényesen köttetett ki, a magyar bíróságnak az előtte
megindult
perben a Pp. 45. §-át kell ezentúl is alkalmaznia és ennek folytán el kell vetnie a bár Ausztriában lakó, de itt valamely más
illetékességi ok alapján perelt alperesnek azt a kifogását, hogy
a perre valamelyik osztrák bíróság illetékességét kötötték ki a
hivatkozott 3. cikknek megfelelően. A törvényhozónak ez az állásp o n t j a - a Miniszteri indokolásból 3 is kitűnik. Lehetséges ugyan
az, hogy a Miniszteri indokolás elsősorban olyan esetekre gondolt, hogy belföldi bíróság — külföldi személylyel vagy vagyonnal kapcsolatbán lévő — perben oly illetékességi ok alapján j á r t
el, amelyet e 3. cikk nem sorol fel, azonban a Miniszteri indokolás kijelentései a most kifejtettem nézetet is támogatják. De ettől
eltekintve is: világos az, hogy egészen más dolog elzárni — az
2
Az e pontban szabályozott prorogatio a Pp. 45. §-ától egyébként is eltér annyiban, hogy 1. e pontban a prorogatiót nem az
alperes egyoldalú alávetésének, hanem a felek kölcsönös alávetésének kell létrehoznia, 2. e pontban az okirat a prorogatiónak nem
érvényességi kelléke, az okirat csupán az egyedül megengedett bizonyítási eszköz ; 3. itt a jogviszonynak, amelyből a por ered, szó
szerint nem kell az okiratban meghatározva lennie, viszont a prorogatio tárgyának határozottsága tekintetében a törvény egészen
a Jurisdictionsnorm 104. §-ával azonos szabályokat állít fel, azt kívánván meg, «hogy az alávetés meghatározott jogvitára vagy meghatározott jogviszonyból eredő jogvitákra® (auf einen bestimmten
Rechtsstreit oder auf die aus einem bestimmten Rechtsverháltnisse
entspringenden Rechtsstreitigkeiten) . . . . vonatkozzék; 4. minden
részletügyleti pert kizár a prorogatio köréből.
3
Kitűnik ez a hivatkozott törvényhely miniszteri indokolásából is, amely így szól : «A 3. cikkben meghatározott illetékességi
okok ' valamelyikének fenforgása a kölcsönös végrehajthatóság
feltétele, de az illetékességi okoknak ez a szabályozása egyebekben
nem érinti a két államban a peres eljárásra nézve megállapított
illetékesség belföldi rendjét. A perbíróság illetékességét ezentúl l S
az erre nézve irányadó belföldi jogszabályok szerint kell megítélni.
Csakis akkor, amikor az egyik államban hozott bírói határozatot a
másik államban kell végrehajtani, kerül szóba az vájjon a jelen
szerződésben meghatározott valamely illetékességi ok fenforog-e.»és 1. még: Bar: Internationales Privatrecht II. kötetének perjogi
részét.
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egyébként a hazai jogra támaszkodni
tudó felperes elől a hazai
igazságszolgáltatás
fórumait, mint végrehajtani a szintén eljárni
jogosult külföldi bíróság ítéletét.4
A külföldi bíróság hatáskörének kikötése ellenben az ítéletének végrehajthatósága szempontjából teljesen közömbös és ha
pl. az eljárt qsztrák perbíróság a jogsegélyszerződés 3. cikkében
felsorolt illetékességi okok valamelyike alapján illetékes volt,
lényegtelen az ítéletének végrehajthatósága
tekintetében az, hogy
a hatásköre esetleg épen pjrörogatió alapján volt meg. 5
A magyar bíróság előtt megindított
perben ismét másként
áll a dolog a külföldi bírósági hatáskör kikötésére alapított pergátló kifogással. A Pp. erről az esetről nem rendelkezik kifejezetten, de azért.— nézetem szerint — a Pp. 45. §-a a kérdésnek
ezt a részét is eldönti oly értelemben, hogy külföldi
bírósági
hatáskör kikötése nem gátolhatja meg egyáltalában
a
magyar
bíróság hatáskörének
igénybevételét.
Ugyanis mihelyt valamely meghatározott
külföldi
bíróság6
hatáskörét kötik ki, ebben egyúttal iltetékességi kikötés is foglaltatik, ilyennek figyelembevételét pedig a Pp. 45. §-a határozottan
kizárja. Ennélfogva a meghatározott külföldi bíróság hatáskörének kikötésében rejlő illetékességi kikötés a Pp. 45. §-a. értelmében figyelmen kívül marad, maga a hatásköri kikötés'7
ellenben a magyar jogban fenálló illetékességi okok
tekintetbevételével
alkalmazást
nyer, ha a kikötés megfelel a magyar jogban
felállított szabályoknak.
Ugyanez a megoldás akkor is, ha csak
általában azaz meghatározott bíróság megnevezése nélkül kötnek
ki a felek hatáskört.8
A hatásköri prorogatiónak ezt a megfelelő
figyelembevételét teljesen megengedi a bírósági
szervezetnek
illetőleg a hatáskörök
elhatárolásának
az osztrák illetőleg a német joggal általában való azonossága. 9
Külföldi tőzsdebírósági hatáskör kikötésének kérdésénél elsősorban szintén figyelembe veendő az, hogy a hivatkozott jogsegély-szerződés 1. cikkének 5. pontja ismét épen csak a végreh a j t h a t ó s á g o t adja meg a kikötés alapján eljárt osztrák tőzsdebíróság ítéletének 1 0 és épen e törvényhely miniszteri indokolásából is kitűnik az, hogy itt csak a már meghozott osztrák ítélet
végrehajthatóságáról van szó. Nem nyilvánít itt az állam egy
jogügyletet (t. i. a prorogaciót) «egyik vonatkozásában érvényesnek. másik vonatkozásában pedig jogellenesnek)) 1 1 hanem ha a
magyar perjog szabályai értelmében az osztrák tőzsdebíróság
hatáskörének és illetékességének kikötése érvénytelen,
ezt a prorogációt a végrehajtási jogsegélyegyezmény sem teszi érvényessé,
hanem önálló alapon s nem abból kiindulva, hogy ez a prorogáció most már a magyar perjog szempontjából is érvényes —

4

Hátha csupán tiszta megállapítási perről van szó, amelynek
a végrehajtáshoz még kevesebb köze van. Hiszen a per nemcsak a
végrehajtási eljárás céljaira szolgál.
5
A miniszteri indokolás is utal arra, hogy «a perbíróságnak
hatáskörét a végrehajtás végett megkeresett híróság nem vizsgálhatja®.
tí
Pl. törvényszéki ügyre a Wieni III. kerületi járásbíróság
hatáskörét.
7
Amely sohasem e^yes meghatározott bíróságot, hanem egész
bírósági típust érint.
8
Ila pl. egyébként törvényszéki hatáskörbe tartozó perre általában «Bezirksgericht» hatáskörét kötik ki és a kikötés megfelel a
Pp. 1. §. 2. pontjában foglalt kellékeknek, akkor a magyar jog szerint illetékes járásbíróság hatáskörébe tartozik a per.
íl
Ausztriában van ugyan még külön szakbírósági hatáskör
'besondere Gerichtsbarkeit) is, ennek kikötése azonban a Jurisdictionsnorm 104. §-a szerint érvénytelen, s így annál kevésbé jöhet
nálunk figyelembe, mert ha áz alperes ily alapon emelt kifogásának hely adatnék, ennek csak az lehetne a következménye, hogy
ily speciális bírósági hatáskör hiányában valamennyi magyar bíróság
elől elvonatnék az ügy, ennek folytán pedig az osztrák bíróság kerülne
abba a helyzetbe, hogy le kellene Szállítania a Jurisdictionsnorm
104. §-ához képest a hatáskörét amikor is a felperes végre úgyis a generális hatáskörű bírósághoz volna kénytelen fordulni. Németországban
általában ugyanaz a hatáskörök elhatárolásának képe, mint nálunk, a
francia és az olasz jogban pedig a hatáskör prorogálása úgysem
lehetséges, s így erre állanak az előbb elmondottak.
10
Bár a Kúria hivatkozott ítélete épen ebből indul ki, elfogadva
a fellebbezési bíróság indokait.
11
Mint dr. Rosnyai Dávid állítja. (Ügyvédek Lápja XXXII. évf,
3?. sz.)

'222

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

25.

SZÁM.

15
nem tarthatnak igényt. 1 0
elismeri végrehajthatőnak megfelelő kaulelák mellett — a pro- Pp. 45. §-ának fokozottabb védelmére
17
el külrogáció alapján eljárt külföldi tőzsdebíróság ítéletét. A kérdés Általában ma már a jogtudomány érvényesnek ismeri
csupán az, vájjon csakugyan érvénytelen-e a tételes magyar per- földi fórum prorogálását. A világkereskedelemben, a nemzetközi
jogi szabályok értelmében az osztrák tőzsdebíróság hatáskörének forgalomban résztvenni akaró nemzetek elvileg nem zárhatják
és illetékességének a kikötése, oly értelemben, hogy e kikötés -el a polgáraikat a külföldi fórumok igénybevételétől, ha ez az
a keresetnek a különben hatáskörrel és illetékességgel rendel- adott esetben érdekeiknek jobban megfelel.
kező magyar bíróság előtt leendő megindítását nem zárja ki.
Ha azonban a külföldi fórum prorogálásának érvényességét
A fentebb kifejtett elvek itt nem minden nehézség nélkül a belföldi bíróság figyelembe venni köteles, akkor mindjárt felalkalmazhatók. Annyi bizonyos, hogy a magyar tőzsdebíróság, merül az a kérdés is, melyik jog szerint kell elbírálnia a proilletőleg termény- és gabonacsarnok bírósága az illető tőzsdei, rogatio érvényességét. Elsősorban feltétlenül a saját belföldi
illetőleg termény- és gabonacsarnokban kötött ügyletekből kelet- joga szerint; a saját jogának figyelembevételével kell vizsgálnia
kező perben (1881 :LIX. tc. 94. §. 1. bek. a j pontja) eljárhat akkor azt, hogy az illető egyáltalában tárgya lehet-e prorogationak és
is, ha külföldi (osztrák) tőzsdebíróság hatáskörét kötötték ki, tárgya lehet-e épen úgy, ahogy az adott esetben a prorogatio
mert hiszen ettől az idézett a) ponton alapuló hatáskörétől őt a létesült.
Ez épen az állam saját polgárainak védelmére szolgál, termagyar j o g szerint a felek egyező akarata sem foszthatja meg,
a külföldi fórum prorogálásának érvényessége pedig — az alább mészetesen ilyen esetben is irányadók lévén azok a szempontok,
amelyek a prorogatio korlátozásánál általában érvényesültek. 1 8
kifejtendők szerint — mindig legalább is a belföldi jog szerint
is ítélendő meg. De már nem járhat el a magyar tőzsdebíróság Olyan esetben, amikor a kérdéses per tekintetében a prorogatiot
stb. az 1881 :LIX. tc. 94. §. 1. bek. b) és d) pontjában felsorolt a belföldi és az illető külföldi j o g teljesen egyformán szabályozza, a belföldi jog alkalmazása teljesen elegendő.
esetekben akkor, ha a felek a perre az osztrák perrendtartást
életbeléptető törvény XIV. cikkének megfelelően osztrák tőzsdeMi a megoldás azonban akkor, ha a prorogatio érvényesbíróság hatáskörét kötötték ki. Még pedig egyszerűen azért nem, sége tekintetében nem egyforma szabályokat állít fel a belföldi
mert a felek kifejezetten épen nem az illető magyar
tözsdebiró- és a külföldi jog. Például — a mi kifejezéseinkkel élve — az
ság stb. hatáskörének
és illetékességének12
vetették alá
magukat, egyébként hatáskörrel bíró német járásbíróság előtt alperes azt
holott az említett b) és d) pontok esetében a tőzsdebíróságnak a pergálló kifogást emeli, hogy a perre magyar törvényszék hahatáskört és illetékességet csupán a kifejezett alávetés ad.
tásköre költetett ki. A német perrendtartás 38—40. §-ai megCsak az most már tehát a kérdés, vájjon a törvényszékek és a engedik a törvényszéki hatáskör prorogálását járásbírósági ügyre,
járásbíróságok
eljárhalnak-e olyan perekben, amelyekre a felek ellenben a Pp. szerint ily kikötés nem érvényes. Ha tehát a néaz osztrák tőzsdebíróság hatáskörét kötötték ki. Ennek a kér- met bíró a prorogatio érvényességét csak a német jog szerint
désnek a megoldása pusztán attól függ, vájjon a Pp. 45. §-át bírálja el, akkor helyet kell adnia a pergátló kifogásnak. És erre
a felperes a magyar törvényszékhez fordul!?! Ez szintén kényilyen esetben is alkalmazzák-e vagy nem. Ha igen, akkor a magyar törvényszék vagy járásbíróság nem fogja figyelembe venni telen leszállítani a hatáskörét, mert hiszen a Pp. szerint törvényosztrák tőzsdebíróság hatáskörének kikötését, tekintve, hogy va- szék kikötés alapján nem járhat el járásbírósági ügyben. Ilyen
lamely meghatározott13
osztrák tőzsdebíróság hatáskörének ki- esetben nincs más expediens, mint elfogadnunk azt a Sperl-lele
kötése kültöldi bíróság illetékességének a prorogálását
is magá- megoldást, hogy a belföldi bíróság a prorogatio érvényességét az
is vizsgálja
ban foglalja és tekintve azt is, hogy a magyar tőzsdebíróságnak illető külföldi állam jogának figyelembevételével
19
stb. való alávetés — a fentebb kifejtettekhez képest — a magyar meg.
jog szerint valamely magyar tőzsdebíróság stb. hatáskörének és
Sőt helyesnek találom Sperlnek azt a tanítását is, hogy ily
illetékességének együttes kikötése által történik, s így az osztrák esetben a belföldi jogot is figyelembe vevő külföldi bíróság előtőzsdebírósági hatáskör kikötése még a magyar tőzsdebíróságnak zetes döntése, amellyel a prorogatiot érvényesnek mondta ki, a
stb. sem adhat hatáskört. Ha ellenben e kérdéses esetben nem belföldi bíróságot is kösse, mert hiszem különben a felperes
alkalmazzák a Pp. 45. §-át, akkor az osztrák tőzsdebíróság ha- nem talál bíróságot megsértett magánjogi igényének orvoslására.
táskörének kikötése megszünteti a különben eljárni jogosult ma- De ehhez még azt is hozzátenném, hogy ebben a nem annyira
gyar törvényszék vagy járásbíróság hatáskörét és illetékességét, belföldi állam szuverénitásába való belenyúlást kell látnunk, 2 0
tekintve, mikép helyes és elfogadott elv az, hogy ezt gátló tételes rendelkezés hiján a bíró a külföldi fórum prorogálását is
15
vegye figyelembe.
Hiszen ha a bíróság az alperes részéről a külföldi bíróság
hatáskörének
vagy kizárólagos illetékességének kikötésére alapított
Azt hiszem inkább az utóbbi alternatíva helyessége fogadpergátló
kifogást
elvetni köteles, ezzel az alperesnek jóformán az akaható el. Ugyanis a Pp. egész rendszeréből, különösen az 1. §-hoz
ratán túlmenő védelem nyujtatik.
14
készült miniszteri indokolásból
is kövelkeztethelő az, hogy a
•is Figyelemreméltó az is, amit Wach kézikönyvében mond, bár
45. §. a külföldi fórum prorogálásának megtiltásával csak azt egyéb összefüggésben : <<Der Satz dós Yollzugs der milderen Meicélozza, mikép ily módon ne vonassék el valamilyen ügy a tör- nung. . . ist für die Civilprözessordnung ohne Sinn . . . Im Civilvervényszékek és járásbíróságok üg)köréből. De— a bizonyára gazdafahren, in welchen Partéién über Mein und Dein streiten, ware die
sági megerősödésünknek különösen a lakósság egyes rétegeinél
Prásumption für den e:nen Benachteiligung für den anderen und
mutatkozó csekélyebb fokából volt legiszlatív okok, — amelyek a
daher Verletzung der Gerechtigkeit und des aus ihr angeleiteten
Prinzips der Parteiengleichheit».
45.
ily rendelkezését indokolttá tették, nem forognak fen akkor,
17
L. Bar és Wach idézett művein kívül különösen Sperl «Verha oly ügyekről van szó, amelyek a törvényszékek és járásbíróságok elől amúgy is: a tőzsdebírósáj>i hatáskör kikötése után el- einbarung der Zustándigkeit» című müvét; Sperl a Jurisdictionsnorm
104. §-ával eldöntöttnek látja azt a kérdést, hogy osztrák bíróság
vonhatok. Hiszen ilyenkor rendszerint oly személyek ügyeiről
külföldi
bíróság hatáskörének vagy kizárólagos illetékességének a
van szó, akik a nemzetközi forgalomban, a nemzetek között folyó
kikötését érvényesnek tekinteni köteles. Holott az «Obcrster Gerichtskereskedelemben hivatásszerűen részt vesznek. Ily személyek a
hof)) újabb gyakorlata még sem veszi figyelembe a magyar tőzsdebíróság hatáskörének a kikötését.
12
18
Az 1881 :LIX. tc. 94. §. b) és d) pontjainak ama kijelentéséAz állam élénkebben érdekelt volta valamely hatásköri vagy
ből, hogy a feleknek az illető «kivételes bíróságnak® kell magukat illetékességi szabály sorsa tekintetében, a gazdasági s műveltségi
alávetniök, de még abból a körülményből is, hogy sem ez a tör- viszonyok figyelembevétele folytán vagy speciális politikai felfogásvény, sem a Pp. nem állapítja meg a tőzsdebíróságnak, illetőleg a nak megfelelően. Nézetem szerint túlnyomóan a fentebb vázolt elv
vidéki termény- és gabonacsarnokok bíróságának a területi hatósá- az irányadó a kérdés elbírálásánál. Ezért teljesen elegendő pusztán gát, következik az, hogy a tőzsdebíróság stb. hatáskörét és illeté- annak a hangsúlyozása, hogy a belföldi bíróság a hatáskörét és
kesség-ét a feleknek együtt kell kikötniök.
illetékességét a belföldi jog szerint köteles elbírálni, amint az pél13
Az osztrák perrendtartás életbeléptető törvény hivatkozott dául Sperlnél különös Bar nyomán található.
19
XVI. cikkéből kitűnik, hogy más módon osztrák tőzsdebíróság haEz az elv az osztrák tőzsdebírósági hatáskör kikötésének
tásköre sem prorogálbató. figyelembevétele mellett is gyakorlativá lehet, figyelemmel az 1881:
14
A miniszteri indokolás kijelenti, hogy a törvény csak a «ren- L1X. tc. 94. §-a és az osztrák perrendtartást életbeléptető törvény
des» bíróságokról szól (t. i. a törvényszékekről, járásbíróságokról
XIV. cikke között fenálló különbségekre.
20
és fellebbviteli bíróságaikról).
Amint pedig első látszatra az ember feltételezni hajlandó..
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mint inkább azt, hogy az állam a saját polgárainak épen a teljesebb védelmet nyújtja ily módon, lévén minden állam természetesen azon az állásponton, hogy akkor nyújtja a polgárainak a legteljesebb védelmet, ha ügyeikben a saját hatóságai
járnak el.
Vízi Ferenc.
A Jogtudományi Közlöny
tettel a papiros

és nyomdai

előfizetési ára — tekinanyagszerek

m e g d r á g u l á s á r a — e z e n t ú l évi
negyedévre

BELFÖLD.

7'50

30

K,

rendkívüli

félévre

15

K,

K.

Szemle.

— A m a g y a r Jog erejét ékes formában hirdették a
Magyar Bajtársi Szövetség megalakulásakor. Hirdette a
p o l i t i k u s , a k i n e k e g é s z l é n y é t á t h a t j a k ö z j o g u n k érzéáe s
aki m i n t k ö z j o g u n k s z ü l e t e t t p r o f e s s z o r a , s z a v á n a k c s o d á s
v a r á z s á v a l m á r a n n y i s z o r volt t o l m á c s a e n n e k az é r z é s n e k ,
h i r d e t t e a p r o f e s s z o r , a k i n e k e g é s z v a l ó j á b a n él a m a g y a r
j o g gondolata,
s aki j o g i k u l t ú r á n k n e m z e t i t a r t a l m á t finom
politikai é r z é k k e l állította fel a j o g e g y e n l ő s í t é s k o r l á t j á u l .
Appohyi
A l b e r t g r ó f o t és Száózy-Schivarz
G u s z t á v o t egya r á n t m e g i l l e t i a m a g y a r j o g á s z s á g hálája, h o g y az ides e r e g l e t t o s z t r á k és n é m e t j u r i s t á k színe e l ő t t oly m e g g y ő zően t e l l e k t a n ú s á g o t arról a k u t t ú r é r t é k r ő l , a m e l y a m a g y a r j o g b a n rejlik. E z t az é r t é k e t ó h a j t j a a B a j t á r s i S z ö v e t s é g
belevinni a k ö z p o n t i h a t a l m a k t e s t v é r i k a p c s o l a t á b a , e r r e
t á m a s z k o d i k e g é s z m ű v e l ő d é s é n e k ö n á l l ó s á g a . E s ha a m a g y a r s á g a damiió peíimuóquc
'vicióáim
jelszavával lép a
művelődés világtörténelmi fejlődésének új szakába, szüksége
van m i n d e n k i n e k a k ö z r e m ű k ö d é s é r e , aki j o g i k u l t ú r á n k n a k részese. El kell n é m u l n i a m i n d e n v i s s z a v o n á s t szitó
h a n g n a k , el kell s i m u l n i a m i n d e n e l l e n t é t n e k , a m e l y e g y é n i
é r d e k b e n f o g a n t a t o t t . G i g á s z i m é r e t ű az idők j á r á s a és a
t ö r p é k n e k n i n c s m i t k e r e s n i az ó r i á s o k h a r c á b a n . De ha
ö s s z e f o g u n k , m é l t ó n álljuk m e g h e l y ü n k e t . E r r ő l l e t t biz o n y s á g o t a m a g y a r j o g á s z s á g szerepe, a m e l y e t a B a j t á r s i
S z ö v e t s é g a l a k u l á s á b a n j á t s z o t t és amellyel n e m c s a k önm a g á n a k vivta ki a b e c s ü l é s t , d e kivívta a m a g y a r j o g liszteletét is.
— A « B a j t á r s i S z ö v e t s é g ® , amely a jogi közeledés előmozdítását is főfeladatai közé sorozla, az elmúlt napokban alakította meg magyarországi szervezetét. «Das süsse Lied verhallt®,
a gyönyörű szimfónia, amelynek előadásában három ország születési és szellemi előkelőségének legjava vett részt és amelyhez
mi vendéglátóul nem csupán az országházzal és Dunaparttal díszített festői hátteret szolgáltattuk, hanem nem egy nemes
és mindenben eredeti motívummal tudtuk a jól kiérdemelt
figyelmet
magunk felé fordítani. Mily jóleső érzés volt néhány
órára a jelen ezer keservéből és gondjából kivetkőzni és a
nagy szellemek baráti vetélkedésében gyönyörködni, mily felemelő tudat volt tapasztalni, hogy Németország és Ausztria legkitűnőbb tudósait és legkiválóbb politikusait küldte el, hogy
velünk bajtársi szövetségre lépjenek és mily megnyugvásul szolgál az, hogy Magyarország hasonló fajsúlyú egyéniségeket tudott a mozgalom élére állítani, akikre minden összehasonlítás
csak előnyös lehel. Az ú j szervezet céljait, megoldani szándékolt
feladatait és elérhető eredményeit teljes, tárgyilagossággal vizsgálva be kell látnunk, hogy e szövetségnek főjelentősége leginkább a tudomány és művészet terén lesz meg. A politika, ein
garstig Lied, az államok üzleti ügye, amelyben mint a jó kereskedők csupán egy szempontot, az érdekek lehető legteljesebb
kielégítését ismerik és így ezen a téren a közeledési mozgalomtól már kevesebb eredmény várható. Ami azonban az államok
közötti összeköttetés szempontjából ugyancsak döntő jelentőséggel bír, a jogfejlődés terén sok és hálás feladat látszik megoldhatónak. Ennek a körülménynek felismerése járult hozzá nagyrészben ahhoz, hogy a Magyar Bajtársi Szövetségnek jogi szakosztálya már meg is alakult és f. hó 12-én tartott ülésben a
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munkaterv főelvei is megállapítást nyertek. Az alakuló ülés nem
csupán az ott elhangzott, feltétlenül jelentékeny tudományos
értékű felszólalások szempontjából, de még különösen az ülésen
uralkodó általános hangulat szempontjából is méltán tarthat
igényt arra, hogy azt emlékezetünkbe mélyen bevéssük. A jogi
közeledés tervezésének első óráiban felmerült honfiúi aggályoskodás és óvatos gyanakvás a bizottság tagjai között már nem
talált képviselőre. A nyílt őszinteség és baráti bizalom végre
egymásra találtak, hogy megalkossák az alapot középeurópa jogászságának tudományos együttműködéséhez. Nem volt titkolódzás, nem történtek sokat sejtető, de lényegtelennek látszó kijelentések, a jogászi elmééit nem fecsérelték titkos kijáratok és
biztonsági szelepek berendezésére. Nagy Ferenc és
SzászySchwarz Giisztdu a magyar jogászság szószólói nemes nyíltsággal beszéltek, midőn a jogi közeledés mesgyéjét a magyar nemzeti jog sajátosságainak megőrzése mellett kívánták lefektetni.
A helyzet teljes tisztázása szempontjából és főleg avégett volt
helyes ezt a nem épen egyszerű problémát is megvilágítani, nehogy vendégeink előtt a maradiság, a fejlődésre és tanulásra
való képtelenség színében t ü n j ü n k fel, ha majd később ugyanerről a kérdésről lesz szó. Álláspontunk képviselőinek, valamint
a német és osztrák jogászok tudományos tárgyilagosságának
köszönhető, hogy ez a szempont a bizalmatlanság, a íeltékeny. ség zavaró érzésének minden nyoma nélkül nyerhetett megvitatást. Minden állam jogrendszerének és nemzeti sajátosságainak
teljes épségben tartása mellett is a megoldandó feladatok egész
tömege tárult elénk és egymagában az a tény, hogy az alakuló
ülésen részünkről az igazságügyi kormányt maga Balogh Jenő
igazságügyminiszter és Vadász Lipót államtitkár, Németország
részéről az igazságügyminiszter és a Reichsjustizamt hivatalos
kiküldöttei képviselték, sőt még Bulgária is egy magasrangú
igazságügyi funkcionáriussal képviseltette magát, kellő biztosítékot nyújt aziránt, hogy nem fogunk a megoldásra váró feladatok észlelésénél megállapodni s hogy kicsinyes szempontoknak a nagy kérdések elbírálásánál szerepük nem lesz. Örömmel
vettük tudomásul Liehmann
Ottó dr. felszólalásából, hogy Németországban az előmunkálatok máris mily előrehaladott formában vannak, hogy az egyes részletkérdések előkészítésével is kitűnő jogászokból álló bizottságok foglalkoznak. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy a munkaterv megállapításánál fokozott
körültekintésre van szükség. Mindenekelőtt a legfontosabb és
általános jelentőségű jogintézmények keretében induljon meg
a munka. Ezt talán kissé figyelmen kívül is hagyta
Loeffler
tanár egyébként mindenben meggyőző és kitűnő felszólalásában.
Hogy a magyar kir. Kúria szerint néhány napra le kell csukni
azt, aki másnak üres zsebében lopási szándékkal keresgél, míg a
Reichsgericht avagy a német irodalom szerint ez nem büntethető,
ennek és hasonló részletekbe menő divergentiáknak eltüntetése
csak a távol jövőnek lehet majd feladata, ha egyáltalában lehetséges lesz a jogegyesítést ennyire tökéletes formában keresztülvinni. Egyenlőre nagy és fontosabb célok vannak szemünk előtt.
Egy jogászi együttműködés fog létesülni, amely Magyarországot
és szövetségeseit a jog terén is a közös célok és érdekek elérésében fogja támogatni, amely a művelt európai államok kultúrközösségébe vetett hitben történt csalódás után, a közösséget
oly nemzetekre korlátolja, amelyeket a jelen súlyos napokban
létesült vérszövetség, a szebb és békés jövő évszázadaira szét
nem fejthető láncokkal fűzött egybe.
A.
— D o v e H e n r i k a ((Magyar Jogászegylet)) vendége a f.
hó 10. napján tartotta meg — a méltán elvárt általános érdeklődés mellett — előadását ((Zwischenstaatliche Rechtsbeziehungen vor und nach dem Kriege» cím alatt. Az előadás részletes
megbeszélésére legközelebb még visszatérünk s egyelőre csak
annyit említünk meg, hogy a szerzőt gyakorlati tapasztalatai
nagyban segítették a felvetett, értékes «par excellence» tudományos kérdések, helyes és megnyugtató megoldásában.
— Újrafelvétel a Gybp. h a t á l y a alá e s ő ü g y b e n .
Erről a kérdésről lapunk 23. és 24. számában szóioltunk. Közöljük ezúttal a budapesti kir. ítélőtáblának 1916 B I. 2913. sz.
alatt hozott határozatából azt a részt, amely erre a kérdésre vo
natkozik. A Gybp. hatálya alá eső ügyben az eljárás jogerős befejezése után a bíróság lefoglalt tárgy kiadása tárgyában hozott
határozatot, amely határozat ellen az érdekelt elítélt felfolyamodással élt. Kétség merült fel arra nézve, vájjon a felfolyamodás
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határidejét a Bp. vagy pedig a Gybp. szerint kell-e számítani.
A budapesti kir. ítélőtábla arra az álláspontra helyezkedett, hogy
a Bp. szerint kell számítani a határidőt. Indokolásul a kir. ítélőtábla arra hivatkozik, hogy a Gybp. rendeltetése a bűnügynek
mielőbb való befejezése, ez az oka a Bp.-ben foglalt intézkedéstől eltérő valamennyi kivételes rendelkezésnek, amiből következik, hogy a bűnügy befejezése után felmerülő intézkedésekre
nézve többé nem a Gybp. rendelkezései irányadók. Ebből az általános eljárásból érdemszerűen arra kell következtetni, hogy az
üjrafelvételre nézve mindenben a Bp. rendelkezéseit, nem pedig
a Gybp. rendelkezéseit kell irányadóul venni.

— A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913: XXI.
tc. végrehajtására vonatkozó bűnügyi és igazságügyi statisztikai
adatokat, amelyeket az igazságügyminisztérium bocsátott rendelkezésünkre, az alábbiakban közöljük:
Feljelentést tettek
Az időszak meg-

Kir.

jelölése

főügyészség

A feljelentettek
közül

A vonatkozó
időszak
utolsó
napján

A jogerős
büntetés

5d Cfl

1913
1914
1914
1914
1914
1915

aug. 1 2 . * — 1 9 1 3 dec.
jan. 1 . — 1 9 1 4 márc.
ápr. 1 . — 1 9 1 4 jún.
júl. 1 . — 1 9 1 4 szept.
oki,. 1 . — 1 9 1 4 dec.
jan. 1 . — 1 9 1 5 jún.
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«
31
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«
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«
31,
30
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— A kóborcigányok megrendszabályozása tárgyában
kiadott 15,000/1916. B. M. sz. rendelet szomorú tanúságtétel közigazgatásunk elhanyagoltsága felett. Szinte hihetetlen, hogy ma
kell jogszabályt statuálni arról, hogy országlakósoknak tilos nomádéletet folytatni ós hogy országlakosok ezreinek létezését, kilétét, személyazonosságát és családi állapotát hatóságilag kell
megállapítani. Megvalljuk, túlsókat nem várunk a rendelettől.
Nem az intenciók esnek kifogás alá. A kivitel körül lesznek nehézségek. Minden hatóság arra fog törekedni, hogy túladjon a
területén tartózkodó kóborcigányokon és épen ma, midőn a közigazgatási hatóság a kivételes helyzetből folyó ezerféle teendőkkel van megterhelve, legkevésbbó várható részéről az az aprólékosságig menő tüzetes gondoskodás, amelyet a rendelet előír.
Félő, hogy minden marad a régiben és a cigány nép fajnak a
kriminalitásban való részesedése sem fog csökkenni.

— Hadbavonult bírósági jegyző helyett a főtárgyalásról felvett jegyzőkönyvet egy más, a főtárgyaláson jelen nem
volt jegyző szerkesztette. A főügyész a fellebbviteli főtárgyaláson
azt indítványozta, hogy a kir. törvényszék ítélete az annak alapjául szolgáló eljárással együtt megsemmisíttessék és az elsőfokú
bíróság ú j eljárásra és határozathozatalra utasíttassák. Miután a
kir. tábla ezt az indítványt elutasította, a főügyész a Bp, 384. §.
9. pontja címén semmisségi okot jelentett be, amely perorvoslatát az ítélet ellen is fentartotta. A Kúria a főügyész semmisségi
panaszát alaposnak találta. ((Minthogy az ügyviteli szabályok
rendelkezései szerint — mondja a Kúria •— a főtárgyalásról
szóló jegyzőkönyvet csak az evégből beosztott és a főtárgyaláson
jelen volt jegyző szerkesztheti meg és kétely esetében is az adatfelvétel az ő közreműködésével történik, a jelen esetben pedig a
jegyzőkönyvet a főtárgyaláson jelen nem volt más jegyző állította össze; minthogy a főügyész a szabálytalanul felvett ezen
jegyzőkönyv hitelességét vitássá tette: mindkét alsófokú bíróság
* Az 1913: XXI. tc. az 1913. évi augusztus hó 12. napján lépett
életbe.
Főszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.
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ítéletét a Bp. 384. §. 5. pontja alapján a Bpn. 33. §-a értelmében
megsemmisíteni és a kir. törvényszéket szabályszerű eljárásra
kellett utasítani. (1916,B III. 1064. §.)

— Katonai szolgálatot teljesítő alperes perének
f e l f ü g g e s z t é s e . A bíróságok a katonai szolgálatot teljesítő
alperesek pereinek felfüggesztését rendszerint megszüntetik, ha
beigazolást nyer, hogy a katonai szolgálatot teljesítőnek üzeme
tovább folyik. A budapesti kir. ítélőtábla ezt magábanvéve a
felfüggesztés megszüntetésére elég okul nem fogadta el a következő indokolással: A felfüggesztés kérdésében az elsőbíróság
végzése meg volt változtatandó, mert abból a tényből, hogy
G. I. üzletvezető vezeti alperes üzletét, a felperes által vitatott
méltányosságra csak akkor volna következtetés vonható, ha az
az ügylet, melyből felperes kereseti követelését származtatja, már
abban az időben keletkezett volna, mikor az alperes üzletét
G. I. üzletvezető vezette s így az egész tényállás és a reá vonatkozó bizonyítási anyag előtte ismeretes lévén, alperes érdekeit megóvni módjában áll. Ámde ily tényállást felperes nem
adott elő s a keresetéhez csatolt számla tételeiből az tűnik ki,
hogy követelése egy része még az általános mozgósítás elrendelését megelőző időből származik, amikor még tehát a mostani
tényállás mellett G. I. alperes üzletének vezetésébe be nem íolyt.
A méltányosság tehát felperes érdekeit illetőleg hiányzik, e nélkül
az eljárás nem folytatható.

— A közbenjáró fogalmához (1915: XIX. tc. 6. §.).
Az egyik hadbiztosság mellé kirendelt polgári biztos egy ismerősének nevében szállítási ajánlatot adott be a hadbiztosságnál,
még pedig az ajánlattevőre vonatkozó azzal a záradékkal, hogy
igazolja a szállítás lehetőségét ; utóbb a hadbiztosság főnökénél
kieszközölte, hogy az ajánlatnak 150 mm. széna szállítására
vonatkozó része 150 vagonra
kiigazíttassék. A polgári biztos
tudta, hogy az, akinek érdekében eljár, vagyontalan járási
útmester. Mikor az utóbbi a fegyveres erő céljára teljesítendő
szolgáltatás iránt kötött szerződést gondatlanságból nem teljesítette, a kir. ügyészség vádat emelt a polgári biztos, mint közbenjáró ellen is az 1915: XIX. tc. 6. , §. 2. bekezdése alá eső
bűncselekmény címén. A terhelt azt vitatta, hogy az idézett tc.
csak a hivatásos kijárókat, vagyis azokat akarta büntetéssel
sújtani, akik vagyoni haszonért járnak közben, már pedig az ő
tevékenységének nem ez volt az alapja. A Kúria ezt a védekezést nem fogadta el és megállapította a bűnösségét. A törvény
célja — mondja a Kúria — a-hadviselés és érdekének hatályos
védelme. Már pedig a hadviselés érdekét nemcsak a hivatásos,
hanem általában minden olyan közbenjáró ténykedése veszélyeztetheti, aki valamely vállalkozni szándékozó egyén érdekében a
hatóságnál közbenjár avégett, hogy a szerződés azzal köttessék
meg, vagy hogy a már létrejött szerződés az általa pártfogolt
szerződő fél érdekében módosíttassék. A közbenjáró bűnössége
szemjpontjából közömbös, hogy őt minő ok vezette tevékenységében. A kérdés csak az lehet, hogy a közbenjáró tudta, illetőleg
előreláthatta-e, hogy a szerződő fél szerződésszegést fog elkövetni. A jelen esetben a kir. ügyészség a közbenjáró ellen gondatlanság címén emelt vádat. Miután a kellő gondosság kifejtése
a közbenjárót is kötelezi abban a tekintetben, hogy szállítások
és vállalkozások megszerzése érdekében ne részesítsen támogatásban olyanokat, akiknek megbízhatósága, vagyoni helyzete és
egyéni képessége a vállalni szándékozott szolgáltatás teljesíthetére iránt kellő biztosságot nem nyújt, minthogy továbbá a
jelen esetben a közbenjáró tudta, hogy az, akinek érdekében
interveniál, már csak hivatali állásából folyó elfoglaltságánál
fogva sem fog a nagy mennyiségű széna beszerzése és szállítása
körül kellő tevékenységet kifejthetni és az nem is bír a széna
beszerzéséhez és szállításához megkívántató képességekkel és
jártassággal, a Kúria megállapította a közbenjáró bűnösségét
(1916. B. II. 978.).
F i a t a l , gyakorló ügyvéd, ki a fővárosban is hosszú ideig
dolgozott, nagyobb fővárosi vagy vidéki ügyvédi iroda önálló
vezetését, megfelelő fizetés ellenében, folyó évi július hó 15-től,
esetleg már elsejétől kezdődően is elvállalja. Ajánlatok : dr. Tamásy András ügyvéd Makó (Szent-János-tér 32/B. sz.) círnre
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A 11. s z á m ú j o g e g y s é g i polgári d ö n t v é n y a
gyakorlásban.
A Kúria jogegységi tanácsa előtt a döntés tárgya csak az
volt, hogy a személyes jogú gyógyszertár üzeméből előálló jövedelem végrehajtás alá vonható-e s a 11. sz. jogegységi döntvény
határozati része csak erre a kérdésre felel, az indokolás azonban
a fősúlyt annak a magyar tételes jog alapján bebizonyítására helyezi, hogy iparüzem, mint ilyen, végrehajtás alá vonható s a
végrehajtás során előálló jövedelem a hitelező kielégítésére fordítható.
A Kúria előtt csupán az elvi kérdés volt és a jogegységi tanács csupán az elvi kérdést oldotta meg. Az elv gyakorlati keresztülvitele, a gyakorlatba átültetése a végrehajtás foganatosítására tartozik, le van téve tehát a végrehajtást foganatosító
járásbíróságoknak és másodfokon a járásbíróságok felett a végrehajtás foganatosítására nézve a bíráskodást gyakorló törvényszékeknek a kezébe. Csak abban az esetben, ha az elv gyakorlati
megvalósítása körül a járásbíróságok és törvényszékek között
vitás elvi kérdések merülnének fel, kerülne a sor arra, hogy ezek
felett a további vitás elvi kérdések felett a Kúria jogegységi tanácsa döntsön. (Ppé. 40. és 70. §-ai.)
A jogegységi döntvény indokolása különben maga is rámutat
arra, hogy a gyakorlati életben körülbelül hogyan kell kialakulnia
az üzem zár alá vételének, a zárgondnoki kezelésnek. Ez a rámutatás azonban csak addig a határig történik, ameddig lehetőleg a tételes jog terén maradva, szükséges volt a végrehajtási
jogszabályokból azoknak a kiemelése, amelyek bizonyítékaiul
szolgáltak a jogegységi döntés helyes voltának.
Hogy valamely üzletnek az üzeme hogyan vehető zár alá és
a zár alatt hogyan kezelendő, arra nézve bővebb, valószínűleg
eredménytelen kutatás nélkül csupán egy törvényt tudnék idézni,
t. i. az 1881: LX1. tcikket, amely ilyen irányban a 25—32. §-aiban
rendelkezik. A 25. §. szerint a vasút- és csatornavállalatok ellen
intézett végrehajtás esetén a végrehajtási eljárásról szóló törvény
szabályai alkalmazandók
a 26—32. §-okban foglalt eltérésekkel.
A 26. §. azt rendeli, hogy valamely vasút vagy csatorna ingatlanai csakis mint egységes egészet képező ingatlanok és azok
összes tartozékai, az üzlet folytatásához szükséges, a vállalat tartozékait képező tárgyak, mint pl. mozdonyok, kocsik, hajók, gépek és minden, az üzlet és forgalom fentartásához
megkívántató
vayy e célra beszerzett eszközök és anyagok, valamint a vállalat
pénztáraiba begyült készpénzbevétel csak együtt és összességükben vehetők végrehajtás alá." A törvény célja tehát kifejezetten
az, hogy maga a vasúti üzlet mint egységes egész legyen a végrehajtásnak a tárgya, végrehajtás alá veszi pedig a törvény a vasútüzletet akként, hogy lefoglaltatja mindazt az ingót és ingatlant,
ami együttvéve a vasútüzletnek a dologi alapja. Ugyanannak a törvénynek a 28. §-a szerint ha valamely vasút vagy csatorna in-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

gatlanaira a végrehajtás során az árverést elrendelték, a bíróság
1. a vasút vagy csatorna vagyonának
(tehát nem csupán a 26.
§-ban említett ingatlanoknak, az' ingatlanok és a vállalat tartozékainak) zárgondnoki kezelését hivatalból elrendeli, 2. a zárgondnok személyének a kinevezése végett a közmunka- és közlekedési (most kereskedelmi) minisztériumhoz felterjesztést tesz.
Hogy a vasút ingatlanainak és tartozékainak az állagára vezetett
végrehajtás után kinevezett zárgondnoknak mi a hatásköre, azt
az 1881: LXI. tc. részletesen nem írja körül, a zárgondnoki kezelésnek a tartalmáról sem szól, de úgy a zárgondnok hatáskörére,
mint a kezelés tartalmára következtetni lehet abból, hogy a 28.
§. szerint a vasút igazgatósága zárgondnoki jogok és kötelezettségek mellett az üzletet csak addig vezeti, amíg a miniszter a
zárgondnokot ki nem nevezte, amiből az következik, hogy a
zárgondnok az üzlet vezetését veszi át és hogy a zárgondnoki
kezelés egyik ága a vasút üzemének a vezetése, az üzemből a hitelezők kielégítése céljából jövedelem előállítása.
A vasútnak nem csupán ingatlanaira, ingatlanai és vállalata
tartozékaira, hanem a 31. §. szerint ingatlanai haszonélvezetére
is lehet végrehajtást vezetni, ez a végrehajtás azonban, jóllehet a
Löt vény szerint ez a végrehajtás az ingatlanoK haszonélvezetére
vezetendő, voltaképen a vasúti üzletet veszi zárgondnoki kezelés
alá. Az idéztem §. szerint a vasút ingatlanainak haszonélvezetére
vezetett végrehajtás csakis a vállalatnak az üzletből, állami vagy
másnemű biztosításból vagy bármely más forrásból eredő jövedelmeire terjed ki ugyancsak e §-nak utolsó bekezdése már nem
is az ingatlanok haszonélvezetére, hanem a haszonvételekre
vezetett
végrehajtásról szól.
Akár az árverés elrendeléséből, akár a haszonvételekre vezetett végrehajtásból folyólag nevezik ki a zárgondnokot és rendelik el a zárgondnoki kezelést, ennek a zárgondnoki kezelésnek
a módja az, hogy a vasúti vállalat anyagi alapját kitevő ingatlanokat és ingókat zárlat alá veszik és a zárgondnoknak a kezelése alá adják, a zárgondnok pedig a hitelezők kielégítésére szolgáló jövedelem előállítása céljából kezeli a zár alá vett dolgokat.
A 32. §. szerint fedezendők a vállalati müvek jövedelméből a zárlati és a fentartási költségek, az üzleti kiadások, amelyek a vállalati művek rendes üzletére szükséges szolgáltatásból származnak,
valamint azok az összegek, amelyek a vállalat által más közlekedési intézet részére a zárlat tartama alatt szedetnek be.
íme tehát előttünk a kép: vasút- vagy csatornavállalat ingatlanaira és azokkal az üzem vitelére kapcsolatba hozott ingó
dolgokra vagy az ingatlanok haszonélvezetére vezeti a hitelező
a végrehajtást, zár alá veszik az ingatlanokat és az azokkal kapcsolatos ingó dolgokat, ezeknek a kezelése végett a bíróság megkeresésére a (kereskedelmi) minisztérium zárgondnokot nevez, a
zárgondnok átveszi és folytatja az üzemet, a vállalati művekből
jövedelmet állít elő, a jövedelemből fedezi a fentartási költségeket s a vállalati mű rendes üzletére szükséges üzleti kiadásokat,
az ezeken felül levő jövedelem a törvényben meghatározott —
mondhatjuk talán így — ((elsőbbségi terhek» fedezése után a hitelezők kielégítésére fordítandó.
Kissé messzebb esnek tárgyamtól a csődtörvénynek (1881:
XVII. tc.) a rendelkezései s közöttük a 156. §-nak az üzlet folytatására, megszüntetésére vonatkozó szabályai, ezekre tehát nem
is térek ki.
Az 0 . B. É. VII. részének 55. §-a is ismeri «a követelt fél bányai
vagyonának az illető bányaszék által bírói zár és kezelés alá vé-
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telét)) s az 56. §. szerint ilyen esetben a bányaszék zárgondnokot
rendel, aki az egész vagyont a bányaszék felügyelete mellett úgy
kezeli, hogy a mívelésre szükséges kiadásokra fordítandó költségek levonása után fenmaradó jövedelemből meggyújtott tőke a
végrehajtás idejéig kamatra kiadassék. Az én célom elérése végett felesleges azzal foglalkoznom, hogy ilyen bírói zárnak mikor
van helye, csupán arra hívom fel a íigyelmet, hogy a bíróság zár
alá veszi a bányavagyont, zárgondnokot rendel a kezelésre, a
kezelés pedig abban áll, hogy a zárgondnok a bányamívelést
folytatja, a mívelésre szükséges kiadásokat teljesíti, a kiadások
után fenmaradó jövedelemből tökét gyújt s a gyűjtött tőkét kamatoztatja. Mi más ez, mint a zár alá vett bányavagyonra alapított bányavállalatnak a zárgondnok útján folytatása?
A 11. sz. jogegységi döntvény megállapítja, hogy az életben
levő végrehajtási szabályok semmiféle rendelkezést nem tartalmaznak arra ri^zve, hogy valamely iparüzem hogyan vonható
végrehajtás alá és hogyan foglalható le, rámutat azonban a döntvény indokolása arra, hogy az iparüzemnek zár alá vétele felépíthető az 1881: LX. tc. 75. §-ának az 1. és 2. bekezdésében foglalt rendelkezéseken. Eszerint az eljárás akként történik, hogy a
végrehajtató a végrehajtás iránt benyújtott kérvényében kéri a
végrehajtás elrendelését az adósnak az ingóságaira, a végrehajtás foganatosításakor a végrehajtató kéri a lefoglalt ingóságoknak szoros zár alá vételét, ajánl zárgondnokot, a kiküldött zárgondnokot nevez és a lefoglalt ingóságokat annak a kezelése
alá adja.
A 47. §. szerint a végrehajtás alá veendő ingóságokat a
végrehajtató jelöli ki s a foglalás addig folytatandó, míg a végrehajtató kívánja, nincs tehát semmi akadálya annak, hogy a végrehajtató, kivéve azt az esetet, ha a végrehajtási törvények valamely ingónak a lefoglalását kifejezetten megtiltják, a gyári
vagy ipari üzem folytatásához szükséges összes ingókat lefoglalja.
Ha a foganatosítás ennyire haladt, véleményem szerint módjában van a végrehajtatónak a végrehajtást foganatosító bíróságnál az 1881: LX. tc. 245. és 253. §-ai alapján azt kérni, hogy
azokkal az ingókkal, amelyekkel a végrehajtást szenvedő valaminő ipari vagy gyári üzemet folytatott, az ipari vagy gyári
üzemnek a zárgondnok útján továbbfolytatását rendelje el. Az
ipari vagy gyári üzem továbbfolytatásának két módja lehet: az
egyik mód az, hogy maga a zárgondnok áll az üzem élére s vezeti azt a bíróság részéről adandó utasításoknak megfelelően, a
másik mód pedig az, hogy a zárgondnok bórbeadja az üzemet
és azt a szoros zár alá vett ingókkal a bérlő folytatja.
Láttuk fentebb, hogy az 1881 : LXI. tc. nem szabályozza a
vasút ingatlanaira vagy ingatlanai haszonélvezetére vezetett végrehajtásból folyó zárgondnoki kezelést részletesen, -alig tesz egyebet annak meghatározásánál, hogy a zárgondnoki kezelés során
befolyt jövedelem hova fordítandó. Úgy gondolom, hogy az 1881.
évi LXI. tc.-nek ez a hiánya nem volt és nem is lesz akadálya
annak, hogy a vasútüzlet zárgondnokság alá kerüljön. A jogegységi döntvény indokolása is rámutat arra, hogy a végrehajtásnak nem lehet akadálya az, mikép a törvény a foganatosítás
módját épen nem vagy hiányosan szabályozza. Épen az ipari és
gyári üzletek azok, amelyek természetüknél fogva legkevésbbé
tűrik a törvénynek részletes és ezért nemcsak kevésbbé hajlítható, hanem merev szabályozását. A végrehajtás alá kerülő iparos, gyáros, a végrehajtató, aki rendszerint maga is az iparosok,
gyárosok közé tartozik, jobban ismerik az üzleti és üzemi viszonyokat, mint a törvénynek holt betűje és a bíróság, ebből folyólag érdekeiknek megfelelőbb indítványokat tehetnek a végrehajtató és a végrehajtást szenvedő a zárgondnok személyére és a
zárgondnoki kezelés tartalmára nézve is.
Azt talán alig kell említenem, hogy a 11. sz. polgári jogegységi döntvény alapján csak annak az üzlete kerülhet zárgondnoki kezelés alá, aki ellen a bíróság a végrehajtást elrendelte.
Ha kereskedelmi (közkereseti vagy betéti) társaság folytat valamely ipart, a tagok valamelyike ellen vezetett végrehajtás esetében nem lehet lefoglalni a kereskedelmi társaság vagyonát alkotó,
ahhoz tartozó dolgokat, ezt a K. T. 95. §-a kifejezetten kizárja a közkereseti társaságnál s ezt a §-t a K. T. 143. §-a a
betéti társaságokra is alkalmazandónak mondja ki.
Az 1884: XVII. tc. (ipartörvény) 47. §-ának utolsó bekezdése
szerint hasonló vagy különböző ipart űzők közös üzlet folytatá-
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sára egyesülhetnek. Ha a közösen folytatandó üzlet a kisipar
körét meghaladja a közös üzlet folytatására való egyesülés rendszerint csak a kereskedelmi társaságok formájában történhetik,
ezekben az esetekben tehát természetesen a kereskedelmi társaságokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Ha azonban az
egyesülés alapján folytatott iparüzlet csak kisipar vagy az ipari
foglalkozás olyan, amelynek körében előforduló üzletek a K. T.
szerint kereskedelmi ügyleteknek nem tekinthetők, pl. kőművesek, építőmesterek közös iparüzlete, akkor a társas iparüzletben
levő ingóságoknak a lefoglalhatóságát abból a szempontból kell
elbírálnunk, hogy vájjon a társasüzlet fennállása alatt van-e helye
a társaság közös vagyonát alkotó dolgokra a társak valamelyikének a tartozása miatt végrehajtásnak.
A dolog természetében van, hogy az üzem folytatásánál a
végrehajtatót a közigazgatási törvények, rendeletek kötelezik.
Ebből folyólag, ha a zárgondnok maga fogja vezetni az üzletet,
zárgondnokká nem lesz kinevezhető csak az, aki az illető ipar
önálló gyakorlására jogosítva van. A zárgondnok — úgy vélem —
ugyanazok alá a szempontok alá esik ilyen esetben, mint az
üzletvezető, reá nézve is áll tehát az, amit az 1884: XVII. tc. 41.
§-a arra az esetre ír elő: «ha az ipar kiskorúak vagy jogi személyek részére gyakoroltatik, üzletvezető nevezendő s az iparhatóságnak bejelentendő)). Áll továbbá az is, hogy üzletvezető csak az
lehet, aki a törvény értelmében az illető ipar önálló gyakorlására
jogosítva van és az engedélyhez kötött iparokat illetőleg személyes megbízhatóságát az iparhatóság előtt igazolja.
Említettem volt, hogy nincs kizárva az üzemnek bérlő útján
való folytatása sem. Ha a végrehajtató az ipart, amelynek üzeméből előálló jövedelmet akarja a végrehajtató a kielégítésre
felhasználni, a végrehajtás ideje alatt bérlő útján akarja űzetni,
szem előtt kell tartani az 1884:XVII. tc. 44. §-át ; eszerint minden iparos iparát bérlő útján is űzheti, a bérlők az üzletvezetőkről szóló 41. §. határozatai alá esnek, azonban engedélyhez
kötött ipar bérlő által nem űzhető.
Fontos kérdés az, hogy milyen terjedelmű iparüzletek azok,
amelyeknek üzeme végrehajtás útján gyakorolható. A törvényes
korlátok mellett célszerűségi szempontok lesznek döntők ennek
a kérdésnek az elbírálásánál. A törvényes korlátot a végrehajt,
nov. 2. §-ának 14. pontjában foglalt az a rendelkezés adja meg,
amely szerint a végrehajtás alól ki vannak véve kisiparosoknak,
kézműveseknek, ipari (gyári) munkásoknak, napszámosoknak és
általában azoknak, akik magukat kézimunkával tartják fen, a
keresetük folytatásához szükséges szerszámok, eszközök, műszerek és állatok, továbbá kisiparosok és kézművesek feldolgozható
anyagkészlete 150 K érték erejéig. Ha az iparűzés alapját kitevő
dolgok nem foglalhatók le, nem folytatható a végrehajtás akként,
hogy az iparüzem vezetésére, jövedelem előállítására zárgondnokot nevez a bíróság.
Célszerűségi szempontok arra íogják bírni a végrehajtatót,
hogy ne követelje az ipari vagy gyári üzemnek zárgondnok
útján kezelését akkor, ha a zárgondnoki kezeléssel nem érheti
el követelésének a kielégítését. A zárlati költségeket a végrehajtató köteles előlegezni, óvakodni fog tehát az előlegezéstől
akkor, ha nincs kilátása arra, hogy követelése a zárlat útján
kielégítést talál, hanem épen attól kell tartani, hogy még a zárlati költségek is odavesznek. A végrehajtatónak a vagyoni
érdeke lesz tehát az egyik korlát arra nézve, hogy az üzemnek
zárgon<jnoki kezelés alá vétele elmaradjon, ha a követelés behajthatása szempontjából az céltalannak mutatkoznék.
A másik korlát a bíróság belátása. Törvényes szabályozás
hiányában alig lehet más kivezető úthoz folyamodni, mint ahhoz,
hogy esetről-esetre a bíróság mérlegelésére, belátására kell bízni
azt, vájjon a végrehajtatónak az előnyére, a végrehajtást szenvedőnek pedig nem egyedül hátrányára szolgál-e az ipari vagy
gyári üzemnek zárgondnok útján kezeltetése és vájjon nem
inkább célhoz vezető-e a lefoglalt felszerelési tárgyaknak, anyagkészletnek árverés utján értékesítése.
Ha az üzlet köre csupán kereskedelmi árúcikkek továbbadására terjed ki (nyilt árúüzlet) zárgondnoki kezelésnek az üzlet
folytatása céljából nézetem szerint nem lehet helye. Ilyen eset-,
ben az értéket magában az árúraktárban találhatja a végrehajtató ; az üzletnek a folytatása alig volna más, mint a meglevő
árúkészletnek nem bírói árverésen kiárusítása. Az 1881 : LX. tc.
75. §-ának harmadik bekezdése szintén ebben az irányban mutat ;
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kereskedelmi árúcikkek lefoglalásánál a kiküldött a boltot vagy
raktárt lezárja, ha pedig nem az egész árútárt foglalták le, a
lefoglalt árúkat tartályokba helyezi, lepecsételi s ezzel a kettős
cselekménnyel veszi szoros zár alá az árúkat, nem rendel tehát
szükségképen zárgondnokot és nem adja annak kezelése alá a
lefoglalt árúcikkeket.
A gyakorlati életben a megoldandó kérdéseknek nagy tömege fog felmerülni, ezeket a kérdéseket a bíróságok helyenkint
ós esetenkin t más és más módon fogják megoldani. Ezek az
egységes, elvi alapot nélkülöző megoldások alkalmasak nemcsak
a végrehajtási eljárásban, hanem az iparosak, gyárosok, kereskedők világában is jelentós zavarokat előidézni. Ezeknek a zavaroknak a törvényhozás útján megelőzése az iparüzletek végrehajtás alá vonhatásának a főbb irányelveiről rendelkező törvónynyel a magyar közgazdasági életnek és a magyar törvénykezésnek fontos szükséglete. Úgy gondolom, hogy ilyen törvénynek a
megalkotása előtt nagy akadályok nincsenek.
Dobi Imre.

Hatásköri k o n k u r r e n e i a az i d e i g l e n e s nőtartási perekben.
Abban az esetben, ha a nő a járásbíróságnál ideiglenes nőtartás iránt keresetét beadta s a perben marasztaló ítélet már
meghozatott, mielőtt a házassági per megindult, vagy az előzetes békéltetés kéretett volna : a nő a tartásdíjra vonatkozó igényét kételyt kizárólag a házassági perben újból is érvényesítheti ; kitűnik ez a Pp. 674. §-ának első és utolsó bekezdésének
egybevetett értelmezéséből, a res iudicata tehát kifogásként sikeresen fel nem hozható.
Arra az esetre pedig, ha az ideiglenes nőtartás iránt a házassági per megindításáig a járásbíróság még marasztaló ítéletet
nem hozott ; a Pp. 674. §-ának utolsó bekezdése már nem alkalmazható, vagyis ilyenkor a házassági per bírósága a Pp. 180. §.
5. pontjában írt perfüggőség, mint a szakasz utolsó bekezdése
értelmében hivatalból figyelembe veendő pergátló körülmény
folytán az ideiglenes nőtartásdíj kérdésében az eljárást ép úgy
nem folytathatja, mint nem folytathatja a járásbíróság sem
akkor, ha a házassági perben az ideiglenes nőtartás a járásbírósági eljárást megelőzően •' már érvényesítve lett ; még pedig
akkor sem, ha az a járásbíróságot megelőzve csak a fellebbezési eljárásban lett megkérve ; mert a Pp. 670. §-a ezt a fellebbezési eljárásban is kifejezetten megengedi.
Eddigelé a házassági per bírósága és a járásbíróság között
a hatáskör kérdése világosnak látszik.
Vitásabb lehet azonban a kérdés akkor, ha a nő ideiglenes
különélés iránt a H. T. 98. §-a alapján kérelmet elő nem terjesztett ugyan, de mégis a házassági per bíróságát arra kéri,
hogy részére a férj ideiglenes nőtartásdíj fizetésére köteleztessék,
magától értetődő lévén, hogy ennek — ellentétben a Pp. 674. §-a
első bekezdésében foglalt tágabb körű, tehát érvénytelenítési perekre is alkalmazható rendelkezésével — csakis bontóperekben
lehet helye, vagyis az esetre, ha a H. T. 76., 78., 79. és 80. f a i ban foglalt bontó okok alapján indíttatván a per, a bíróság a
H. T. 99. §-a élteimében az ágy- és asztaltól különélést hivatalból elrendelte.
A kérdés tehát az, hogy akkor, amikor a járásbíróság az
ideiglenes nőtartásdíj felől ítéletét már meghozta, érvényesítheti-e a nő újból ez iránti igényét a bontóperben a H. T. 99. §-a
alapján hivatalból elrendelt különélés keretében is ?
Nézetem szerint ennek eldöntbetése szempontjából a kérdés
két részre osztandó : marasztaló vagy elutasító ítéletet hozott-e
megelőzőleg a járásbíróság ?
A Pp. 674. §-ának első és utolsó bekezdésének rendelkezéséből s illetőleg abból a körülményből, hogy a most idézett szakasz első bekezdése világosan csak a H. T. 98. §-a alapján kérelemre elrendelt különélés keretében engedi meg a nőtartásdíj
felől az intézkedést és abban a H. T. 99. §-a alapján hivatalból
(Pp. 665. §.) elrendelt különélés esetére utalás nincsen, következik az is, hogy a hivatalból elrendelt különélés keretében a
Pp. 674. §-ának végső bekezdése sem találhat alkalmazást ;
vagyis ha a járásbíróság a tartásdíjra nézve marasztaló ítéletet
hozott, utóbb a házassági per bírósága arról a hivatalból elrendelt különéléssel egyidejűleg már nem, hanem csakis a végfelbontást kimondó ítéletben határozhat.

227

Ellenben akkor, ha a járásbíróság előbb már határozott
ugyan, de a nőt elutasította : tekintettel arra, hogy az állandó
bírói gyakorlat szerint — amit különben a Pp. 674. §. rendelkezése is fentartani látszik — a különélés keretében a nő vétkessége az ideiglenes tartási igény elutasításának indokául nem
szolgálhat, s a férj a tartásdíj-fizetés alól csak a H. T. 102. §-ában
írt feltételek fen forgása esetén mentesíthető ; a nő ideiglenes
tartási igényét a később meginduló házassági perben a járásbíróság elutasító ítéletével szemben is érvényesítheti. A res iudicata kifogás tehát sikeresen fel nem hozható.
A most felvetett kérdéseket röviden összegezve, ha a nő a
H. T. 98. §-a alapján különélést s egyidejűleg tartást is kért,
ezt akkor is kérheti, ha a járásbíróság előzően a tartás felől
már határozott, ha pedig a nőtartásdíjra nézve folyik ugyan az
eljárás, de a járásbíróság még nem határozott, akkor a házassági per bírósága a Pp. 147. §. 1. pontja s 180. §. 5. pontja
szerint többé nem határozhat.
Az esetre pedig, ha az ideiglenes tartást a nő a H. T. 99. §-a
alapján hivatalból elrendelendő különélés keretében kérte, de
ugyanezen jogigény iránt a járásbíróság előzőleg már marasztalólag határozott, akkor a különélés keretében az ítélt dolog kifogása folytán újabb marasztaló határozat nem hozható, hanem
annak csak akkor van helye, ha a járásbíróság a nőt előzően a
tartásdíjra nézve elutasította.
Dr. Radány Dezső.

A tiltott közlésről.*
A teljes közlési tilalom álláspontja helyességének megvitatásánál mindenekelőtt újra hangsúlyoznom kell, hogy a fenti
törvények azon kitételei, hogy «tárgyalást)), ((főtárgyalást® és
«beadványt», ((hatósági iratot® teljesen egyenlő jogi megítélés
alá veendők, mert semmi alap sincs annak föltevésére, hogy a
törvény nem egyformán akarta volna azokat megvédelmezni az
engedélynélküli nyilvános közlés ellen. Azaz: ha semmit sem szabad közölni a tárgyalásról vagy főtárgyalásról, ép úgy tiltva
van bármit közölni a beadványból vagy hatósági iratból, viszont
ha szabad valamit nyilvánosságra hozni a zárt tárgyalásokról,
úgy nincs megtiltva ugyanolyan közlés a beadványból vagy hatósági iratból sem.
Ila már most ezen egyenlő elbánás alapján állva, legelőször
magát a törvény szövegét vesszük közelebbről szemügyre, megállapíthatjuk, hogy a törvény szószerint való szövege a teljes
közlési tilalom álláspontja mellett szól. Mert ugyan mit jelenthet
mást az a tilalom, hogy «a tárgyalást vagy főtárgyalást®, ((beadványt vagy hatósági iratot egészben vagy részben közzétesz®,
mint azt, hogy a tárgyalás vagy hatósági irat tartalmát nem
szabad sem egészben, sem részben nyilvánosságra hozni. Hogy
a törvény szövege tényleg azt akarja jelenteni, mutatja a Pp.
207. §-ának szabatosabb és világosabb kijelentése, mely szerint
a tárgyalás tartalmának
bármely módon való közlése tilos s
végre a fiatalkorúak ügyében való rendelkezés, mely szerint az
eljárás bármely részét közzétenni vagy ilyen ügyről hírt adni
tiltva van. Már most ((egészben közzétesz)) az, aki a tárgyalás
vagy hatósági irat egész tartalmát ((részben közzétesz)), aki annak
csak egy részét, illetve annak bármely részét nyilvánosságra
hozza. Sehol nincs a törvény szövegében egyetlen kifejezés vagy
egyetlen szó, mely arra mutatna, hogy csak az idézésszerű közlést akarja tiltani. Ellenben az idézett szövegek mind arra mutatnak, hogy a törvény szavai szerint a fenti ügyekben úgy
az egészben, mint a részben való, tehát: mindennemű közlés
tiltva van.
Hasonló eredményre jutunk, ha a fenti törvények indokolását vizsgáljuk. Miért rendel el a törvény vagy a bíróság zárt
tárgyalást vagy főtárgyalást ? A vádtanács előtti zárt tárgyalásra
nézve (Bp. 261. §-a) a törvény indokolása azt mondja, hogy «a
per e szakában a nyilvánosság ép annyi kárt okozhat a terheltnek, mint a főtárgyalás, amelynek kikerülése pedig egyik főcélja
a vád alá helyező eljárásnak. Ha a vádtanács elutasítja a vádat,
a terhelt ügye ok nélkül kerülne nyilvánosságra,
ha pedig vád
alá helyező határozatot hoz, ennek prsejudiciális hatását a nyilvánosság, a közbeszéd és a sajtó közleményei
csak fokozzák.
A terhelt érdekében tehát nem kívánatos a vád alá helyező el* Az előbbi közi. 1. a 25. számban.
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járás nyilvánossága stb.)) Itt tehát a terhelt érdekében vonatik
el az ügy a nyilvánosság elől. Egyéb tárgyalás vagy főtárgyalás
nyilvánosságát a bíróság a ((közrend vagy közerkölcsiség® veszélyeztetése okából vagy «a fél méltányos érdekéből)) zárhatja ki
(Bp. 293. §., Pp. 207. §-a és ind.), a fiatalkorúak ügyében a törvény a ((fiatalkorú jövője érdekében)) teszi ezt. A Bp. 542. §-a
és az 1914 : XLI. Ic. 30. §-a szerint
felek egyező kérelme
alapján)-) rágalmazás, becsületsértés és hitelrontás vétségeinek
esetében «a főtárgyalásról s illetve tárgyalásról a nyilvánosság
kizárását mindég el kell rendelni)). Mindezen intézkedések célja
pedig az, hogy ha a törvény vagy a bíróság úgy találta, hogy
valamelyik ügy a fenti bármely indokból a nyilvánosság elé nem
tartozik, azokról a nyilvánosság se vehessen tudomást, azokról
tehát külön engedély nélkül sajtóközlések se jelenhessenek meg.
És pedig semmiféle sajtóközlések. Hiszen ha ez nem így lenne,
illuzóriussá válnék az egész zárt tárgyalás! A bíróság elvonja az
ügyet a nyilvánosság elől s a lapok mégis írnak arról! Hogy
lehet így megvédeni a közérdeket vagy a közerkölcsiséget, avagy
a fél méltányos érdekét, a fiatalkorú jövője szempontját és a
felek egyező kérelme alapján bíróilag megállapított érdeket?
Hát akkor miért volt zárt tárgyalás ? Hogy egy példával éljek :
a bíróság egy hűtlenségi ügyben közérdekből, az állam legfőbb
érdeke címén elrendeli a zárt tárgyalást. Másnap a lapok —
mondjuk — egész rövid közleményt hoznak arról, hogy tegnap
milyen ügyet tárgyaltak, ki volt a vádlott, miféle hadititkokat
árult el s elítélték vagy fölmentették. Hát akkor miért volt zárt
tárgyalás, ha a lapok arról engedély nélkül akár rövidebb, akár
hosszabb közleményekben megemlékezhetnek? Hogyan védhetünk
meg bármely fontos érdeket, ha az újságíróra bízzuk, hogy egy
zárt tárgyalásról mi módon emlékezhetik meg ?
Egyébként azt a kérdést, hogy ((tárgyalást vagy fötárgyalást
egészben vagy részben közzétesz)) rendelkezést miként kell értelmezni, végkép eldönti a vádtanácsi zárt tárgyalásnak fent idézett indokolása, mely szerint a zárt tárgyalás azért van, hogy a
terhelt ügye ne kerüljön a nyilvánosságra.
Ha pedig a vádtanácsi tárgyalás azért zárt, hogy az ott tárgyalt ügy ne kerüljön
a nyilvánosság elé, éppen úgy áll ez az indok a többi zárt tárgyalásokra is. Az azokon történtek sem hozhatók nyilyánosságra.
Mint láthatjuk tehát, a hivatkozott törvények indokolása szerint hol egy, hol más érdekből tartatik zárt tárgyalás vagy főtárgyalás és ugyanezen érdekek tiltják az azokról való bármiféle
közléseket is.
Teljesen hasonló álláspontról kell néznünk a ((beadvány vagy
hatósági irat)) közzétételének kérdését is. Ezek tartalmát ép úgy
— ha nem jobban — meg akarta védeni a törvény a nyilvános
közlésektől, mint a zárt tárgyalásokon történteket. Az indokolás
itt sem hagy eziránt fenn semmi kétséget. aEltiltandó a nyilvánosságra nem hozott iratok engedély nélküli közzététele minden
esetben, mert ez az ártatlan félnek az utólagos
fölmentéssel
gyakran
helyre nem hozható sérelmet okozható Azt hiszem, ez
elég világos. A nyomozás és vizsgálat adatai, sőt még a vád alá
helyezési eljárás is a főtárgyalásig titkosak. Annyira titkosak,
hogy az iratokat még az érdekelt felek is csak bizonyos korlátok közt tekinthetik meg (Bp. 63. §.). Ilyen körülmények között
hogyan lehet megengedni, hogy ez ügyekről bármiféle nyilvános
közlés megjelenhessék a hatóság engedélye nélkül? Nem engedi
ezt meg már maga a Bp. szelleme sem, mely az ügyeket a főtárgyalásig a nyilvánosság elé tartozóknak nem tartja. Hogy
mennyire természetes és magától értetődő dolognak látszott ez,
mutatja az a körülmény, hogy a Bp. Élt. idevonatkozólag intézkedést sem tartott szükségesnek s csak a zárt tárgyalások
titkának megőrzéséről gondoskodott. S mi történt ? Eleinte szórványosan, utóbb rendszeresen jelentek meg közlések a nyomozás
és vizsgálat adatairól, sőt pár év előtt egyenesen szokássá vált,
hogy a sértett a hatósághoz beadott följelentését nagyobb nyomaték kedvéért egyúttal a lapoknak is leadta s gondoskodott
arról is, hogy a nyilvánosság az ügy további fejleményeiről is
értesülést szerezzen. Ennek eredménye lett az ártatlan emberek
indokolatlan meghurcolása és tönkretétele. Ezt az állapotot
összetett kézzel tűrni nem lehetett. így született meg jóformán
a közvélemény nyomása alatt az 1912 : LIV. tc. 96. §-a, mely
minden olyan beadvány és hatósági irat tartalmának engedély
nélkül való nyilvánosságra hozatalát eltiltotta, melyet a hatóság f
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nyilvánosságra nem hozott, «mert ez az ártatlan félnek az
utólagos fölmentéssel gyakran helyre nem hozható sérelmet
okozhat)).
Ezek után megállapíthatjuk, hogy ezen törvényhely keletkezésének körülményei és idézett indokolása is a teljes közlési tilalom álláspontja mellett bizonyít. Nem érinti ez álláspont helyességét az az igazságügyi biz. indokolás sem, mely szerint a fiatalkorúak ügyében fokozottabb közlési tilalmat kívántak elrendelni
s eltiltották még a tanúktól vagy másoktól szerzett értesülések
alapján való közléseket is. A fentiek után ugyanis nincs kétség
aziránt, hogy az igazságügyi biz. ezen indokolása az előző közlési tilalmak értelmezésére nézve téves, másrészt semmi indok
sincs arra, hogy a fiatalkorúak érdeke különösen az előzetes eljárás során fokozottabb védelemben részesüljön, mint egyéb érdekek. Sőt! Ha a fiatalkorúnak érdekét ennyire szigorúan meg
akarta védeni a törvény, világos, hogy az előzetes eljárás során
az utólag esetleg ártatlannak bizonyuló egyének érdekei is ép
oly szigorral megvédelmezendők az időelőtti s indiszkrét közlésektől.
Ami már most a gyakorlatot illeti, mindenekelőtt rámutatok
arra, hogy ma már a sajtóban a vádtanácsi tárgyalásokról általában semminemű közlés sem jelenik meg. Ez nyilvánvalóan
annak a bírói gyakorlatnak eredménye, mely a vádtanácsi tárgyalásról mindennemű híradást tiltott közlés vétségének tekint.
Hasonlóan ebbe az irányba terelődik a gyakorlat a zárt főtárgyalásokra vonatkozó hírlapi közlésekre nézve is, bár e tekintetben még sok kívánni való van. A sajtó ugyanis nehezen tud leszokni arról, hogy az ily főtárgyalásokról legalább annyit meg
ne írjon, hogy ki volt a vádlott, mivel volt vádolva s mire ítélték. Pedig az előadottak után nem lehet kétség aziránt sem,
hogy az engedély nélkül való ily közlések is tilosak, mert esetleg a közerkölcsiség szempontjából joggal kifogásolhatók az
olyan híradások, melyek erőszakos nemi közösülésekről, szemérem elleni erőszakról, fajtalanságról, kisleányok megrontásáról stb.
szólnak, hol néha még a sértett neve is szerepel, továbbá fontos
közérdeket sérthet egy hűtlenségi bűnper főtárgyalásáról való
bármily megemlékezés is s ha rágalmazási és becsületsértési
ügyekben a bíróság zárt tárgyalást tartott, igazán súlyos sérelmet szenvedhetnek a felek, ha a tárgyalásról mégis közlés jelenik meg. De ettől a szemponttól eltekintve a lényeg az, hogy a
törvény szerint a hatóság megítélésére van bízva, az ő engedélyétől van függővé téve, hogy az ily zárt tárgyalásokról közlemények jelenhetnek-e meg s így az engedély nélkül való mindennemű híradás tiltva van.
Egyébként a gyakorlatban a komoly bajok nem is a zárt
tárgyalásokról szóló közlésekből erednek. Ezek a közlések meglehetősen ritkulnak és súlyosabb érdekeket ritkán sértenek. Igazi
visszaéléseket azok a közlések képeznek, melyek főként bűnvádi
fegyelmi stb. ügyekről a nyomozás és vizsgálat s általában az
előzetes eljárás során jelennek meg. Ezek ellen a közlések ellen
kell védekeznünk a törvény szigorú értelmezésével és alkalmazásával.
A dolog ugyanis úgy áll, hogy a lapokban nap-nap után
olvashatunk közleményeket, melyek minden hatósági engedély
nélkül a hatóságnál
folyamatban
levő nyomozás és vizsgálat
során a följelentés vagy a bűnvádi eljárás tartalmát, a gyanúsított nevét, előzetes letartóztatásba helyezését, bűnügyi zárlat elrendelését, sőt egyenesen hatósági cselekmények megtörténtét,
leírását, gyanúsított s tanúk vallomását adják hírül. Ezenkívül
szokásban van bizonyos, főleg esküdtszéki ügyeknek közvetlen a
főtárgyalás előtt a vádlott érdekében való úgynevezett beharangozása. Az efajta közlésekben el van mondva, hogy ebben ós
ebben az ügyben, itt és itt, ekkor és ekkor érdekes főtárgyalás
kezdődik
és a legtöbbször bizonyos hangulatkiváltás céljából
ismertetik az egész tényállást s az iratok tartalmát. Hogy ezek
a közlések mennyire károsak, arról nem is beszélek. De hogy
mindezek a közlemények az előadottak szerint a legnagyobb
mértékben tiltott közlések és ezt a körülményt a bíróságok még
mindig nem akarják fölismerni, az egyenesen érthetetlen. Az
eíajta közlések miatt emelt vádak rendszerint megakadnak már
a vádtanács előtt, de ha mégis eljutnak a főtárgyalásig, a legtöbbször fölmentéssel végződnek.
A téves bírói határozatok indoka egyrészt a törvény nem
elég világos szövegezése s az indokolás szűkszavúsága, másrészt
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a vádlottak tetszetős s megtévesztő védekezése. A vádlottak
ugyanis rendszerint azzal érvelnek, hogy a szigorú közlési tilalom sérti a sajtószabadságot s lehetetlenné teszi a sajtónak azokat a közérdekű szolgálatokat, melyeket különösen bűnügyekben
a bűnösök kinyomozása körül teljesít, másrészt ilyfajta közléseik
nem hatósági iratból s nem hatósági személytől vett értesülésekből erednek, hanem azokról, magánosoktól értesültek, a hatósági
iratokat nem is látták. Hogy lehet tehát őróluk azt állítani,
hogy hatósági iratot tettek közzé ? Bármennyire tetszetős is ez az
érvelés, a fent előadottak után tarthatatlan. Ami a sajtószabadság kérdését illeti, ennek a szabadságnak nem lehet joga arra,
hogy esetleg teljesen ártatlan embereket meghurcoljon. Hiszen
akkor a sajtószabadság nevében és segélyével egy alaptalan följelentés folytán megindult bűnvádi eljárásnak sajtó útján való
közzétételével büntetlenül meg lehet zsarolni vagy a nyilvánosság előtt tönkre lehet tenni esetleg teljesen ártatlan embereket 1
A sajtó közérdekű szolgálatait pedig teljes mértékben biztosítja
a 2500/1914. M. E. sz. rendelet 66—71. §-a, mely szerint a közlési engedelmet bárki igénybe veheti, sőt az arra hivatott hatóság hivatalból is megadja. A hatóságra van tehát bízva, hogy a
sajtót igénybe kívánja-e venni. Az bizonyos, hogy kívánatos
volna,
ha a sajtó szolgálatainak biztosítása érdekében a hatóságok
minél gyakrabban élnének e jogukkal s minden közérdekű ügyben a közlési engedélyt az eset megtörténte után
hivatalból
azonnal kiadnák.
Az a védekezés, hogy az ilyfajta közlések nem hatósági iratokból erednek, hanem magánértesüléseken alapszanak, az előadottak után szintén nem állhat meg. Közömbös az, hogy e közlések milyen forrásból erednek. A felsorolt ügyek már megjelölt
állapotukban hatósági engedély nélkül egyáltalán nem tartoznak
a nyilvánosság elé. Sem akkor, ha hatósági iratból erednek,
sem akkor, ha magánértesülésből származnak. Azokról a nyilvánosságnak még csak megemlékeznie sem szabad. Szembeötlően
téves tehát az alsóbíróságok által követett az a gyakorlat, hogy
a tiltott közléseket abból a szempontból vizsgálják, hogy a közlemény írója hatósági iratból vagy magánértesülésből vette-e
közleménye tartalmát. Épen a napokban olvashattunk egy táblai
ítéletet, mely egyik estilap munkatársát azon az alapon mentette
föl a tiltott közlés vétsége alól, mert nem volt megállapítható,
hogy adatai hatósági irat tartalmából származtak-e. Holott az a
közlemény hatósági engedély nélkül közölte egy folyamatba tett
bűnügyben a nyomozás és vizsgálat adatait, a rendőrség, vizsgálóbíró és bíróság intézkedéseit és határozatait s így az előzetes eljárás során tárgyalta teljes részletességgel egy bűnügy
adatait s hurcolt meg egyéneket akkor, mikor azok ügye a nyilvánosság elé még nem tartozik. Ha a bíróság végleg erre a
vágányra téved, úgy a vádlott védekezése minden esetben sikerrel jár, talán még a szószerint való közlés esetén is ! Hiszen
csak azt kell mondania, bizonyítania vagy csak valószínűsítenie,
hogy közleménye magánértesülésből ered 1 Hát majd a sértettek
gondoskodnak róla, hogy e magánértesülések minél részletesebbek legyenek ! S végeredményben a tiltott közlések sohasem
lesznek megállapíthatók. Van törvényünk, de nem lesz módunkban alkalmazni s az általa védett érdeket nem leszünk képesek
megoltalmazni.
De hát akkor, kérdi az újságíró, neki nem lehet tudomásul
venni s megírni a nyilvánvalóan közérdekű bűneseteket, olyan
tényeket, melyeket mindenki láthat, azokról mindenki, aki épen
arra jár, értesülhet, pl. egy utcán történt gyilkosságot ?
Amíg a bűnesetek csak mint társadalmi jelenségek szerepelnek s ilyenekként tárgyaltatnak a nyilvánosság előtt, addig
nem kifogásolhatók. Az is kétségtelen, hogy bizonyos, mindenki
által látható vagy konstatálható közérdekű tények és események
megtörténtének a megtörténés időpontjában való megírásában
senkinek sem jut eszébe tiltott közlést látni. (Gyilkosság az utcán,
házösszeomlás vagy egyéb szerencsétlenség, közismert bűnös letartóztatása stb.) Amint azonban valamely
bűnügyben
vagy a
törvényben felsorolt egyéb ügyekben hatósági eljárás indult meg,
engedélg nélkül az ügyek többé nem tartoznak a
nyilvánosságra.
Engedély nélkül tehát nem írható meg, hogy a bűnvádi vagy fegyelmi eljárás megindult, vagy a hatóság miként intézkedett stb.,
szóval: mihelyt a törvényben megjelölt ügyekben hatósági eljárás
indult meg, azokról olyan közlések, melyeknek tartalma
hatósági
beadványban vagy iratokban bennfoglaltatik
s különösen,
hogy
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azokban hatósági eljárás van folyamatban
s miféle hatósági
intézkedések történtek, hatósági engedély nélkül a nyilvános tárgyalásig vagg fötárggalásig meg nem jelenhetnek.
Lényegében ezt az álláspontot foglalja el a kir. Kúria már
hivatkozott B. IV. 436/1916/10. sz. határozatában, mely az efajta
ügyekben tudtommal az egyetlen ilyen nyilvánosságra került határozat. Ebben kimondja a kir. Kúria, hogy vádlottnak az a védekezése, hogy közleménye tartalmáról a felektől értesült, jogi
jelentőséggel nem bír, mert a •közölt adatok a rendőri
nyomozás
adatainak megfelelnek s így azok hatósági iratokban
foglaltatnak. A sajtó közérdekű tevékenysége pedig csak annyiban van
korlátozva, amennyiben a közzététel hatósági engedélyhez van
kötve.
Ehhez — a véleményem szerint — egyedül helyes állásponthoz a kir. Kúria még azt az általam fent már kifogásolt kijelentést fűzi, hogy ((nem szabad a közlemény tartalmát olyképen feltüntetni, mintha az hatósági beadványnak vagy iratnak tartalma
volna». Ha ezt a kijelentést elfogadjuk, a visszaélésekre újabb
lehetőséget nyujtunk. Eddig a bíróságok azt vizsgálták, hogy a
közlemény tartalma szószerint megegyezik-e a hatósági iratok
tartalmával, ha a bíróság a fenti kijelentést irányadónak veszi,
ezentúl azt nézi, hogy a közlemény tartalma úgy van-e feltüntetve, mintha az hatósági irat- tartalma volna. Szóval: cseberből
vederbe. Akiknek szükségük lesz rá, mindenkor meg fogják találni a bíróság ilyen bizonytalan alapra helyezett gyakorlatának
kijátszására alkalmas formulát.
Nincs tehát megalkuvás. Hogy megvédelmezhessük mindazon
érdekeket, melyeket az idevonatkozó törvények meg akarnak oltalmazni, szigorúan ragaszkodnunk
kell az idézett törvények intencióinak egyedül megfelelő teljes közlési tilalom
álláspontjához.
Csak ily módon leszünk képesek minden további vitának útját
állani s a rosszhiszemű és felelősség alól kibújni akaró védekezéseket lehetetlenné tenni. A teljes közlési tilalom világosan beszél: a kérdéses ügyekről semmit sem szabad közölni. Aki bármiféle közlést tesz, tiltott közlés vétségét követi el. Egyetlen
korrektivum, hogy a hatóság minden közérdekű ügyben hivatalból és azonnal adja ki a közlési engedelmet. Ily módon a tiltott közlésekből eredő károk is a minimumra redukálódnak s a
sajtó közérdekű munkássága is biztosítva leend.
Dr. Váry Albert.

B e s z á m í t á s i jog a perköltségbe.
(Ppé. 18. §. ut. bek.)
I.
A Ppé. 18. §. ut. bek. értelmezése körül támadt széleskörű
vitának legnehezebb kérdése a perköltségben vagy más eljárási
költségben marasztalt fél beszámítási joga az ellenfél ügyvédje
kezéhez fizetendő költségekre.
A ((Jogtudományi Közlöny® 1915. évfolyamának 1915 július
30-án megjelent 31. számában ((Bonyodalmak az ügyvédi költségek körül)) cím alatt megjelent cikkemben lényegileg azon véleményemnek adtam kifejezést, hogy a perköltségben vagy más eljárási költségben marasztalt fél az ellenfél ügyvédje kezéhez fizetendő költségekbe csak az ugyanazon perben vagy
ugyanazon
eljárásban javára az ellenfél ellen megállapított
költségeket számíthatja be.
A budapesti kir. törvényszók eddigi határozatai a beszámítás
teljes megengedettsége mellett döntöttek.
Különösen ez-a körülmény késztet arra, hogy a kérdés fontosságára tekintettel még a bírói gyakorlat kialakulása előtt kifejezésre juttassak néhány jogi szempontot, mely a beszámításnak az általam megjelölt közre korlátozását indokolja. Annál
nagyobb szükségét érzem ennek, mert a tárggyal irodalmilag
foglalkozók tekintélyes része (Borsitzky Imre, Kovács Marcell.
Egyed István) a beszámítás mellett foglalt állást.
Előre kell bocsátanom, hogy kiindulási pontom szerint az
ügyvéd jogának jellege az ellenféllel szemben marasztalás tárgyát képező költségekre az ügyvédi képviselet minden esetében
(Pp. 121. §. és Ppé. 18. §. ut. bek.) : az ügyfele irányában fenálló díj- és kiadás követelése erejéig engedett
törvényes
zálogjog.
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esetben — a törvényalkotó nyilván egészen újszerű intézkedés
A marasztalás tárgyaként szereplő ügyvédi járandóságoknak | megfelelő jogi formába öltöztetésének nehézségeivel látszik küza nyertes fél ügyvédje javára biztosítása iránt megnyilatkozott deni, azok egyszerűen arra utalhatnak, hogy míg a Pp. 121. §-ának
óhajokat nagy perjogi reformunk kapcsán először a Pp. 121. §-a 2-ik mondata a kifogások (beszámítás) korlátozásával kifejezetten
igyekezett méltányolni, de csak a szegény fél részére kirendelt a költségben marasztalt felét tartja szem előtt, addig a Ppé.
ügyvédre vonatkozásban, még pedig két intézkedéssel :
18. §. ut. bek. 2-ik mondata harmadik személyek igényeivel
először : az ily ügyvédnek közvetlen behajtási jogot enged szemben fenálló elsőbbségi jogról emlékezvén meg, épen csak a
e költségekre nézve ;
költségben marasztalt félre nem vonatkoztatható.
másodszor : a perköltségben marasztalt félnek a szegény
Magam hasonló helyzetekben a túlságosan formalisztikus
félhez viszonyából eredő kifogásokat ily ügyvéddel szemben ki- magyarázattal szemben fokozottabb" jelentőséget tulajdonítok a
zárja, megengedvén mégis a szegény fél ellen ugyanazon perben
szabályozás alá vont tényleges helyzet kívánalmainak, a jogi
megítélt költség beszámítását.
rendelkezések természetes fejlődési iránya által mutatott úgyneMindaddig, míg 'a marasztalás tárgyát képező (az ügyvédi vezett törvényhozói akaratnak.
díjakat és kiadásokat is magában foglaló) perköltséget a tőkeE kiindulási pont mellett pedig értelmezési szempontból
fonkövetelés oly járulékának tekintjük, melyre a peres felek jogo- tosnak kell tartanom, hogy a Ppé. 18. §. utolsó bekezdése az
sítotísági ós kötelezettségi viszonya általában ugyanolyan, mint elsőbbségi jogról az ellenfél ügyvédjének kezéhez fizetés kötelea főkövetelést illetően, bajos megnyugtató törvényhozási indokát zővé tétélével összefüggésben rendelkezik ; tekintve ugyanis,
adni a Pp. 121. §. beszámítást korlátozó határozmányának.
hogy ily egészen sajátos teljesítési módnak megszabása
némileg
Mert azon cél, hogy a szegény fél a részére kirendelt ügy- magában is indokolja a beszámítás kizárását, méltán lehet fölvédet ki ne játszhassa, természetesnek tüntet fel minden oly tenni, hogy a törvény (Ppé. 18. §.j a költségben marasztalt felet
szabályozást, mely a szegény félnek helyzetét szorosan körülírja, is oly harmadik személynek kívánta tekinteni, mint akinek igéjogait e cél érdekében korlátozza,
nyével szemben a költségre az ellenfél ügyvédjének elsőbbségi
de merő önkénykedésnek látszatát kelti oly rendelkezés,
joga van,
III.
mely a szegény fél ellenfelét fosztja meg olyan igényétől, mely
egyébként megilletné csak azért, mert szegényjogot élvező szeDe ha a Ppé. 18.
utolsó bekezdését nem vesszük a Pp. 121. §.
mély áll vele szemben.
következetes t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k , akkor sem szaba 1 szem előtt
Épen ezért azt hiszem, hogy a Pp. 121. §-t a szegény fél téveszteni, hogy a törvény-magyarázatnál talán a legerősebb
részére kirendelt ügyvéd érdekének kielégítésére törekvés hozta
szempont a jogszabályok összhangjának lehető megóvása. A gyaugyan létre, de csak a marasztalás tárgyát képező ügyvédi költ- korlati jogásznak egyik legszebb feladata, hogy a legjobb törség különös jellegének helyes fölismerése illetve átérzése tette vénybe is becsúszó nem teljesen átgondolt rendelkezéseknek oly
lehetővé.
irányú értelmezést igyekezzék adni, mely mellett azok minél
Eme különös jelleget főkép két tény alakítja ki, és pedig : simábban bekapcsolódhatnak a jogrendszernek már-már alkategyrészt az, hogy a marasztalt fél terhére ügyvédi díjak a részét képező szabályokba,.
perben vagy más eljárásban az ellenfél ügyvédjének
hivatásszerű
Ezt megfontolva, azt hiszem kell, hogy a Pp. 121. §. és a
tevékenysége folytán állanak elő;
Ppé. 18. §. utolsó bekezdése, mint egymásmelleit élő jogszabályok,
másrészt az, hogy a költségben marasztalással a bíróság ki- a mindennapi alkalmazásban egymásra hassanak, kell, hogy a
fejezésre juttatja, hogy a nyertes ellenfél ügyvédjének hivatás- bennük megnyilatkozó elvek egymásba átszivárogjanak. Az
szerű tevékenységét a vesztes félnek a joggal összhangban
nem örökké eleven jog eszméjének a rokon szabályok e kölcsönös
lévő magatartása tette szükségessé.
kiegészülése mindenesetre jobban megfelel, mint az, hogy szűkE kettős tényező által indokolt kivételes jelleg pedig alig keblű magyarázattal a lényegileg hasonló gondolaton nyugvó és
irányulhat másra, minthogy 'e költségek csakugyan a keletkezé- hasonló gazdasági célt megvalósítani szándékozó rendelkezések
sük alapjával adva lévő különleges célra, vagyis az ellenfél ügy- között nem szerencsésen választott és inkább csak tapogatózó
védje hivatásos működésének jutalmazására szolgáljanak.
kifejezésekre támaszkodva eltéréseket rögzítsünk.
Ha már most szem előtt tartjuk, hogy bizonyos
különleges
Mert ugyan miféle alapos indok késztette volna arra a törrendeltetésű követelésekkel szemben joggyakorlatunk
a beszámí- vényhozást, hogy a szegény fél kirendelt ügyvédjével szemben a
tást nem engedi meg. vagg csak az ugyanazon jogalapból eredő költségben marasztalt fél beszámítási jogát korlátozza (Pp. 121. §.)
ellenkövetelésekre korlátozza (pl. életfentartásra szükséges tartás- ellenben más ügyvéddel szemben azt megengedje s csak harmanál, le nem foglalható követelésnél),
dik személyek igénye ellen adjon oltalmat (Ppé. 18. §. ut. bek.),
közel fekszik az a gondolat, hogy ezen általános magánjogi mikor vitán felül áll, hogy mindkét törvényhely alapgondolata
elvnek a marasztalás tárgyát képező költségekre alkalmazását szerint a nyertes ellenfél ügyvédje megóvandó attól, hogy a macélzó első lépés, nem pedig mélyebb jogi gyökeret nélkülöző, rasztalás tárgyát képező költséget ne kapja meg?
egyszerűen a gyakorlati szükségből fakadt ötletszerű rendelkezés
Ha elsőbbségi jogot minden ügyvéd részére nem statuálna
a Pp. 121. §-a.
a törvény, a Pp. 121. §-nak kivételes rendelkezése indokolható
Ha pedig a Pp. 121. §-át fenálló jogrendszerünkbe ilyképen lenne avval, hogy a beszámítás korlátozása a nem kirendelt,
belekapcsolva fogjuk fel, mindjárt megszűnik teljesen kivételes, hanem megbízott ügyvéd érdekeinek védelmére nem föl tétetlen ül
tehát hasonszerű (analóg) alkalmazást kizáró, következőleg fej- szükséges, hiszen előlegkérés által védekezhetik a kijátszás ellen
lődőképtelenségre kárhoztatott voltának
látszata.
s költségeinek felétől behajtására is legtöbbször megvan a gyaA Ppé. 18. §. ut. bek. tulajdonképen a Pp. 121.
alapját korlati lehetősége.
képező gondolatnak folytatólagos
térhódítása. A törvényhozás
Ámde azonnal elesik e bifurkáció logikai alapja, midőn a
szinte érezte, hogy a marasztalás tárgyát képező ügyvédi költ- törvényhozás minden ügyvédet biztosítani kíván harmadik szeségek kivételes jellegének fölismerésén alapuló jogi szabályozás mélyeknek a marasztalás tárgyát képező költségekre vonatkozó
nem szorítható arra az esetre, midőn a nyertes szegény felet ki- esetleges igénye ellen, mert evvel nyilván feladta azt az állásrendelt ügyvéd képviseli, hanem az indok lényegi azonossága pontot, hogy a szegény fél részére kirendelt ügyvédtől eltekintve
folytán általánosítandó az ügyvédi képviselet minden fajára : a más ügyvéd különösen védelemre nem szorul, a költségben
maPp - 121. §-ában megtett első lépés mintegy a szükségszerűség rasztalt fél szempontjából pedig ép akkor a legméltánytalanabb
törvényével továbbhaladást
követelt.
a beszámítás korlátozása, mikor szegény féllel áll szemben,
A Ppé. 18. §. ut. bek.-nek a Pp. 12V. § - tói eltérő szövege- hiszen ilyenkor ellenkövetelése érvényesítésének gyakorlatilag
ez
zése nem ingathat meg a rendelkezések mélyén fekvő eme volna egyedül lehetséges módja.
továbbfejlesztési irányzatra vonatkozó nézetben, hanem inkább
Iia már mert a törvény (Pp. 121. §. annyira ment, hogy a
azt a benyomást kelti, hogy a törvényhozó -a Ppé. 18. §. utolsó költségben marasztalt felet épen a szegény féllel szembeni
bek.-ben mintegy némileg jogászisabb
mezt igyekezett adni a beszámítási jogában kifejezetten korlátozza, nem érzem semmi
Pp. 121. §-ában lefeletetett gyakorlati intézkedéseknek.
akadályát annak, hogy ez a korlátozásra irányuló gondoTermészetesen, akik döntő súlyt a szigorú nyelvtani szöveg- lat mint értelmezési tényező átszűrődjék a Ppé. 18. §. ut. bek.
magyarázatnak adnak még akkor is, midőn — mint a jelen 2. mondatába s így azt eredményezze, hogy a beszámítás a költ-

26.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

SZÁM.

ségben marasztalt félre nézve kevésbé veszélyes esetekben
(tehát az ügyvédi képviselet minden esetében) érvényesüljön.
Végső következ etésem tehát :

is

— A Kúria 11. számú jogegységi döntvénye körül.

Ismeretes, hogy a jogegységi határozat meghozatala előtt ismételten is felhangzott a különböző jogi lapokban az a kívánság,
hogy az üzemek jövedelme végrehajtás alá vehető, zárgondnoki
IV.
kezelés útján értékesíthető legyen, amint azt a bírói gyakorlat
Akár a törvényhozás által megvalósítani szándékolt célt szórványosan megengedte, de amiből tartós állandó gyakorlat
tartjuk szem előtt s az alapon a Ppé. 18. §. utolsó bekezdését a kifejlődni nem tudott. Az irodalmi felszólalások zöme a végrea Pp. 121. §. következetes továbbfejlesztésének fogjuk fel, akár hajtás törvényi megengedettségét vitatta, vagy sürgette mege két törvényhely egymást kiegészítő magyarázatának adunk engedését a gyakorlattal szemben és csak elvétve történt felszóhelyt, általános magánjogi szabályaink eszmekörével összhang- lalás az ellenkező értelemben, de ezek az ellenkező felszólalások
ban s a szóban lévő két szakasz szövegével ellenkezésbe kerülés is úgy hangzottak, mint az eladni szerető kereskedő kijelentése:
nélkül bátran vallhatjuk, hogy az ellenfél ügyvédje kezéhez fize- sajnálom, de nincs a keresett árú a raktáron.
tendő költségekbe a perköltségben vagy más eljárási költségben
Az ilyen fajtájú újítások természetében van, hogy mihelyt
marasztalt fél mindig csak az ugyanazon perben vagy ugyan- egyszer az autoritativ fórum az elhatározó lépést megtette, minazon eljárásban javára az ellenfél ellen megállapított költségeket den vita megszűnik: az egyik tábor ki van elégítve, az opponálok
számíthatja be.
Dr. Suloky
István. pedig addig volt aggályaikat a bírói gyakorlat megnyilvánulására megszüntetik. A Kúria döntését most is a jogászközönség
helyesléssel fogadta és csupán egy, bár tekintélyes felszólalás
háborús
nyomda- támadta a legújabb döntvényt. A támadást a törvénytisztelet, a
nehé&ségj&Ic^ következtében
csak folyó
évi lex lata fensőbbsége diktálta elsősorban, amiből szinte sisak
technikai
alatt is meg lehetett volna ismerni a bíró-szerzot, dr. Székács
szeptember
hó első felében jelenik
meg.
Aladár táblabírót, aki egyébként nemcsak a kérdéses cikknek,
de emlékezet szerint a Kúriáét megelőző és a Kúriáéval ellentétes
budapesti táblai határozatnak is a szerzője.
Szemle.
BELFÖLD.
#
A mi bírói gyakorlatunk ellen is többször emelik azt a vádat,
— A z a d ó j a v a s l a t o k egész sorát tette le a pénzügyminisz- hogy túlságosan ragaszkodik a törvény betűjéhez és nem igyekszik szembehelyezkedni olyan visszaélésekkel, amelyek erőssége
ter a Ház asztalára. Az ú j adókat mindenki várta, mindenki
tudta, hogy a háború terhéhez való fokozottabb mértékű hozzá- a törvény betűjéhez való ragaszkodás és amiket a törvény szelleme elfojtana. A bírót-gyakorlatnak ez a lanyhasága, mely kijárulás minden polgárnak legelemibb kötelessége. Az új adók
tért a visszaélések elleni küzdelem elől, tette lehetővé azt is,
közül különösen a hadinyereségadó jogosultsága áll minden kétségen felül. Természetes, hogy háború idején a szokottnál na- hogy vidám adósok nyugodtan ültek jövedelmező üzemükben és
hitelezőiknek, akik ott állottak ugyan a követelés
gyobb nyereség fokozatos adó alá esik. Mikor százezrek életüket fittyethánytak
fedezetére alkalmas üzemi jövedelmek előtt, de ettől Tantalusés egészségüket áldozzák fel, akkor azok, akiknek jövedelme a
háború alatt megnövekedett, kell, hogy lemondjanak ezen többlet- ként elzárta őket az ismert bírói gyakorlat.
jövedelmük tekintélyes részéről. Igazságos a nagyobb vagyonok
A bírói gyakorlat azonban ezen a ponton szakított ezzel a
emelkedő megadóztatása is. A javaslatoknak vannak azonban
lanyhasággal és a Kúria jogegységi határozata a maga tulajdonhibái is. Legsúlyosabbaknak t a r t j u k a jövedelmi adónak a har- képeni területén túl eső messzemenő elvi fontosságot nyert, amit
madosztályú kereseti adóval való összepárosítását. Ennek a két
mindenki, aki a bíróságok elevenebb az élet szükségleteivel száadórendszernek összekapcsolása lehetetlen eredményekhez vezet. moló ítélkezését sürgétte, örömmel üdvözölhet.
Ha ez átmenetileg rövid időre elkerülhetetlen is, akkor legalább
A ((Bírák és Ügyészek Lapja» egy mult évi számában (1915
ki kell küszöbölni mindent, ami a jövedelem becsületes bevallá- szept. 5.) bírói tollból egy igen temperamentumos felszólalás jesát a becsületes polgárokra nézve szerfelett megnehezíti. Igen lent meg, amely szinte ostorozza a bírói gyakorlat félénkségét.
kívánatos volna, ha különösen ebben az irányban az ország- Pro memória félretettem a cikket, gondolván, hogy az ilyen érgyűlési tárgyalások során a javaslatokat gondosan átdolgoznák. dekes megnyilvánulással lehet majd hadakozni. A cikkben egye— Jogegységi döntvény az ötven koronán aluli bek között a következők olvashatók :
({Felelősségének tudatában irtózik a bíró a törvény betűinek
perek ügyvédi költségei kérdésében. A kir. Kúria I. (közpolgári) jogegységi tanácsa 1916 jún. 17-én a következő jogegy- megsértésétől, de a törvény szellemét a betűk kényszere alatt
ségi döntvényt hozta: ((A Pp. 758. §-a szerint a községi bíró annál gyakrabban sérti meg.
(békebíró) hatáskörébe tartozó, de az idézett §. utolsó bekezdése
Az ügyes gazság létalapja egyenesen a törvény betűje. A jól
alapján lizetési meghagyásos eljárás szerint a kir. járásbíróság hangzó és a rosszra felhasználható betű. Szembeszállt-e már a
előtt folyamatba tett ügyekben és az ily ügyekből a Pp. 603. §-a bíróság, egyetlen egy ilyen irányzattal? Meggátolta egyetlen egyszerint keletkezett perekben, valamint a Pp. 758. §-a alapján a nek elhatalmasodását is? Nem tette, mert ezeket az irányzatokat
községi bíróság előtt megindított, de a Pp. 759., 761., 763. és a törvény betűje védi, bármennyire tiltakozik is ellene a törvény
765. §-ai értelmében a kir. járásbíróság elé került perekben, szelleme s valódi értelme.®
úgyszintén a Pp. 758. §-ának utolsóelőtti bekezdése szerint a kir.
A végrehajtási jog terén az ingatlan árverés mizériái mellett
járásbíróság előtt indított perekben a költséget viselő ellenfél az üzemi jövedelmek lefoglalhatatlansága volt. a nevető adósok
terhére ügyvédi munkadíj megállapításának helye van.»
legerősebb mentsvára. A Kúria ezúttal talán nem engedte meg— J o g e g y s é g i d ö n t é s alá kerül a kir. Kúria I. (közpol- kötni magát a törvény betűje által, hanem a törvény szelleme
gári ügyekre alakított) jogegységi tanácsának az 1916. évi szep- által vezettette magát, amely végrehajtási törvényről lévén szó,
tember hóban tartandó ülésében a következő vitás elvi kérdés: mégis csak abban állhat, hogy a hitelező lehetőleg kielégítést
Aki valamely ügyének ellátására maga helyett mást rendel ki, kapjon. Fogadjuk el, bár egyáltalán nem meggyőző az érvelés,
az csupán saját vétkessége esetében, vagy enélkiil is felel-e azért hogy a jogegységi határozat túlmegy a törvényen, akkor is úgy
a kárért, amelyet a kirendelt az ügykörébe eső tennivalók
telje- kell tekintenünk, mint a törvény szellemének diadalát, a törvény
sítésében harmadik személynek jogellenesen okoz 9 (Vonatkozás- betűje felett, mint egyik jelentős sikerét annak az irányzatnak,
sal egyfelől a debreczeni és pozsonyi, másfelől a budapesti, kassai
amelyért a fent idézett sorok szerzője oly hevületes meggyőződésés nagyváradi kir. ítélőtáblák, valamint a kir. Kúria ellentétes sel szállott sikra.
B.
gyakorlatára.)
— A hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1 9 1 4 :
— A községi bírósági határozat végrehajtásából XL. te. Jegyzetekkel ellátta Heller Erik dr., budapesti kir. bünf e l m e r ü l t i g é n y p e r e k . A budapesti VII. kerületi községi bí- tetőtörvényszéki bíró. Ez a kis oktáv 104 oldalra terjedő komróság és a budapesti központi kir. járásbíróság közt felmerült mentár a « B ű n ü g y i Szemle törvénytára» című vállalat 9. füzetehatásköri összeütközésből folyó határozatában a hatásköri bíró- ként jelent meg. A mű nemcsak a gyakorlati szakember igényeit
ság kimondotta, hogy a községi bírósági határozat végrehajtá- iparkodik kielégíteni, hanem az egyes kérdések elméleti oldalára
sából felmerült igényperek a rendes bíróság hatáskörébe tartoz- is kiterjeszkedik. Közli a törvény indokolásának teljes szövegét,
valamint az országgyűlési bizottságok jelentéseinek az egyes.
nak. (1916. Hb. 2/4.)
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rendelkezések tartalmával vonatkozásban levő részleteit. A vonatkozó joggyakorlatot is mindenütt kimerítően, de könnyen áttekinthető módon közli a határozatok tartalmának és az azok
alapjául szolgált esat lényegének bemutatása kapcsán. A joggyakorlat közlésével kapcsolatban aztán mindenütt megtalálja az
olvasó a törvényben szereplő egyes fogalmak (pl. hatóság, hatósági tag és közeg, csoportosulás, szándék, tettesség, részesség,
kísérlet stb.) gyakorlatilag is fontos és könnyed szövegben adott
magyarázatát (Ara 3 K.)

— Tanulmányok a vadászati- és fegyveradójöved é k i k i h á g á s o k k ö r é b ő l címen terjedelmesebb füzet hagyta
el a sajtót Dr. Horváth Ödön m. kir. közigazgatási ítélőbíró,
egyetemi magántanár tollából, amelyben a szerző e kihágások
fontosabb kérdéseit fejtegeti. A mű felkarolja a közigazgatási
bíróságnak egész joggyakorlatát és egyúttal kijelöli a fejlődés
irányait. (Pallas irodalmi r.-t. kiadása.)

— A gazdasági háború jogi fegyvertára. írta dr. Jacobi Andor budapesti ügyvéd. Különlenyomat a Jogállam XV.
évf. 5--6. füzetéből. Szerző érdekes tanulmánya azonos a Magyar Jogászegyletben tartott előadásával, melyet lapunk 14. számában részletesen ismertettünk.

— Magyar jogi író külföldön. A Monatschrift für Handelsrecht und Bankwesen, Steuer und Stempelfragen című berlini folyóirat májusi száma vezető helyen közli dr. Plesch Árpád
budapesti ügyvéd «Die Aktiengesellschaft nach ungarischem Recht»
című cikkét.

— Magyar jogi író külföldön. A «Juristische Wochenschrifts júniusi száma Pollák Illés, az országos ügyvéd szövetség
elnökének tollából aDie ungarische Rechtsanwaltschaft)) című
tanulmányt közöl. Szerző a magyar ügyvédi kar m ú l t j á t és
jelen szervezetét mesteri rövidséggel s egyszersmind k i t ű n ő szellemességgel vázolja.
— Lapszemle. A Káplány Géza nyug. táblabíró szerkesztésében
megjelenő «Telekkönyv» című folyóirat június havi füzete a következő tartalommal jelent meg : Rojcsek Sándor járásbíró : A Kúria
jogegységi tanácsának 8. számú polgári döntvénye. — Káplány
Géza : Mutatványok a ((Telekkönyvi Iskolá»-nak a tkvi rendtartások
II. részére vonatkozó részéből.
KÜLFÖLD.

— S u m m a injuria — s n r a m u m jus. Egy ütközet
után, a nyugati harctéren a német hadvezetőség elhatározta,
hogy az elesett hősök számára külön temetőt hasít ki. Megtudta a hadvezetőség, hogy az ingatlan, amelyről szó volt,
egy lille-i bánya részvénytársaság tulajdona, tehát azzal a
kéréssel fordult hozzá, jelölné meg az árat, amelyért a telket eladni hajlandó. Válaszában a részvénytársaság késznek
nyilatkozott az eladásra, de hozzátette, hogy a szerződés
csak a párisi központi telekkönyvbe való bejegyzéssel volna
érvényesíthető, ügyvédjük pedig német hadifogságban van.
Erre a német hadvezetőség maga elé idézte a fogoly ügyvédei, salvus conductus-szal látta el és Párisba küldte az
ügylet perfektuálására. Dolgát jól elvégezvén az ügyvéd?
visszatért s azóta fordítói munkát végez a belgiumi német
kormányzóságnál Ez a teljesen hiteles eset minden diplomáciai vitairatnál ékesebben bizonyítja, hogy a háború
rettenetes jogtiprásai közepette minő tiszteletnek örvend
szövetségeseinknél a jog.
— A gazdasági lehetetlenülés fogalmának értelmezéséhez ismét érdekes adatot szolgáltatott a német birodalmi törvényszék egy legújabban hozott határozatában. Ismeretes a német bíróságoknak az az általában követett felfogása, amely a
megkötött ügyletet változott körülmények között is lehetőleg
érvényben tartani igyekszik és a határvonalat ott vonja meg,
ahol a kereskedői tisztesség és bizalom elveinek alapul vétele
"mellett már nem lenne méltányos az eladót ily nagy változások
mellett is a teljesítésre kötelezni. Egy továbbfejlesztése ennek a
felfogásnak a Reichsgericbt ú j határozatában (II. 473 15. szám)
nyilvánúl meg, amely szerint az eladónak a teljesítésre való kötelezése mindaddig nem ütközik a jó erkölcsökbe, amíg az árú
Főszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.

a rendes úton megszerezhető, vagyis amíg annak piaci ára van.
A piaci árnak tehát bármily arányban történik is az emelkedése,
ez az eladót nem mentesítheti. Amíg tehát az árú általában
adás-vétel tárgyát képezi, addig nem lehet szó arról, hogy az
eladónak kötelezése méltánytalan lenne. Az irodalom a Reichsgericht ezen elvi határozatát vegyes érzelmekkel fogadta. Főleg
a gyakorlat jogászai találják benne az abszolút igazság érvényesítésére való törekvés túltengését és mint H a c h e n b u r g a «Juristische Wochenschrift»-ben közölt megjegyzései közt írja, az ily
felfogás ((schmeckt etwas nach fiat justitia pereat mundus».
Szerinte az eladott árúban meg kell lenni az emelkedés oly
fokának, amely mellett a teljesítést már nem lehet követelni s
amelynek beálltával a vevő a lehetetlenülés kifogását hozhatja
fel saját vevőjével szemben is. Mint említettük, a Reichsgerich!
ezen határozatával nagyrészben ú j felfogásnak engedett érvényesülést. Érdekes lesz figyelemmel kísérni, mennyiben fog ez a
felfogás következetesen érvényesülést találni a jövőben elbírálandó esetekben is.
A.

— Álnév alatt megjelent röpirat útján elkövetett
f e g y e l m i v é t s é g . A bécsi ügyvédi kamara fegyelmi bírósága
fegyelmi vétségnek minősítette panaszlott ügyvéd ama tényét,
hogy álnév alatt megjelent röpiratában ügyvédeket és bírákat
ócsárolt. A legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsa a fellebbezést
elutasította következő indokolással: ((Fellebbező azzal védekezik,
hogy a röpiratot álnév alatt adta ki. Ezen az alapon nem menthető fel, mert nyomban a röpirat megjelenése után köztudomású
lett szerzősége, tehát az a körülmény, hogy a támadás ügyvédtől származik, nem maradt titokban. Fellebbező azzal is védekezik, hogy szatirikus formában jogos bírálatot gyakorolt az igazság érdekében. A röpirat azonban nem gyakorol komoly bírálatot és amit a fellebbező szatirikus formának mond, az az
ócsárlásoknak és szidalmazásoknak halmazata. Ügyvédnek semmi
körülmények között sem szabad ilyen formában a bíróság és
kartársai ellen fellépni. Ezen egyedül irányadó körülmény folytán helyesen járt el a fegyelmi bíróság, midőn nem is bocsátkozott annak a kérdésnek a vizsgálatába, hogy a röpirat állításai
valamely vonatkozásban megfelelnek-e a valóságnak. A szerző
már az előadás módjával megsértette a kar becsületét és tekintélyét. (Osztrák legf. bíróság 1916 márc. 21. Ds. I. 7/16.)
— A m i n d e n n a p i é l e t cáfol rá a legkíméletlenebbül mindazokra, akik a jogi közeledés kérdését a késő unokák által megoldandó feladatok közé óhajtanák sorozni. Csak néhány nap előtt
mondta ki az osztrák legfelsőbb bíróság (1916. R. 1. 109/16.),
hogy a német bíróságok előtt kötött bírói egyezségek az osztrák
végrehajtási jog szempontjából végrehajtható közokiratoknak nem
tekinthetők. A viszonosság fenforgása nem volt megállapítható
az adott esetben, már pedig idegen bíróságoknak
végrehajtás elrendelése tárgyában kelt megkeresései — mondja az indokolás —
e nélkül nem foganatosíthatók. Az osztrák bíró tehát kénytelen
minden joghatályt megtagadni a különben kifogástalan bírói
egyezségtől, semmi az számára, idegen bíróság intézkedése,
akárcsak ha valamely indiánus törzsfő küldene izenetet valamely
engedetlen alattvaló megkeresés alapján leendő nyársrahúzása
tárgyában. Mindenben méltányolnunk kell a berlini Jogászi társulat
abbeli óhaját, hogy a jogi közeledést előmozdító intézkedések
sürgősen készíttessenek elő. Valóban természetellenes helyzet,
hogy mikor nemzetek együtt, közös érdekekért kockáztatják legszentebb javaikat, egymást vad idegennek tekintsék, mihelyst a
jog rejtelmes berkeibe lépnek.
a.
F i a t a l , gyakorló ügyvéd, ki a fővárosban is hosszú ideig
dolgozott, nagyobb fővárosi vagy vidéki ügyvédi iroda önálló
vezetését, megfelelő fizetés ellenében, folyó évi július hó 15-től,
esetleg már elsejétől kezdődően is elvállalja. Ajánlatok : dr. Tamásy András ügyvéd Makó (Szent-János-tér 32/B. sz.) címre
küldendők.
'
15558
Ü g y v é d j e l ö l t e t , ki románul beszél és járásbírósági praxissal rendelkezik, azonnali belépésre keres. Dr. Dénes Arthur marosvásárhelyi ügyvéd,
15559
H a d m e n t e s , közepes gyakorlattal bíró ügyvédjelölt, ki törvényszék előtti tárgyalásra is jogosított, azonnali belépéssel nagyobb vidéki városban, esetleg Budapesten is hosszabb időre
ügyvédjelölti állást keres. Ajánlatokat díjazás és egyébb közelebbi feltételek megjelölése mellett továbbit a kiadóhivatal. 15361

Lapkiadó-tulajdonos :
F r a n k l i n - T á r s u l a t . Egyetem-utca 4.
FRANKUN-TARSULAT

SZÁM.

NYOMDAJA.

Felelős szerkesztő :
Dr. Vámbéry Rusztem. I., B é r c - u . 9 .

(Tel. 0 3 — 0 6 )

tttfíTM* 5 5

sj

^^pftvenegyedik évfolyam.

Budapest, 1916 június 18.

25. szám.

KAPCSOLATBAN

A

DÖNTVÉNYTÁRRAL
Szerkesztőség; I., Bérc-utca 9
Kiadóliivatal: TV., E g y e t em-u. 4

Megjelenik minden vasárnap
ELŐFIZETÉSI DÍJ:
í é l é v r e 1 5 k o r . * n e g y e d é v r e 7 k o r . 5 0 fillér

TARTALOM. Dr. GlückSthal Samu budapesti ügyvéd: Adórendszerünk reformja. — Antal József • kézdivásárhelyi kir. járásbíró:
Igazságügyi bajaink. — Dr. Schwarz Izidor kormányzósági titkár
a sarajevói országos kormánynál : A turpis causa egyik esete
és a kir. Kúria. — Dr. Pintér Ernő váczi kir. járásbírósági
jegyző: Ingatlanokra vonatkozó kényszeregyezségi kérdések. —
Szemle.
Melléklet: Hiteljogi és Perjogi Döntvénytár. — Kivonat a ((Budapesti
Közlöny»-bői.

Adó re ndsz erünk r ef o r mj a.
A pénzügyminiszter által beterjesztett adójavaslatok, mai
adórendszerünknek fokozott kiépítését jelentik. A kiépítés nem
rendszeres, hanem kumulatív természetű.
Az állandó adónemek, vagyis a hozadéki adók megmaradnak eddigi formájukban ós azok fölé kerül ugyanazon adóforrások ismételt megadóztatására a jövedelemadó és mindennemű
vagyon megadóztatására a vagyoni adó. A Wekerle-féle adóreform a jövedelemadó életbeléptetésével a hozadéki adókat sok
irányban módosította és az általános jövedelmi pótadót eltörölte,
a vagyoni adót pedig ezen reform meg nem ismerte. A most
beterjesztett javaslatok az általános jövedelmi pótadót fentartják,
a módosított hozadéki adókat nem léptetik életbe és meghonosítják a vagyoni adót. A hozadéki adók közül épen csak a
III. oszt. kereseti adóra vonatkozólag terjesztetett elő törvényjavaslat, amely azonban a Wekerle-féle általános kereseti adótól
teljesen eltávolodik és a régi 111. oszt. kereseti adónak lehetetlenségeit csak fokozza.
A rendszeres adónemeket kiegészíti még a hadinyereségadó,
mely csak átmeneti jelleggel bír, amennyiben a háború alatt'
szerzett többjövedelmek megadóztatására irányul.
A javaslatok ellen általánosságban azon kifogás tehető, hogy
adórendszerünk az ú j javaslatokkal egy nehezen áttekinthető,
igen komplikált gépezetté alakul, amelynek egyes alkatelemei
nem egyesülnek egy harmonikus egésszé, hanem eltérő természetükkel egy zűrzavaros egészet alkotnak.
A zavar nemcsak onnan keletkezik, hogy ugyanazon adóforrás többrendbeli adó alá esik, hanem az adóforrás hozama is
olyan eltérő módon lesz megállapítva illetve kiszámítva, hogy
ugyanazon adóforrás hozama egészen más összeggel esik megadóztatás alá a különböző adónemeknél. Egy másik mozzanat
pedig, mely az eltéréseket szüli az, hogy a hozam kiszámítására
szolgáló eszközök ugyancsak különbözők az egyes adónemeknél
és nem hallgatható el még azon szempont sem, hogy a törvényjavaslatok irálya igen mesterkélt, nehezen érthető és fontos intézkedések idézéseknek tömkelegébe vannak elrejtve, úgy, hogy
a törvények tartalmának megismeréséhez az szükséges, hogy
egyidejűleg három-négy törvény olvastassék.
Pld. a vallomások elmaradásáért járó bírságpótlék a 20,000 K-t
meghaladó jövedelemmel bíró adózóknál maximális 5%. A jövedelemadó végrehajtásánsk a 10,000 K-t meghaladó jövedelmekre
való kiterjesztéséről rendelkező tőrvényjavaslat ezen bírságpótlékot 25%-ra emeli, ami kétségtelenül súlyos és fontos rendelkezése a javaslatnak. Az erre vonatkozó intézkedés a javaslat
11. §-ában a következőképen hangzik :
7. Az 1 9 1 2 : L I I I . tc. 39. §-ának második bekezdésében foglalt és az 1909 :X. tc. 36. §-át módosító rendelkezések hatályba
lépnek.
A BUDAPBSTT KÉSESE

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Ilyen természetű rendelkezések tömegesen fordulnak elő és
megnehezítik a javaslat kritikáját és az életbeléptetendő törvény ismerését és alkalmazását. A javaslatok ezen fogyatkozásai
azonban eltörpülnek azon már előbb említett egyenlőtlenségek
mögött, melyek a tárgyi és az eljárási intézkedésekben foglalvák.
A hadinyereségadó azon jövedelemtöbbletet éri, melyre az
adózó szert tett az 1914., 1915.- és 1916 években szemben az
1913. évvel, esetleg az adózó kérelmére az 1911/13. évek átlagjövedelmével szemben. A jövedelemtöbblet képezi a hadinyereséget. Lényeges alkateleme, hogy nem köszöni létét a háború közvetlen ráhatásának, hanem elegendő, ha a háború alatt állott elő.
Ezen adónem kulcsa magánszemélyeknél a 45°/o-ig emelkedik és
progressziója nem olyan természetű, mint a jövedelemadónál,
mely fokozott jövedelmekre végig a magasabb kulcsot alkalmazza, hanem lépcsőzetes oly értelemben, hogy a nagy jövedelem egyes részei más-más kulcs alá esnek. Pld. 100,000 K nyereségnél az első 10,000 K után 5% az utolsó, 10,000 K után már
30%-os kulcs alkalmazandó. Tehát 100,000 K jövedelem után
fizetendő végig 4.97%-os jövedelemadó ; nyereségadóban pedig
az első
a második
a következő
«
(c
«

10,000 K után
10,000 cc (c
20,000
20.000
20.000
20.000

5%
10%
15%
20%
25%
30%

Minden egyes tételnél szükség lesz ezek szerint komplikált
számadásokra, ami pedig a pénzügyi hatóságok és a kivető
bizottságok munkakimélése és a törvény könnyebb alkalmazása
okából elkerülhető lett volna.
Maga a hadinyereség a jövedelemadó révén lesz kiszámítva.
Vagyis a jövedelemadó eljárási szabályai révén megállapíttatik a háborús évek jövedelme és külön megállapíttatik az
1913-ik illetve az 1911/13. évek átlagos jövedelme. Ez lehetetlen
m u n k a lesz, mert jövedelmek megállapítása 6 év elteltével csak
könyvek alapján lesz lehetséges ; általános momentumok alapján
való becslés már csak- azért is nehéz, mert az évek során a
külső mozzanatok mibenléte az események elmosódottsága miatt
csaknem lehetetlen.
Ausztriában az összehasonlítás természetesen könnyű, mert
1913-ra a jövedelem a jövedelemadónak akkori megállapítása révén ismeretes. Nálunk azonban jövedelemadó 1913-ban nem lévén, az összehasonlítás eszkőzölhetése végett utólagosan kell az
1913-iki jövedelmet megkonstruálni.
A hiba abban rejlik, amit oly gyakran tapasztalunk a törvényhozás terén, hogy lemásolunk vagy legalább is utánozunk
törvényeket anélkül, hogy azok előfeltételei egyenlőek volnának.
A jövedelem megállapításának módjai a nyereségadóról szóló
javaslatban egyes vonatkozásokban meg vannak szigorítva.
A jövedelemadóról szóló törvény értelmében van vallomási
kényszer ; de annak szankciói tökéletlenek ; aki nem ad vallomást, az fizet bírságpótlék fejében maximális 5%-ot az ú j javaslat szerint maximális 25%-ot ; jövedelme pedig különböző segédeszközök révén becslés útján lesz megállapítva. Az adókivelőbizottságok kérhetnek szóval vagy írásban feleletet ; a felelet elmaradásának azonban nincs processzuális következménye. KérM
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hetnek nyereség és veszteség számlát is, de annak elmaradása
sem jár konkrét hátrányokkal. Könyvvizsgálatot pedig csak az
esetben rendelhetnek el, ha azt az adózó mága ajánlotta fel,
vagy ha a bemutatott nyereség és veszteség számla eredménye
aggályosnak mutatkozik.
Jövedéki kihágást csak az követ cl, aki valótlan adatokat
közlött vagy hamis nyereség és veszteség számlát adott, de az
büntetlen, aki könyveit utasítás dacára nem mutatja fel. A hadi
nyereségadójavaslatban a bizonyítási eljárás annyiban alakul át,
hogy az adófelügyelő elrendelheti a nyereségadó kivetéséhez
szükséges adatok bejelentését és azzal szemben, akinek adatai
aggályosak, vagy aki az adatokat nem közli, elrendelheti a
könyvvizsgálatot. Aki a könyvvizsgálatot meghiúsítja vagy megakadályozza, az jövedéki kihágást követ el.
Ez ellen önmagában nem emelhető kifogás, mert ha az adó
kivetése a valóságos jövedelemre kíván támaszkodni, úgy helyes
és célszerű azon eszközök igénybevétele, melyek alkalmasak
arra, hogy a jövedelem kipuhatoltassék.
Az intézkedés azonban mégis helytelen, mert csak az adózók
egy részét éri ; másokat pedig érintetlenül hagy, aminek az az
eredménye, hogy a jövedelem és a hadinyereség kiszámítása teljesen a becslésre szorul azon foglalkozási köröknél, melyek
könyveket nem vezetnek, ellenben teljességében érvényesül azoknál, amelyek könyvvezetésre vannak törvény szerint kötelezve.
Sem pénzügyi, sem szociális, sem közjogi okok nem támogatják ezen differenciális intézkedéseket, melyek lényege abban
áll, hogy tételesen az adó egyenlően terheli ugyan valamennyi
foglalkozási kört ; az eljárási szabályok azonban adómentesítik
épen azon foglalkozási köröket, melyek összességükben legnagyobb nemzeti jövedelmünket képviselik.
Rá kell mutatni arra, hogy a becslés révén tényleg tehermentesül a mezőgazdaság a hadinyereség alul, mert a, becslés a
haszonbérek alapján történik ; minthogy pedig az 1913. és
1915. évek haszonbérei között már a szerződések hosszú tartama
miatt sincs általánosságban eltérés, nem lesz különbözet az 1913.,
1914. és 1915. évek jövedelme között és így nem lesz hadinyereség.
Ezen egyenlőtlenség azonban nemcsak a hadinyereségre terjed ki, hanem a vis inertiae szabályainál fogva áthúzódik a jövedelemadóra és a vagyonadóra is, mert a könyvvizsgálat eredménye felfedi természetszerűleg a jövedelem és a vagyon nagyságát is.
A mezőgazdasági jövedelem becslése pedig messze mögötte
marad a valóságos jövedelemnek, ami már abból is kitűnik,
hogy az 1914. évre a jövedelemadó statisztika szerint 240 millió
K mezőgazdasági jövedelem becsültetett.
De a mezőgazdasági vagyon becslése sem fogja megközelíteni a valóságot. A vagyonadóra vonatkozó javaslat szerint a
forgalmi érték képezi az adóztatás tárgyát. Mi módon állapíttatik ez meg, arról nem szól a javaslat, de valószinű, hogy az
általános becslés lehetetlenségénél fogva a minimális érték fogja
az adóalapot nyújtani.
Erről pedig intézkedik a bélyeg és illetékekre vonatkozó
törvényjavaslat, mely szerint földadó alá eső ingatlanoknak a
törvényszerű legkisebb értéke a kataszteri tiszta jövedelemnek
harmincszoros összege.
Minthogy pedig már a háború előtt a valóságos jövedelem
legalább háromszorosa volt a kataszterinek, a legkisebb érték a
valóságos jövedelemnek tízszerese,
Hogy ez lehetetlen értékelés, az szembetűnő ; de hogy a
házbéradó alá eső ingatlanoknál Budapesten a legkisebb érték a
nyérsjövedelem tizennyolcszorosa (a pénzügyi bizottságban eszközölt módosítás után már csak tizenhatszorosa). Vagyis a házbirtok legkisebb értéke a bruttóbevétel tizenhatszorosa ; a földbirtok legkisebb értéke pld. a nettó jövedelem tízszerese.
Ha a vagyoni adó ezen legkisebb érték után fog kivettetni,
világos, hogy a földbirtok vagyoni adója hasonlíthatatlanul lesz
kisebb, mint a házbirtok és az ipar és kereskedelem vagyis városi lakosság vagyoni adóterhe.
Az egyenlőtlenség azonban még nem merül ki az eddigiekben.
A pénzügyminiszter beterjesztett egy javaslatot a III. oszt.
kereseti adó érvényének fentartásáról. Ezen javaslat azon alapgondolatból indul ki, hogy az 1916. évre kivetett III. osztályú
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kereseti adó változatlanul megmarad az 1917—1919. évekre.
Ha a javaslat nem ment volna ezen határon túl, úgy az intézkedést határozottan következetesnek kellene elismerni, mert a
többi hozadéki adó fentartatván, alig lehetett volna a III. oszt.
kereseti adó eltörlésére módot találni. A petriükálás mellett pedig a7 szól, hogy a kereseti adó egész lényege és természete
annyira eltér a jövedelemadótól, hogy új kivetés esetén a kereset és jövedelem megállapítása között állandó összeütközés keletkezett volna. Igaz, hogy a már eddigelé is érvényben lévő
rendelkezések szerint á jövedelemadó megállapításánál felmerült
körülmények a kereseti adónál fel nem használhatók, de az ilyen
rendelkezés végrehajtása ellenőrizhetetlen marad.
Ha az előadó a jövedelemadó megállapításánál megismeri az
adózó jövedelmét, úgy ezen megismerés hatása alatt marad a
kereseti adónál is és nem lehet semmiképen sem azzal vádolni,
hogy megszegte a törvénynek a gondolatok elhatárolására vonatkozó rendelkezéseit. Az ilyen gondolatbeli határtúllépésnek pedig igen súlyosak a következményei, amennyiben a megállapított
keresetre ránehezedik a kereseti adó teljes 10%-os kulcsa, a
maga összes mellék és pótadóival.
Ezzel lehet megindokolni a közvélemény azon állásfoglalását, mely elsősorban ezen törvényjavaslat ellen fordult, mely a
petrifikáláson túl menvén, az új kivetések lehetőségének igen
tág kaput nyitott.
A javaslat 2. §-a módot adott a pénzügyi hatóságnak arra,
hogy a kivetett adó helyesbítését kérhesse, ha igazolva van, hogy
a félnek keresete lényegesen emelkedett az 1916. évi adó megállapítása idején elért keresetével szemben. A közvélemény felismerte ezen rendelkezés különös veszélyeit és megindult az agitáció az egész vonalon. Az ellenvetések zöme abból állott, hogy
ezen rendelkezések mellett minden adózó keresete új kivetés alá
kerülhet, mert a kereset minden adózónál a 10%-os kulcs ellensúlyozása érdekében oly alacsonyan van megállapítva, hogy a
kereset emelkedése igen egyszerűen lesz bizonyítható. Ennek pedig az volna az eredménye, hogy a kereskedő, iparos, ügyvéd,
orvos jövedelme Budapesten kb. 20%-os adó alá esnék.
A pénzügyminiszter ezen ellenvetéseket méltányolta és a
törvényjavaslatot teljesen átdolgozta. Az új szöveg szerint kivetésnek csak akkor van helye, ha igazoltatik, hogy a kereseti
foglalkozás terjedelme növekedett és ennek igazolása esetén sem
kerül megállapításra a kereset nagysága, hanem csak az adó lesz
más hasonló terjedelmű üzemekkel való összehasonlítás alapjául
a többi vállalat III. oszt. kereseti adójához irányítva. Ezen módosítás általános megnyugvást keltett, mert immár kétségtelen,
hogy a kereseti adó esetleges újabb megállapítása csak tárgyilag indokolt esetekben történhetik meg és hogy a jövedelemadó
nagyságából a kereseti adó nagyságára hátrányos következtetés
vonható nem lesz.
Ha a javaslatok az elavult rendszerű és jellegű III. oszt.
kereseti adót eliminálták volna és ha a jövedelemadó mellett
csak oly kereseti adó maradt volna mely alacsony kulccsal teljesen hozzásimul a jövedelemadó természetrajzához, a pénzügyi
tudomány szempontjából nem lett volna kifogás emelhető. így
a theoretikus kifogás teljességében megmarad és azt követeli,
hogy a III. oszt. kereseti adó az adórendszerünkből mielőbb kikerüljön. Addig, amíg az adórendszer felépítése szisztematikus
alapon meg fog valósúlni, gyakorlatilag elfogadható a III. oszt.
kereseti adó fentartása a módosított javaslat értelmében.
A törvényjavaslat 4. §-a azonban változatlanéi maradt meg
és ezen rendelkezések azok, melyek az egyenlőtlen adóterhelés
vádjával illethetők.
A 4. §. azt rendeli, hogy az 1916. évre kivetett III. oszt.
kereseti adó megfelelően felemelendő akkor, ha a kereset a háborús években a háború folytán lényegesen emelkedett. Más szóval a hadséregszállító keresetéből a 45%-ig emelkedő nyereségadón és az 5%-ig emelkedő jövedelemadón kívül megíizeti még
a 10%-os kereseti adót is a pótlékokkal együtt. Budapesten
ezek szerint a legmagasabb hadinyereség összadója közel 70%-ig
emelkedik. A mezőgazgasági jövedelem nem esik hasonló elbírálás alá. A földadó nem emelkedik, ha a hadseregszállító földbirtokos fokozottabb földjáradékra tett szert. Az egyenlőtlenség
tehát igen élesen mutatkozik a nyereségadónál, jövedelemadónál, vagyoni adónál és hozadéki adóknál egyaránt.
Dr. Gliicksthal
Samu.
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I g a z s á g ü g y i bajaink.
Mielőtt nyári pihenésünket megkezdenek, nem árt, ha kissé
körülnézünk a mi szorosabb értelemben vétt portánk körül, vájjon rendben van-e ott minden, nem-e^akad olt egy és más javítani valónk a jövőre?
Bármennyire tökéletesnek is látszik az igazságszolgáltatás
szervezete, ha azt közelebbről vizsgáljuk, meg kell állapítani,
hogy sok minden olyan apró körülmény zavarja annak harmonikus működését, melynek kiküszöbölésére kell tórekedni, ha
jó igazságszolgáltatást akarunk a jövőre biztosítani.
Amikről ezen cikk keretében egész röviden szólni akarok,
alapjában nem új és nagy dolgok. De mint a sok apró kavics
akadálya az egyenletes járásnak, ezekbe is lépten-nyomon belebotlik az ember. Míg kevés van belőle, észre sem vesszük, de
ha a sok apró baj elharapódzik, olyanná lesz végül, mint az ős
erdőt átszövő sok gyökér- és folyondárféle, nem lehet tőlük előre
haladni.
Nem célom e bajokat kimerítően, leltárszerűleg felsorolni,
talán nem is tudnám. Ostorozni sem célom. Ugy gondolom, hogy a legtöbbnek az okát nem is lehetne felkutatni. Olyan
a legtöbbjej mint a por, észrevétlenül tapadt reánk. Csupán a
figyelmet akarom némelyikre felhívni. Igazságügyi kormányunkban mindig megvolt és megvan a jóakarat, a tehetség a segítésre. Ennek már igen sok okos és talpraesett intézkedéssel adta
tanújelét. Ami reá tartozik, azt hiszem, kész is azon segíteni, de
magunknak is közre kell működnünk, ha a bajoktól mentesülni
akarunk."
Mellőzöm ez alkalommal az elégtelen
javadalmazásból
eredő bajok felemlítését, bár meg vagyok győződve, hogy a
jó igazságszolgáltatásnak még hiányos törVónyek m e l l e t t ' i s az
anyagi gondoktól mentesített független bírák személyében van
a legerősebb biztosítéka és ha az igaz útról kivételesen történt
is kisiklás, ennek hátterében mint kísértőt az anyagi
gondokat
lehetett megtalálni. Csak példázólag egész röviden kívánok egyremásra itt rámutatni.
1. Törvényeink, rendeleteink szétszórtsága. E tekintetben elegendő, ha rámutatok a végrehajtási eljárás, büntetőtörvénykönyv
és eljárás, telekkönyvi és betét, felügyelet, szervezet stb. különböző törvények és rendeletekkel átszőtt labirintusára. A gyakorlati jogász csak a megmondhatója annak a sok apró-cseprő bajnak, időveszteségnek, amibe a jelen állapot mellett a vonatkozó
érvényes rendelkezés kikeresése és összeállítása kerül. Bár a törvényhozás maga is belátta e bajt ós a Ppé. 104. §-ában felhatalmazást is adott arra, hogy a különböző törvényekben szétszórt
es együve tartozó intézkedések egységes szerkezetbe foglaltassanak, ez irányban intezkedes máig sem történt. Pedig az egész
munka nem nagy dolog, a belőle származó előny pedig megbecsülhetetlen. Eltekintve a kezelési nehézségektől és a kikeresgelésscl elfecsérelt időtől, — melyet értékesebben lehetne felnasználni — a világosabb áttekintes folytan biztosabbá válnék
általa az ítélkezés is, mert nagyobb a garancia a tekintetben,
• hogy a jogeset elbírálásánál a különböző időbeli és együvé tartozó törvenyes rendelkezéseket mind íigyeleinbe veszi a bíró,
mintha a vonatkozó részeket innen-onnan kell összeszedegetnie.
2. Törvényeink és rendeleteink késedelmes kiadása. Az utóbbi
idő torvenyiiozasa különösen oly gyorsan ontotta a törvényeket
es rendeleteket, hogy néha azok a torvény tárban vagy könyvkereskedésben meg meg sem jelentek, amikor azokat már a bírónak alkalmazni kellett. Az ehersegnek legmagasabb fokara van
tehát ilyen körülményék között szüksége a bírónak, nehogy valamely tórvényrendelkezes a iigyehnét elkerülje. E tekintetben a
vidék meg nagyobb hatrányban van, mint a főváros, mert vidéken az is megtortent, hogy ne mely törvény és rendelet tekinteteken egy egesz viüek jogaszkozónsége jó ideig csupán a hivatalos lap egyetlen példányára volt utalva.

3. A törvényszerkesztés hibái. Nemcsak régi törvényeinkben,
hanem a még most készültekben is igen gyakran találunk ugyanannak vagy valamely más törvénynek rendelkezéseire való utalást abban az alakban, hogy amegfelelően alkalmazandó)),
vagy
«amennyiben
X. Y. törvény másként nem rendelkezik,
ennek a
törvénynek rendelkezései nyernek alkalmazást» stb. Bár ha nem
is vagyok azon az állásponton, hogy a törvények úgy szerkesztessenek, hogy abban az egyes §-oknál ide-odautalás ne történjék, de legalább is arra kellene törekedni, hogy más törvényekben
való keresgélés nélkül egy törvényben megtaláljunk mindenféle
rendelkezést, miről a törvényhozó abban a kérdésben rendelkezni
akart. Szóval minden törvény magában önálló egészet képezzen.
Azt pedig egyenesen veszedelmesnek tartom, hogy a törvényekben Q. meg felelően alkalmazandók, vagy aamennyiben más törvény
másként nem rendelkezik, ezen törvény rendelkezései
irányadóké
vagy pedig pláne, mint az 1881: LX. tc. 254.
előírja: «« fennálló törvényekben előforduló másnemű zárlat eseteiben a szokott
eddigi eljárás tartandó megy>, ilyenféle kifejezések vétessenek fel,
mert a gyakorlatban az ilyen kifejezések csak félreértésre adnak
alkalmat. Ez pedig már igen sok bajnak lett szülőanyja. Ha a
törvény szövege valamivel hosszabb vagy a hivatkozott rendelkezések felvételével több §-ból áll, az kevesebb baj, mintha az
ide-oda való hivatkozással nehézkessé tesszük a törvény kezelését és homályossá annak értelmét.
4. Iratminta- (blanketta-) mizéria. Bár az utóbbi években
örvendetes haladás mutatkozik a tekintetben, hogy a régi rossz
és magyartalan iratminták kilcüszöböltessenek, de meg lehet állapítani, hogy az új iratmintákinémelyike ma sem állja ki a kritikát sem a magyarosság, sem a világos szövegezés tekintetében.
De ennél nagyobb baj az, hogy ezen iratminták nincsenek egységesítve, bizonyos áttekinthető rendszerbe foglalva. Ma az egyes
iratminták annyiféle jelzéssel vannak egymástól megkülönböztetve, hogy egész tanulmány kell ahhoz, hogy a bíró jó utasítást
adhasson az előadmányon a kezelőnek egyik-másik kiadmányminta használatára. Emiatt a nyomtatvány-megrendelés és iratminta-kezelés is nemcsak bosszantó, de feleslegesen fárasztó és
időtrabló munkává lett. Erre is ráférne egy alapos revízió ! J
5. Erőpazarlás. Még ma is, mikor az egyszerűsítés révén
igen sok dicséreLreméltó intézkedés történt, nagyon sok olyan
munkát végez a bíró, jegyző, melyet erre a célra alkalmazott
kisebb képzettségű és lizetésű munkaerővel jobban és gyorsabban el lehetne végezni. Ez az eljárás azt az embert juttatja
eszembe, ki versenyparipával akarta az igás munkát elvégeztetni,
minek az lett a következménye, hogy a drága ló is belepusztult és
a munka sem sikerült. Gondoljunk a járásbírósági eljárásban a
bíró által végzett fárasztó jegyzőkönyvvezetési teendőkre, a statisztikai adatok kitöltésével jaró babramunkára, a vezető járás bíráknak a tulajdonképeni bírói munkán felül végzett és oly sok
időt elrabló szamadasi és pénzkezelési teendőire. A jegyzői kar
pedig — különösen kis törvényszékeknél — egyebet sem tesz
ma, mint írja a lötárgyalási jegyzőkönyvek köteteit, úgy hogy
tanulasról, egyéb ügyszakban való továbbképzésről, egyeb teendőkre való felhasználásáról alig lehet szó. Ennek hátrányos következményeiről azt hiszem nem kell bővebben írni, mert az ily
munkával agyonterhelt és a sok írástól valósággal megcsömörlött jegyző gyenge kilátást nyújt arra, hogy a kinevezéskor benne
olyan bírót nyerünk, ki a gyakorlati és elméleti tudásnak teljes
fegyverzetével fogja valóra váltani a bírói álláshoz fűzött magas
reményeket. Az én véleményem szerint arra semmi szükség sincsen, hogy a büntetőtárgyalásokhoz jogi képzettséggel bíró jegyző
használtassák jegyzőkönyvvezetőül. A cél az, hogy a tárgyalás,
úgy ahogy
Lejölyt,- minden
hibájával
és erényeivel
együtt
grammofonszerúleg
megörökíttessék.
Miután az egész vonalon
szóbeli az eljárás, ez a megörökítés sokkal hűbben és jobban
történhetik meg az erre a célra felesketett és alkalmazott kisebb
képzettségű gyorsíró által. A tárgyaláson gyorsan lepergő esemenyeket, vallomásokat azzal a hűséggel, ahogy azok lefolytak,
gyorsírás nélkül nem is képes a jegyző megörökíteni. Innen van
az, hogy a felsőbíróság a tárgyalási jegyzőkönyvekből nem kapja
hü képet a tárgyalásnak és igen sok vallomásnak fontos része
elsikkad a jegyző tolla alatt. Hány bíró és jegyző van, kit a természet nem áldott meg azzal a testi ügyességgel, hogy az elhangzott szót, a születő gondolatot azzal a gyorsasággal tegye

11a mar a gyors törvényhozással és annak még gyorsabb
•életbeieptetesevel szinte kizárják azt, hogy a bírónak egyeb mun
Kaja mellett ideje maradjon azok megtanulására, legalabb idejében gondoskodni kellene arról, hogy az illető törvény és rendelet életbeléptetése előtt legalább pár héttel a bíróságoknak megküldessék, mert a belügyminisztérium kiadásában megjelenő törvények és rendeletek hivatalos kiadványa oly csigamódra jelenik
meg, hogy az életbeléptetés gyakran jóval megelőzi a kiadást. " papírra, amely a szóbeli gyors eljáráshoz feltétlen szükséges
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volna. Az ilyen, bár jóképességű, de úgynevezett lassú kezű emberek által keletkező felesleges bajok nemcsak megszűnnének a
gyorsíró alkalmazásával, de a bírák és jegyzők felszabadult ideje
képzettségüknek megfelelő munkakörben értékesebben volna érvényesíthető. A gyorsírótól kivett eskü és a tárgyaláson jelenlevő
bírák ébersége elég garancia a kisebb képzettségű gyorsírok
ellenőrzésére.
Ebbe a fejezetbe lehetne iktatni még azokat a teendőket is,
miket ma a bíró és bírói képesítéssel bíró jegyzőknek kell végezniük. Gondoljunk a telekkönyvi ügyszaknál az egyszerű bejegyzéses darabok elintézése alkalmával sárga iratmintákat ezerszámra töltögető bíró és jegyzőre. Vájjon ezt a telekkönyvvezetők
önállóan nem-e szakszerűbben végezhetnék el ?
Gondoljunk a sok végrehajtási kérésre és annak blankettás
elintézésére. Vájjon ezt nem lehetne-e helyettesíteni azzal, ha a
marasztaló határozatra a bíró egyszerűen rávezetűé, hogy az
végrehajtható.
Bár az örökösödési eljárás bírói munkaterhéből az 1912:VII.
tc. jórészt kihasított, vájjon az átadásig felmerülő sok időveszteséggel járó s jobbára közvetítő és nyilvántartó teendők elintézéséhez van-e szükség bírói közreműködésre?
6. Felesleges munkák, a) A hagyatéki eljárásban az átadó végzés meghozatalakor a bíróság a vonatkozó adatokat az örökösödési illeték kiszabása végett átteszi az illetékes adóhivatalhoz.
Az adóhivatal az illetéket kiszabja és az erről szóló fizetési meghagyást az örökösöknek kézbesíti. Igen, de a 43,194/1894. I. M.
R. értelmében a bíróságnak is fel kell hívni az örökösöket, hogy
az illeték kifizetését a hagyatéki bíróságnál igazolják, különben
azt bekebelezik. Vájjon ez az utóbbi felhívás nem felesleges
munka-e ? Nem lehetne-e ezt a felhívást az adóhivatal által kibocsátott fizetési meghagyásba felvenni olyformán, hogy amenynyiben a felek a kiszabott illeték kifizetését bizonyos határidő
alatt a hagyatéki bíróságnál nem igazolják, az 10 koronán felüli
összegben be fog kebeleztetni ? Ez az egyszerűsítés mennyi, időés anyag megtakarításával járna! Gondoljunk az örökösök sokasága miatt a kiadmányok és kézbesítések nagy számára.
b) Gyakran megtörténik, hogy az elsőbíróság a jogorvoslati
példányokat az érdekelt feleknek (tudva vagy tudatlanul) nem
kézbesíti; vagy a fél azokat hiányosan nyújtja be s azokat az
elsőbíróság így terjeszti fel a fellebbviteli bírósághoz. Erre a
fellebbviteli bíróság visszaküldi az iratokat azzal, hogy a példányokat "az elsőbíróság kézbesítse ki az érdekelt feleknek, vagy
a felet hívja fel a megjelölt hiánypótlására és az iratokat azután
terjessze fel. Ma, a közvetlenség korszakában vájjon nem természetesebb és helyesebb volna-e, ha ezeket a fellebbviteli bíróság
maga közvetlenül végezné el? Ezzel megtakárítódnék két kiadmányozás munkája, egy csomó postázás és legalább egy hónappal meggyorsítanék az eljárást is.
Vájjon ez irányban megfelelő törvényes intézkedéssel —
akkor, amikor az elsőbíróság közbeeső működésére nincs feltétlen szükség — nem tudnók-e leapasztani a rendelvények számát
legalább felére és nem tudnók-e még jobban meggyorsítani a
fellebbviteli eljárást? Én azt hiszem, hogy ezt minden jogsérelem
nélkül meg lehetne tenni.
c) A mai jogrendszer mellett minden kis bűnügyet, hol kártérítéses követelésre csak a legcsekélyebb kilátás és alkalom is
kínálkozik, a büntető eljáráson kívül még legalább egy polgári
per is kísér. Most már ugyan azzal az esettel végig foglalkozik
a büntető- és polgári bíró s azoknak fellebbviteli fórumai. Én azt
hiszem, hogy ez is felesleges munka. Miután a büntetőbíró is
olyan képzettséggel és bizonyítási eszközökkel rendelkezik, mint
a polgári bíró, miért nem tesszük kötelezővé azt, hogy olyan
esetben, ahol büntetendő cselekményből eredő kárról van szó és
büntető eljárás is indul meg, ezen igény elbírálása kizárólag a
büntetőbíróság hatáskörébe és a megindított eljárás keretébe
tartozik. Amennyiben pedig az ott nem érvényesíttetik, — ha
csak olyan ú j a b b - k á r r ó l nincs szó, mely a büntető eljárás befejezte után vált nyilvánvalóvá, — egyáltalán nem igényelhető.
d) Hasonló az eset a házassági válópereknél.
Ezekben is a magánjogi kérdések szinte következetesen
külön polgári perekben jelennek meg a bíróság előtt. Sőt, hogy
a dolog még cifrább legyen, a vaggonjogi
kérdések apró kis
perekre parcelláztatnak
el. A törvény hiánya s talán egy kis
ügyvédi mesterkedés miatt is az együvé tartozó kérdések így
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tagolódnak szét s foglalkoztatnak annyi személyt, hogy azok
elvégezhetése miatt állandóan a személyszaporítás ördöge kísért.
Nem fogadható el a büntető és válóper bíráinak s a perbeli
képviselőknek azon érve, hogy a magánjogi igények és kérdések
kikapcsolása azért szükséges, mert ezek együttes eldöntése jelentékenyen megnehezítené és hosszadalmasabbá tenné a büntető, illetve válóperbeli eljárást. Ez nem nyomós érv azért^ mert
ha a dolog bűnügyi része vagy maga a válás kérdése megérett
a megoldásra, nincs semmi akadálya annak, hogy e részben ítéletet mondjon a bíróság. m A magánjogi és vagyoni kérdésekben
az eljárást tovább folytathatnák. Ez az eljárás nem nóvum az
igazságszolgáltatásban.
De a vagyonjogi igények együttes tárgyalása szerény véleményem szerint épen ellenkezőleg rendszerint könnyebbé, egyszerűbbé és alaposabbá teszi a döntést, mert a kétféle igény
mérséklőleg hat egymásra.
Megóv attól, hogy mindenik pernél
kivegyük az ugyanazon ténykörülményekre való felesleges bizonyítást, vagy ha ezt nem akarjuk, nem kell várnunk a vonatkozó bizonyítékok megszerzése miatt egy vagy több per befejezésére. A gyakorlati élet azt mutatja, hogy az ugyanazon ügyből
egymás ellen indított különféle perek által lelkileg felzaklatott
felek annyira elvadulnak, a sok féle per és annak végrehajtási
költségeitől annyira meg vannak ijesztve, hogy elvesztik az ügy
igazi lényege iránti tájékozottságukat
s valamelyik pernek minden áron való megnyerését erőszakolt bizonyítással, sajnos, sokszor még meg nem engedett eszközökkel is, annyira hajszolják,
elnyújtják, hogy a végén a megnyugtató megoldás közöttük
szinte lehetetlennek látszik. De az elparcellázás a költségszaporításon kívül akárhányszor
az ellenfél bosszantására is történik.
A chicant pedig, mint tiltott dolgot, nekünk előmozdítanunk
nem szabad. Egy dologból felesleges többet csinálni. A sok per a
feleknek sem gazdaságos. A magyar ember természeténél fogva
úgyis szere| perlekedni, épen azért nem szabad ezt a rossz természetét még ilyen alkalmak adásával is rosszabbá tenni, hanem
a bölcs törvényhozásnak hathatós biztosítékokkal kell közreműködni a pereskedések korlátozására és a bírói munkaerő gazdaságos kihasználására.
Erre legkiválóbb alkalom a készülő új polgári törvénykönyv.
Nem elég, ha az új törvény átvesz minden jó intézkedést, mi a
külföldön jónak bizonyúlt, annak azon nemzet természetéhez is
kell alkalmazkodnia,
melynek életviszonyai rendezésére hivatott.
A magyar ember pereskedő természetét, de különösen a jogi
életünkön túltengő és a bíróságok túlhalmozottságát előidéző s
a bírák idegrendszerét leginkább megviselő, úgynevezett mtyafh
pereket rövid elévülési időkkel, összetartozó kérdések együttes
elintézésének kötelező kimondásával stb. nyesegetni, irtani kell.
Mert ha végignézünk a bírói munkakörön, szomorú szívvel
kell megállapítani, hogy az atyafiak közötti patvarkodás és legújabb időben a joggal és jogi formákkal való visszaélés burjánja verte fel az igazságszolgáltatás templomának küszöbét.
Tisztelet és becsület az ügyvédi karnak, de az ügyvédi pálya
túlzsúfoltsága hozzájárult ahhoz, hogy az állapotok ennyire elvadultak.
7. A statisztikai adatok ggüjtése is abban a terjedelemben,
ahogy az nálunk történik, szintén egyik jelentékeny akadálya a
munkaerők helyes kihasználásának. Bár a magyar természettel
merőben ellenkezik a rubrikarendszer, nem mondom, hogy a
bíróságokat feltétlenül mentesíteni kell a statisztikai adatgyűjtés
terhe alól, de merem állítani, hogy ez a kívánság már túlteng
a helyes mértéken. A gyakorlati jogász ismeri az ezzel járó időpazarlást és sok vesződséget, felesleges tehát annak részletezésébe bocsátkozni. Elrettentő például csak arra az egyetlen feladatra kívánok rámutatni, mely a büntető ügyekben kiállítandó
statisztikai egyéni, ügylap, büntetőlap, figyelőlap, ujjlenyomat
stb. kiállításával hárul a bírósági személyzetre.
8. Bíróképzés. A bíróképzés mélyítésére igazságügyi kormányunk a továbbképző tanfolyamok rendezésével eddig is jelentékeny lépést tett előre, melyet a vidéki bírák nagyobb tömegének ebben való részesítésével kell tovább kiépíteni. De jelentékeny szolgálatot tenne erre, ha nemcsak, amint ezt az Országos
Bírói és Ügyészi Egyesület többszöri felterjesztésében eddig hiába
sürgette, a bírák a törvények és rendeletekkel hivatalból láttatnának el, hanem a fontosabb törvény- és rendeleteknek az indokolását is rendelkezésükre bocsátanák. Ezzel nemcsak a törvény
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holt betűinek helyes megértésére nyújtanánk módot a bírónak, A t u r p i s c a u s á n a k e g y i k e s e t e é s a kir. Kúria.
hanem a törvény lelkébe való behatolást is lehetővé tennők részére s a leghelyesebb eszközzel szüntet nők meg az egyre jobban
A kir. Kúria legújabb döntvénye (1916 márc. 8-án Rp. III.
elharapódzó
döntvény bíráskodást.
Nem volna szabad a kérdés 10,912/1915. sz. Jogt. Közi. 1916, 21. sz.-nak melléklete, 179. 1.)
sürgős megoldását takarékosság, könyvkiadói érdek vagy esetleg a bilaterális turpitudo sokat vitatott kérdésében azon álláspontra
más okok'miatt tovább halasztani, mert ezáltal a jó bíróképzés- helyezkedett, hogy abban az esetben, ha a turpis causa mindkét
nek, az önálló ítélkezésnek olyan alapfeltételeit teremtenők meg, felet terheli és az egyik léi már teljesített, a szolgáltatás vissza
mely az igazságszolgáltatás jóságában bőséges gyümölcsöket fog nem követelhető, vagyis hogy ebben az esetben a jogalap nélkül
teremni a köz javára.
való gazdagodás elvei már alkalmazást nem nyernek.
Dr. Schuster Rudolf, a m. kir. szabadalmi tanács nagy9. Személyzeti ügyek. Ugy gondolom, hogy minden egyén
szivesebben és jobban dolgozik, többet és jobbat teremt olyan érdemű elnöke, a Jogt. Ivözl. f. évi 25. számában fenti cím alatt
munkakörben, mely tehelsógeinek, kedvének inkább megfelel és megjelent értekezésében azt állítja: ahogy ezt a jogszabályt ki
ha látja azt, hogy munkája gyümölcseként előrehaladása is biz- i állította fel, nem tudjuk, a római jogban ennek a szabálynak
1
tosítva van. Bármilyen nehéznek is látszik ekkora szervezetnél, forrását nem találjuk».
hogy mindenki a neki megfelelő helyre állíttassák, de azt hiszem
Ezen állítás téves, mert az említett jogszabály római jogi
hogy nálunk erre a szempontra nem fektettek eddig elegendő eredetű, v. ö. Sohm, Institutionen des römischen Rechts, 8. és
súlyt. A bíró helyes és jó képzése, jóléte annál a kivételes állás- 9. kiadás, Lipcse, 1899, 391—392. 1.; Báron, Pandekten, 9. kiadás,
nál fogva, melyet betölt, nem kizárólag az ö magánügye, annak Lipcse, 1896, 518. 1. és a magyar polgári törvénykönyv kormánya felekre ós az általa elintézett ügyekre is nagy kihatása van. javaslatának indokolását (3. melléklet a képviselőházi 886. sz.
Bár egyformán magasztos feladatot végez, akár városban, akár irományhoz, 266. 1.).
vidéken, akár járásbíróságnál, akár törvényszéknél látja el bírói
Hogy ezen jogszabályt a magyar polgári törvénykönyvbe
tisztét, de már csupán a családi élete, gyermekei neveltetése stb. átvegyük vagy sem, ezen kérdésről incidentaliter nem mondhamiatt sincs rendén az, hogy a bírói bar zömének a magasabb tok véleményt. Azon lényeges eltérések, melyeket a kérdés szakultúrától alig érintett vidéki járásbírósági székhelyeken kell az bályozásában az első tervezet (1769. §.), a második tervezet
életét eltöltenie. Kivételes nagy tehetségnek vagy protekcióval (1508. §.) és a képviselőházi bizottsági szöveg (1520. §.) felmujól felszereltnek kell lennie, hogy innen a maga idejében meg- tatnak, azt bizonyítják, hogy nálunk oommunis doctorum opinio
szabadulhasson. A vidék igen sokszor züllött közéletében, a mű- még nem alakult ki. Nem mulaszthatom azonban el a szerveletlen környezetben, megfosztva a továbbképzés minden
kellé- kesztő-bizottság figyelmét felhfVni a porosz Landrechtre, mely a
kétől, hány értékes ember vesz el a jó igazságszolgáltatás kárára ! kérdést 1. részének 16. címében következőkép szabályozta:
Hány rossz bírói-ítéletnek szülőanyja a vidéket jellemző szűk
205. §. W a s zu einem unerlaubten Zweck gegeben worden,
látókör s a bírónak a vidéki kicsinyes viszonyoktól függő hely- kann nur der^Fiskus zurückfordern.
zete, mely a hosszú éveken át ott való tartózkodás folytán Nes206. §. Ein Gleiches gilt von dem, was zu einenr wider die
sus-ingként ön kénytelen úgy tapad reá, hogy azoktól megszaba- Ehrbarkeit laufenden Zwecke gegeben worden, sobald dieser
dulni abban a környezetben nem is tud soha.
Zweck, und das Verweríliche desselben, auch dem Empfánger
Bár a munka törvényszéknél, járásbíróságnál egyformán bekannt war.
bőséges, de ha látjuk a járásbíróság bíráit nap-nap után való
Azt hiszem, hogy ezen szabályozás az általános jogérzettel
tárgyalás, durva felekkel való érintkezés és fárasztó jegyzőkönyv- inkább van összhangban, mintha a Kúria a fentidézett döntvezetés igája alatt nyögni, lehetetlen meg nem állapítanunk azt, vényben Schuster álláspontjára helyezkedett és az ágyassági viami különben is köztudomású, hogy — eltekintve a városi élet- szony jutalmazására adott váltó kiadását megítélte volna. Mert
tel járó előnyöktől — a. törvényszéknél szolgáló bíró helyzete ha következetesen megmaradunk Schuster álláspontján, akkor a
jóval kellemesebb. Vájjon nem-e volna idején való úgy rendezni kéjhölgynek adott szógyendíj is visszakövetelhető volna, amit
be a dolgot, hogy bizonyos időközökben a munkaerők kicserél- már a római jog (1. 4.
3. D. h. t. 12., 5.) szellemesen visszatessenek ? Nem gondolok itt a bírói függetlenséget és elmozdít- utasított: ((illám enim turpiter facere, quod sit meretrix, non
hatlanságot érintő valamely felforgató törekvésre, hanem olyan turpiter accipere, cum sit meretrix». Sőt a római jog oly követintézkedésre, mely éltető reménye volna a vidékre vagy járás- kezetesen tagad meg minden jogsegélyt bilateralis turpitudo
bírósághoz kinevezett bírónak, hogy kérelmére külön
protekció esetében, hogy a házasság felbontását sem engedi meg, ha mindnélkül is, törvényes intézménynél
fogva, bizonyos idő után két házastárs házasságtörést követett el (1. 39. s. sol. matrim,
városba és törviéüyszékhez kerülhet, hol magát jobban művel- 24., 3.).
Dr. Schwarz
Izidor.
heti, az igazságszolgáltatás más ágában is képezheti s gyermekei
nevelését is jobban biztosíthatja. Miután ilyen intézkedésnek nem
Ingatlanokra vonatkozó kényszeregyezségi
hivatalból, hanem kérelemre lenne helye, azoknak, akiknek hajlakérdések.
muk és életviszonyaiknál fogva a vidéki szolgálat inkább megfelel, maradhatnának az előírt idő után is vidéken.
Uj jogintézményeknek a gyakorlatba átültetésekor mindig
Meg vagyok győződve, hogy ilyen törvényes intézkedés nem- merülnek fel nehézségek, melyek l'őleg abból származnak, hogy
csak a munkakedv fokozásának, hanem a független és jó igaz- a rendelkezéseknek mikénti alkalmazása és " értelmezése tekinteságszolgáltatásnak is egyik hatalmas emeltyűje lenne.
tében egységes gyakorlat hiányzik. Természetes, hogy ezek a
A fentiekben összeíűzött csokrot még igen sok nagy és kis nehézségek fen forognak a csődönkívüli kényszeregyezségi eljábaj felsorolásával lehetne teljessé tenni, mint például a jobb rás gyakorlati alkalmazásánál is és mert a rendelet szinte kizájavadalmazás
és előléptetési viszonyok kérdése; a protekció kiir- rólag a kereskedelmi életnek van szánva, természetéből követketása ; ha már a tisztviselőnek megadták a politikai jogok sza- zik, hogy különösen abban az irányban jegecesedhetik ki mibad gyakorlását, az ennek gyakorlatából eredő jutalmazás
és kénti alkalmazása a legnehezebben, amely a kereskedelmi élettel
büntetés teljes kiküszöbölése;
a vezető járásbírák,
törvényszéki legkevesbbé áll szerves kapcsolatban, tehát a magánjogi körbe
elnökök vezetői pótlékának
kérdése stb., de mellőzöm ezeket, tartozó ingatlan vonatkozású kérdésekben. A rendeletnek ilyen
mert ezek a bajok úgyis közismertek.
vonatkozású néhány rendelkezésével akarok röviden foglalkozni.
A. rendelet 13. §-a szerint az eljárás megindítása feljegyzendő
Nem volt célom ezeknek a bajoknak a felemlítésévéi ócsárolni. A sok közül ezekre a figyelmet azért akartam reá terelni, az adós ingatlanaira s a feljegyzésben meg kell jelölni. az eljárás
hogy annak felfeddésével a baj orvoslására módot és alkalmat megindítása iránti kérelem előterjesztésének napját. Ezen felnyújtsak. Amint hiszem, hogy azoknak a bajoknak kiküszöbölé- jegyzésnek természetesen az a joghatálya, hogy ezen ingatlasén, melyek a saját emberi gyarlóságaink miatt keletkeztek tel- nokra vonatkozó jogok és igények azon korlátozások alá esnek,
jes erővel rajta leszünk, érzem, hogy igazságügyi kormányunk amelyeket a rendelet magában foglal.
megértő gondosságával szintén rajta lesz, hogy ezektől a bajokLássuk melyek azok a korlátozások, melyek az ingatlatól, mint apró nyűgöktől megszabadítson minket, hogy teljes nokra vonatkozó jogok alá vannak vetve?
munkaerőnket a modernné tett igazságszolgáltatás vállvetett szolJelzálogjogok az egyezségi eljárás megindításától kezdve
gálatára szentelhessük.
Antal József
sem végrehajtás (18. §. 1. bek.) útján, sem a telekkönyvi rts.
i
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88. §. b) c) pontjai és 92. §-a (2. bek.) alapján nem lehet bejegyezni, ezenkívül pedig az eljárás befejezetté nyilvánításának
előfeltétele alatt érvénytelenek az oly külön kielégítési jogok,
melyeket az egyezségi ajánlat benyújtását megelőző két hónapon
belül vagy az ajánlat benyújtása és az eljárás megindítása közti
időben (19. §. 11 bek.) végrehajtás útján vagy a telekkönyvi rts.
88. b) c) pontjai 92. §-a alapján (2. bek.) szereztek az adós
vagyonához tartozó ingatlanokra vagy ingatlanokra bejegyzett
jogokra.
Tegyük fel már most, hogy az eljárás megindítása kéretik
s hogy ez meg is indíttatik, kétségtelen, hogy az adós ingatlanaira vonatkozólag érkezhetik a telekkönyvi iktatóba kérvény
oly időben, amikor az eljárás már meg is indíttatott, de ennek
feljegyzése iránti megkeresés még nem érkezett meg. Erre vonatkozik a 19. §. 1. és 2. bekezdése, amikor is ezen bejegyzett
jogoknál a jegyzet rovatban utalni kell a feljegyzés sorszámára,
ezek a jogok aztán az eljárás befejezetté nyilvánításának előfeltétele alatt érvénytelenek lesznek, ha a jogszerzés végrehajtás
útján vagy a telekkönyvi rts. 88.
b) c) pontjai és 92. §-a alapján történt. Hasonló sorsuk lesz azoknak az ugyancsak a most
említett alapokon szerzett jogoknak, melyek az eljárás megindítása iránti kérvény benyújtását megelőző 2 hónapon belül jegyeztettek be.
Mindezek világosan és feltétlenül következnek a rendelet
szavaiból, valamint a tekintetben sem fog fenakadás keletkezni,
hogy mi lesz a sorsa azon végrehajtás útján és a telekkönyvi
rts. 88. §. b) c) pontjai, valamint 92. §-a alapján bejegyzésre
irányuló jogokkal, melyek az eljárás megindításának feljegyzése
utáni időben érkeznek a telekkökyvi hatósághoz ; ezek a 18.
1. és 2. bekezdései alapján elutasítandók.
Megtörténhetik azonban, hogy az eljárás megindítása iránti
kérvény beadását megelőző 2 hónapnál korábbi időben a lojelzálogi hatósághoz beadatik kérvény a tkvi rts. 88. §. b) c) pontjai vagy 92. §-a alapján, mely csak itt adatott be s ezen telekkönyvi hatóság által továbbítandó az alakítandó mellékjelzálogjogok hatóságaihoz, ezekhez azonban a kritikus 2 hónapon belül,
de még oly időben érkezik, mikor az eljárás megindítása feljegyezve nincsen. Vájjon mi lesz az ide vonatkozó kérelem sorsa
s mi azé, amelyre vonatkozólag pláne akkor érkezik a főjelzálogi hatóságtól a kérvény, amikor a bejegyzendő mellékjelzálogjog- hatóságánál az eljárás megindítása már fel is van jegyezve?
Mert hiszen mindez megtörténhetik.
A rendelet 18.
1. és 2. bekezdése szerint az eljárás megindításától kezdve az adós. vagyonához tartozó dolgokra és jogokra . . , a végrehajtást foganatosítani, . . . . a telekkönyvi rts.
88. §. b) c) pontjai ós 92. §-a alapján előjegyzést kérni nem
lehet. A telekkönyvi bírónak ez és az a jogszabaly adja meg az
útmutatást, mely szerint minden telekkönyvi hatóság a saját
telekkönyveinek állapota szerint határoz a kórelem felől. Ezek
egybevetéséből pedig következik, hogy ahol akadály nem volt,
ott a jog bejegyeztetik s ahol a feljegyzés már megtörtént, ott
a kérelem elutasíttatik. Ahova pedig a kritikus két hónapon
belül érkezett, ott a vonatkozó jegyzet rovatban a feljegyzés
sorszámára fog hivatkozás történni.
De komplikációk állhatnak be a végrehajtás útján szerezhető jogokkal is. legyük fel, hogy a végrehajtást elrendelő bíróság végzése, mely, több telekkönyvi hatósag területén fekvő
ingatlanokra vonatkozik, egyik telekkönyvi hatósághoz a kritikus
két hónapot megelőzőleg, másikhoz ezen két hónapon belül érkezik vagy vegyünk fel egy non putarem esetet, egy harmadikhoz már a feijegy/es utáni időben érkezik. A.zt hiszem kétségen
felül áll, ho^y a döntés azonos lesz az előző bekezdésben ismertetett előjegyzési kérvény sorsával.
Nem szóltunk eddig a rendelettel kapcsolatban a zálogjogszerzés azon formájáról, mikor annak alapját az adós bekebelezési engedélye képezi. A rendelet 17. íjának 1. bekezdése szerint
az adósnak a kérvény benyújtása napjatói kezdve az eljárás
megindításáig nem szabad ingatlanait megterhelni, vagyonához
tartozó dolgon vagy jogon külön kielégítési jogot engedni.
Ebből következik, hogy ha az adós a benyújtás napja után
vagy napján terhelte meg ingatlanai, akkor az esetben, ha a
kérvény a feljegyzés után érkezik, feltétlenül elutasítandó, mert
a telekkönyvi hatóságra a 17. íj. 1. bekezdése anyagi jogszabály,
mely hivatalból figyelembe veendő körülmény. Hasonló az eset <
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a 17. §. 2. bekezdése esetében, ha az adós ilyen jogügyletet a
vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül vagy kifogása, avagy fentartása ellenére végzett. Hiányzik azonban a rendeletben az
intézkedés arra az esetre, ha az ilyen jogügyletet magában foglaló kérvény a feljegyzés előtti időben, de az eljárás megindítása
iránti kérvény benyújtása után érkezik a telekkönyvi hatósághoz. A rendelkezések ós a dolog lényegének analógiája folytán
szerintem a feljegyzés sorszámára itt is utalandó lesz az illető
bejegyzett zálogjog jegyzet rovatában, mert hiszen ezen jelzálogjognak az egyezségi eljárás befejezetté nyilvánításának előfeltétele alatt a hitelezők irányában való hatálytalansága (17. §.
3. bek.) a telekkönyvben másként nem is dokumentálható.
Nézetem szerint ezek kifejezett rendelkezés hiányában is
logikus következményei a 17. p. 1—3. bekezdéseiben foglaltaknak,,
abban a tekintetben azonban már kétségek merülhetnek fel,
hogy mi legyen a sorsa azon jelzálogjog bejegyzése iránti kérvénynek, melynek alapját képező okirat az egyezségi eljárás
megindítása iránti kérvény benyújtása napját megelőző időben
jött létre, de az ez utáni időben érkezett a telekkönyvi hatósághoz, avagy azon kérvény sorsa, amely az eljárás megindításának
feljegyzése után érkezik.
Ezen kérdés megoldását a 18. §. 5. bekezdése adja, amely
szerint az egyezségi eljárás megindítása előtt szerzett azon külön kielégítési jogokat, melyek nem tartoznak a 19. §. esetei
közé, az egyezségi eljárás megindítása nem érinti. Ebből következik tehát, hogy az oly külön kielégítési jog, mely az adósnak
az egyezségi eljárás megindítása iránti kérvény beadása napját
megelőző időben keit nyilatkozata alapján beadott kérvénnyel
oly időben nyert telekkönyvi rangsort, amikor az eljárás még
meg nem indíttatott, érvényes, míg az, amelyik' az eljárás megindítása utáni időben érkezeit a telekkönyvi hatósághoz, ha bejegyeztetett azért, mert az egyezségi eljárás mngindítása a telekkönyvben még feljegyezve nem volt, az eljárás befejezetté nyilvánításának előfeltétele alatt érvénytelen lesz, vagyis ennek jegyzet rovatában utalni kell a feljegyzés sorszámára, míg ha a feljegyzés utáni időben érkezett, feltétlenül elutasítandó. Ezen két
utóbbi esetben ugyanis a külön kielégítési jog az egyezségi eljárás megindítása utáni időben szereztetett volna meg, mert hiszen ingatlanra vonatkozólag külön kielégítési jog csak a bejegyzéssel szerezhető.
Ezen szerintem egyedül helytálló magyarázat egyszersmind
feleletet ad arra a felvethető kérdésre is : kellően megóvja-e a
rendelet a hitelezők érdekeit, nem ad-e módot arra, hogy a hitelezők megkárosítására tudatosan visszaéljenek egyesek már jó
eleve, mielőtt az egyezségi cíjarás megindítását kérik. A legkézenfekvőbb lehetősége van annak, hogy az eljárás megindítását kérni szándékozó adós a kérvény beadását megelőző napokban külön kielégítési jog szerzésére alkalmas okiratot ad előzetes összebeszélés alapjan egy strohniaunak, aki a külön kielégítési jogot megszerzi az adós ingatlanára azzal, hogy az eljárás
megindítása elolt telekkönyvi rangsort nyer. Ennek nem telekkönyvi úton való orvoslasa nem célja ezen fejtegetéseknek —
bár ügyes összejátszás esetén nem is orvosolható — csak rámutatni akartam azon könnyű eshetőségre, hogy a rendelet alkalmas lehet a hitelezők kijatszásara.
Azonban a rendeletnek valamennyi ingatlan vonatkozású
rendelkezése közül a legfontosabb problémát az adós ingatlanaira
vonatkozó talajdoni igeuyek kepezik.
Természetesen itt csak az az eset jöhet tekintetbe, amikor a
jóhiszemű szerző a még teljes jogügylet kötési cselekvési szabadsaggal rendelkező adóstól ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot
szerez. E tekintetben a rendelet azon egyetlen pozitív szabaiyt
tartalmazza, hogy adósnak a kérvény benyújtása napjatói
kezdve . . . nem szabad ingatlanait elidegeníteni (17,
1. bek.).
Ezen jogszabály alápjan a telekkönyvi hatóság természetesen
feltétlenül elutasítja al oly tulajdonjogszerzésre irányuló kérvényt, mely az említett időpont utam idooen kötött jogügyleten
alapszik, üa pedig a telekkönyvben akkor még nincs leijegyezve
az egyezsegi eljárás megmdítasa, amikor egy ilyen, egyenként
elutasítandó kerelrnet kedvezően elintéz, a 17.
3. bekezdése
alapjan az egyezségi eljárás megindításának feljegyzésére ezen
tulajdonjoghejegyzes jegyzet rovataban utalni kell s ezen jogszerzés a hitelezők irányában majd az eljárás befejezetté nyilvánításának előfeltétele alatt hatálytalan lesz.
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De hogy döntsön a telekkönyvi hatóság az olyan kérelem
fölött, mely az egyezségi eljárás megindítása iránti kérvény beadása előtti időben kelt adásvevési szerződésen alapszik ? Tegyük
fel, hogy az adós évekkel ezelőtt parcellázta ingatlanait, ezek
egyes részeit eladta akár telepeseknek, akár leendő villatulajdonosoknak, az adásvevési szerződéseket annak idején szabályszerűen írásban kiállították, a vevők a vételár egy részét azonnal
kiűzették, a hátralékos vételárat a parcellázó adós egy nagy jelzálogos hitelezőjének bankjába tartoznak befizetni, a megvett
ingatlannak azonnal birtokába is lépnek, telekkönyvi tulajdonjogot azonban majd csak akkor nyernek, de akkor tehermentesen, ha a vételárhátralékot lefizetik. Egyszer csak az adós egyezségi eljárás megindítását kéri s ámbár a vételár már előbb le
is fizettetett, a tulajdonjognak a vevő javára bekebelezése iránti
kérvény oly időben adatott be, mikor az egyezségi eljárás a
telekkönyvi tulajdonos ellen már megindíttatott. Mi legyen a
döntés ez esetben és mi akkor, ha a kérvény pláne az egyezségi eljárás megindításának a telekkönyvben történt feljegyzése
utáni időben adatik be? Szerintem az előbbi esetben nincs helye
az új tulajdonjog bekebelezés jegyzet rovatában az egyezségi eljárás megindításának feljegyzésére való utalásnak illetve az
újonnan nyitott betétbe az eljárás megindításának feljegyzése be
sem jegyzendő, az utóbbi esetben pedig a tulajdonjog a vevő
javára az egyezségi eljárás megindításának feljegyzésére való
tekintet nélkül bekebelezendő. Ezen álláspontom helyességét a
következő indokokkal támogatom.
Az adós ingatlanát az egyezségi eljárás megindítása iránti
kérvény benyújtását megelőzőleg, tehát teljes jogügylet kötési
cselekvési szabadsága idejében kötötte s a vevő tényleges birtokos lett. Igaz ugyan, hogy az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog csak a telekkönyvbe bejegyzéssel szereztetik meg, de ezzel
dologbani jogának harmadik személyek elleni érvényesíthetésének szerzett jogalapot, arra nézve azonban, hogy a tulajdonjog
az eladóval szemben átruházottnak legyen tekintendő, az adásvételi szerződés bizonyítékot képez.
Ezen szabályszerűen létrejött adásvevési szerződés folytán az
egyezségi eljárás megindítása iránti kérvényben helye sem lenne
annak, hogy ezen ingatlan, mint adós tulajdona feltüntettessék
(4. §. 2. bek.). Megtörténhetik azonban, hogy adós általánosságban, telekkönyvi betétszámokkal jelöli meg ingatlanait s a mar
rég eladott parcellák még nincsenek bejegyezve azon betétből,
melyben adós többi ingatlanai vannak felvéve vagy adós oly
betéteket is megjelöl, melyekben felvett ingatlanok tényleg már
nem tulajdonai.
A kényszeregyezségi bíró ezt nem vizsgálja s megkeresése
folytán a telekkönyvi hatóság annyival inkább feljegyzi az egyezségi eljárás megindítását, mert ennek semmi telekkönyvi akadálya nincsen.
Azonban épen azon körülmény, hogy az adós nevén álló
ingatlanokra az egyezségi eljárás megindításának feljegyzése
iránt adós egyoldalú bemondása alapján kerestetik meg a telekkönyvi hatóság, kétségtelenné teszi, hogy ezen egyoldalú bemondás még nem szüntetheti meg, nem hatálytalaníthatja mások érvényesen szerzett jogát, még akkor som, ha adós bemondása
rosszhiszemű.
Ha már most egy érvényesen létrejött szerződés alapján
nem adnánk vevőnek feltétlen telekkönyvi tulajdonjogot, akkor
vevő kénytelen lenne tényleges birtokának védelmét (az általa
megvett ingatlannak a tömegből kivételét) és tulajdonjogának
elismerését per útján szorgalmazni s egy ilyen per sorsát vevő
javára eldöntöttnek kell tekintenünk, mert hiszen a jogszerű, jóhiszemű birtokos kétségtelenül védelmet nyer. Ha pedig ez így
van, akkor ez mint anyagi jogszabály a telekkönyvi hatóság
által is hivatalból figyelembe veendő s a szabályszerű módon
létrejött adásvevési szerződés alapján szerző javára a tulajdonjog feltétlenül bekebelezendő, mert fölösleges lenne vevőt jogos
tulajdonának védelmére egy költséges pernek kitenni, A hitelezők érdekeinek védelmére szerintem teljesen elegendő, ha a
telekkönyvi hatóság azon végzését, mellyel az ilyen tulajdonjog
feltétlen bekebelezését elrendeli, a kényszeregyezségi bíróságnak
megküldi, ez azután közölje az adóssal és vagyonfelügyelővel s
ha a tulajdonjogszerzést jogszerűtlennek találják, ám indítsanak
pert a vevő ellen.
Dr. Pintér Ernő.
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Szemle.

— A szellemi munka értéke és az érte cserébe járó
•anyagi ellenszolgáltatás között gyakran feltűnő érvénytelenség
mutatkozik. Az orvos, aki a halál karjaiból rántotta vissza betegét, nem tarthat számot rá, hogy ez vagyonnal felérő jutalommal hálálja meg fáradozását, pedig az .orvos legdrágább kincsét,
életét mentette meg neki. A magasabb szellemi munkát végzők
csoportját azért kell, hogy áltassa az a tudat, hogy az élvezett
vagyoni előnyök csupán egy része annak az ellenértéknek, amenynyire a társadalom az ő működésüket becsüli és hogy az elismerésnek becsesebb, kitüntetőbb részét az egyénnek, mint egy magasabb funkció végzésével megbízott kar tagjának kijáró tiszteletben és közbecsülésben kell keresni. Meg kell lenni azonban
emellett a felfogás mellett is egy határnak, amelyen alul a munkának anyagi ellenértéke nem maradhat. A tudományos pályán
működőktől sem lehet elvitatni azt a természetes hajlandóságot,
amely életük delén őket családalapításra sarkalja, nem lehet kárhoztatni azt a törekvést, hogy maguknak és családjuknak — bár
csak a legszerényebb körülmények között is — de nyugodt, békés otthont igyekeznek teremteni ós végre csak természetesnek
kell találnunk, hogy a folytonos, idegfeszítő, teljes odaadást kívánó munka megfelelő végzésére, az elmaradottságtól megóvó
önképzésre és tanulásra csak az lesz képes, akinek elsőrendű
életszükségletei fedezése folytonos gondot nem okoz. Igazságügyünk munkásainak gazdasági helyzete a háborúokozta rendkívüli viszonyok hatása alatt a fentemlített határvonal alá sülyedt.
Bármennyire is aggasztó az a ludat, hogy az állam egyik legfontosabb tevékenységét hiánytalanul végző testület tagjainak anyagi
gondját egy csapásra meg nem szüntethetjük, nem tudunk helytálló érvet felhozni a kormány azon álláspontjával szemben, hogy
a jelen válságos, bizonytalan jövőbe torkolló napok a nagyszabású változások, gyökeres fizetésrendezések életbeléptetésére nem
alkalmasak. Érzi ezt az igazságügyi kar érdekeinek leghívebb
szószólója, az ((Országos bírói és ügyészi egyesület)) is, amidőn
a kormányhoz intézett előterjesztésében a fizetéseknek a létfentartás eszközeinek emelkedése arányában való újbóli megszabását magá is a későbbi, nyugodtabb idők feladatai közé sorozza.
Egyelőre — s ebben megegyeznek a felfogások — arról van szó,
hogy senkitől lehetetlenséget ne kívánjunk; a kormánytól, hogy
az államháztartás mérlegét a roskadozásig terhelje és hivatalnokaitól szükségleteit a létminimumon alulra szorítva tengesse
életét. A kölcsönös megértés itt is el fogja oszlatni az ellentéteket.
A.
— A c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g elleni küzdelem nagy célját
igen kis eszközökkel szolgálja a 72,078/1916. B. M. sz. belügyminiszteri körrendelet, amely a munkába járó anyák gyermekeinek védelméről, valamint a csecsemőtáplálásról és ápolásról
intézkedik. A rendelet komor őszinteséggel mutat rá, hogy népszaporodásunknak eddigelé is kóros tünete : a 20%-os csecsemőhalandóság az 1915. évben 27%-ra szökött fel és tudományos
nyíltsággal tárja elénk a háború súlyos polgári lucrum cessans-át,
amely abban nyilvánul meg, hogy a 1915. év májustól kezdve
havonldnt 21—22,000-rel, októbertói kezdve pedig 26—28,000-rel
kevesebb gyermek születik, mint a békés idők megfelelő időszakában. Ennek folytán megállapítja a rendelet az anya- és
csecsemővédelem országra szóló, rendszeres szervezésének szükségességét. E súlyos premisszákból azonban a maga terhére igen
könnyű következtetést von le a rendelet: a rendelkezés jogát a
társadalom áldozatkészsége fölött. A munkába járó anyák gondozás nélkül maradt gyermekeinek védelméről haladék nélkül
gondoskodni kell. A mai munkaviszonyok és kiterjedt katonai
szolgálat mellett ez kétszeresen szükséges. Evégből helyesen
rendeli el a belügyi kormány napközi otthonoknak országszerte
való fölállítását. A baj csak az, hogy ennek az állami föladatnak
a teljesítését ismét a jótékony egyesületektől, a társadalmi illetékes tényezőktől várja. A kormány mindössze az üresen álló
elemi iskolákat adja erre a célra és a fáradt tanítónőket felkéri
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a kultuszminiszter útján, az otthonok vezetésére. De elfelejtett
szólni a rendelet a hatósági, valamint a gyári iparvállalati és
gazdasági napközi otthonok kötelező fölállításáról. Az egy éven
aluli gyermekek védelmének első eszközét helyesen ismeri föl a
rendelet a tudatlanság, kuruzslás és babona leküzdésében, a
csecsemőápolás alapelveinek megismertetésében. Evégből már
elismerésreméltóan érdemes és költséges gesztust árul el a rendelet azzal, hogy megfelelően tájékoztató kis kátét tízezerszámra
bocsát a legszélesebb körben való terjesztés végett a törvényhatóságok rendelkezésére. De a föladatnak a másik nagyobbik
része a csecsemőfelügyelet, a terjesztett elvek gyakorlati megvalósításának az ellenőrzése megint csak a társadalomra hárul,
a képzett hivatásos védőnők alkalmazása helyett. Ez a rendelet
is tehát, mint annyi más elődje, nagvobbára csak rendelkezik.
Reméljük, a mielőbb elkövetkezők mindinkább
cselekedni
fognak.
Sz.

— A budapesti ügyvédi kamara fegyelmi judikatur á j á b ó l . I. A kamara fegyelmi bírósága írásbeli feddésre ítélte
panaszlott ügyvédet, aki irodájában alkalmazott levelezőncjének
másfélhavi fizetését, 75 koronát nem fizette ki. Az előzőleg lefolytatott polgári perben az ügyvéd jogerős ítélettel köteleztetett
a fizetésre, a végrehajtás eredménytelen volt. Az ítélet jelentős
enyhítő körülménynek vette panaszlott szegénységét. (785/915.)
II. A kamara választmánya csekélyebb kötelességszegés miatt
megbüntette és rendreutasította panaszlott ügyvédjelöltet, mert
egy hagyatékátadó végzést az iratkezelő tudta és beleegyezése
nélkül lemásolás céljából hazavitte és harmadnap hozta vissza.
(1139/915.) III. A kamara választmánya csekélyebb kötelességszegés miatt megiijtette és rendreutasította panaszlott ügyvédet,
mert mint fegyelmi ügyben kiküldött vizsgálóbiztos kilenc ízben
történt felhívás dacára megbízatását nem teljesítette. (2625 915.)
IV. A kamara választmánya csekélyebb kötelességszegés miatt
megintette ós rendreutasította panaszlott ügyvédet és jelöltjét,
mert a jelölt éveken át volt alkalmazva az ügyvédnél anélkül,
hogy a jelölt bejegyzéséről gondoskodtak volna. (2700/915.)

— A háborús jogalkotás főbb irányelvei. E címen
egy 71 oldalas füzet jelent meg dr. Balog Elemértől a ((Magyar
Jogélet)) kiadásában. Helyesebb lett volna, ha a szerényebb :
«A háborús jogalkotás néhány irányelve)) címet adta volna szerző
munkájának, mert a mű, mely két fejezetből áll (1. A háborús
jogalkotás tárgyi köreiről és időbeli hatályáról, 2. A megtorló
intézkedések előfeltételeiről), épen nem meríti ki a címben megjelölt témát, bár mindenesetre értékes anyagot tartalmaz. A két
függelék (I. Vázlatos ismertetése a nemzetközi szerződések megerősítése viszonyának a becikkelyezéshez közjogunk szerint, II.
Széljegyzetek a talio kérdéséhez) tulaj donképen nem is tartozik
a témához. Az, hogy szerző ezeket is befoglalta könyvébe, csak
azt a dicséretes buzgalmat mutatja, hogy megragadta az alkalmat, hogy e kérdésekről is, melyek tagadhatatlanul némi vonatkozásban állanak a címben fölvetett témához, elmondja nézeteit.
Viszont a főtéma köréből a szerző a belföldre, illetve az állam
saját alattvalóira vonatkozó háborús jogalkotást alig érinti és
csakis az ellenséges államok polgáraival szemben hozott, valamint a megtorló intézkedésekkel foglalkozik részletesebben.
Ezekre nézve a szerző, aki az ellenséges államoknak velünk
szemben hozott rendelkezéseit alaposan ismeri, e joganyag ismertetéséből vett példák kapcsán a következő fontosabb megállapításokra j u t : A háborús törvényhozás maradjon alkalmi hatályában csak a háború tartamára szorítkozó és ne kívánjon állandóbb intézményeket létesíteni. Azon intézkedéseknek, amelyek
kizárólag a belföldi alattvalók jogviszonyait szabályozzák, a hazai
sajátos viszonyokhoz kell alkalmazkodniok. Ellenben az ellenséges külföld alattvalóinak a belföldhöz való viszonyát a szövetséges államoknak egységesen kell szabályozniok. mert csak így
érhetik el a célt : a nemzetközi jog alapelveinek tiszteletben tartása mellett a szövetséges alattvalókat a legfokozottabban megvédeni és az ellenséget gyengíteni. Külön egyezmény kötése az
ellenséges államokkal, vagy azok valamelyikével kerülendő. Megtorló intézkedéseknél az alapélv az legyen, hogy a megtorlás
nem öncél, hanem csak eszköz az állam céljainak elérésére.
Ennélfogva nem okvetlenül kell az ellenséges külföld minden
Főszerkesztő:
Dr. D á r d a y Sándor.

27.

SZÁM.

ellenünk vagy alattvalóink ellen irányuló intézkedésére hasonló
intézkedéssel felelni, hanem megtorló intézkedésnek csak ott,
annyiban és oly eszközökkel van helye, amennyiben és amely
eszközökkel azt az alattvalók tényleges érdeke okvetlen megköveteli. A fenálló jog alaptételeinek a külföldiek rovására való
megváltoztatását csak a végszükség igazolja. Mint látható, e
megállapítások általában helyeseknek és praktikus érzékre vallóknak mutatkoznak. A szerző dús adathalmazt, gazdag és értékes
anyagot dolgozott fel munkájában és nagy forrástanulmányokat
végzett, amiről a számos idézet tanúskodik. Ezek között azonban
van nem kevés fölösleges idézet is, nevezetesen sok olyan idézet,
amelynek a témához nincs köze s amely mintegy csak a tudományos jelleg fokozására van hivatva szolgálni. Jobban tette
volna a szerző, ha ezeket elhagyja, hiszen ő, akitől már több
komoly tudományos munka jelent meg magyar és német nyelven,* nem szorul ily eszközökre; a tudományos jelleg és érték
eme művében is teljes mértékben megvan és így nem kell azt
idézetek összehordásával megteremteni.
h.
KÜLFÖLD.

— A felsőbíróság gyakorlatában mutatkozó ingadozásért az ügyvéd felelősségre nem vonható. Voltaképen ezt a nagyon is természetesnek látszó jogi elvet kellett
kimondania a német birodalmi törvényszéknek egy újabban kelt
határozatában (III. 23/15. szám.). A szóban forgó esetben a felperes jogi képviselője felének egy, a Reichsgericht újabb
keletű (1911. évi) elvi határozatára támaszkodó jogi tanácsot
adott. A legfelsőbb bíróság azonban megváltoztatta álláspontját és felperest kérelmével elutasította. Ez utóbbi most már
a kereseti összeg és a perköltségek erejéig az ügyvéd ellen indított pert, őt a gondatlanul adott jogi tanácsa által okozott kár
megtérítésére kérte kötelezni. A birodalmi törvényszék azonban
nem hagyta el, aki benne bízik és kimondta, hogy az ügyvédnek
nem lehet hibájául felróni, ha a felsőbíróságnak egy, bár a jogirodalomban vitatott határozatát veszi is kiinduló pontúi és nem
kell számítania arra, hogy a felsőbíróság régi véleményét meg
fogja változtatni. Az ügyvéd tehát nem járt el gondatlanul, midőn felét a pervesztességgel szemben egyéb módon, más jogi
indokok érvényesítésének segélyével meg nem védelmezte és abban sem követett cl mulasztást, hogy felét kellően fel nem világosította annak lehetősége felől, hogy a Reichsgericht véleményét
megmásítja ós így az ő számításuk is megdől. A Reichsgericht
lovagias kötelességet teljesített, de magatartása az anyagi igazságnak is megfelel. Mindig kínos érzés, ha valakinek terhére alkot a felsőbíróság precedenst, de hogy ezért még az ügyvédet,
mint bűnbakot felelősségre lehessen vonni, emellett sem a jog,
sem a méltányosság érvet szolgáltatni nem tud.
A.

— A svájci néptanulmányi társaság oly kriminalisztikai néprajzi gyűjtemény felállítását határozta el, mely a bűnözésnél alkalmazott és azzal összefüggő összes szerszámokat és
eszközöket felöleli. Gyűjteni kívánja mindazt, ami ((instrumenta
et producta sceleris» és feldolgozni a népies szokásokat, nézeteket, babonákat, melyek a bűncselekmény indokait megvilágíthatják. E gyűjtemény természetesen nem a betörők magas] iskolája
kíván lenni, hanem tisztán tudományos vizsgálódások céljaira
hozzáférhető intézmény. Felmerült az eszme, hogy az eszközök
gyűjtésével kapcsolatban a tetoválás szokásairól is készüljön
rendszeres felvétel. A bűntettes megértésére igen fontos és a
legrégibb emberfajtáknál is előforduló e művészet felderítése
hasznos módon fogja kiegészíteni a kriminalisztikát.
N. B.
* Legutóbb egy füzet az adós késedelem kérdéséről az adósok
és hitelezők egyetemlegessége esetén.
Ü g y v é d j e l ö l t e t , ki románul beszél és járásbírósági praxissal rendelkezik, azonnali belépésre keres. Dr. Dénes Arthur maros15559
vásárhelyi ügyvéd.
H a d m e n t e s , közepes gyakorlattal bíró ügyvédjelölt, ki törvényszék előtti tárgyalásra is jogosított, azonnali belépéssel na- gyobb vidéki városban, esetleg Budapesten is hossz abb időre
ügyvédjelölti állást keres. Ajánlatokat díjazás és e g j ' é b b köze
lebbi feltételek megjelölése mellett továbbit a kiadóhivatal. 1536-
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A biztosítéki jelzálogjog kérdéséhez.
A Kúria 8. számú jogegységi határozatát a biztosítéki jelzálogjog kérdésének kialakulásában oly fontos jelenségnek kell
tekintenünk, hogy annak minél behatóbb megbeszélése mutatkozik indokoltnak.
Ez okból, habár a határozatot de lege lata másutt (a Kereskedelmi Jog c. folyóirat ez évi április és júniusi számaiban) már
megbeszélés tárgyává tettem, ezúttal újból hozzászólok és pedig
annál inkább, mert több irányban más nézeten vagyok, mint
azon két kiváló jogászunk, aki a határozattal e lapokban foglalkozott (Sichermann Bernát Jogt. Közi. ez évi 12. sz., Sebess
Dénes 18., 19. számok).
I.
Mielőtt a felmerült jogi kérdésre áttérnék, szükségesnek tartom a tényállás tisztázását és pedig annál inkább, mert úgy
látom, hogy úgy a jogegységi határozat, mint részben annak
megbeszélői is a biztosítéki jelzálogjognak csak egyik, bár leggyakoribb alkalmazási esetét t a r t j á k szem előtt, ami a kérdés
megítélésénél természetszerűleg zavarólag hat.
A biztosítéki jelzálogjog alatt a mi jogunk szempontjából
azon jelzálogjogot kell értenünk, amely valamely maximális öszszeg erejéig azon követelések biztosítására szolgál, melyek meghatározott jogviszonyból a bekebelezés időpontjában máris létrejöttek vagy a jövőben létrejönni fognak.
A jelzálogjog ezen esetének tehát az a kritériuma, hogy a
jelzálogjog egy maximális összeg erejéig nem egy konkrét,
egyedi (species) követelés fedezésére, hanem a megjelölt jogviszonyból vagy jogviszonyokból eredhető bármely követelés javára rendeltetett.
Ezen körülírással mindenekelőtt kirekesztem e tanulmányom
köréből azon jelzálogjogtípusokat, amelyeket a német polgári
törvénykönyv és annak nyomán a mi tervezetünk szintén biztosítéki jelzálogjogoknak minősít, de amelyeket tételes jogunk
vagy egyáltalában nem ismer, vagy nem tekinti a biztosítéki
jelzálogjog kategóriájába pl. az úgynevezett szerződéses biztosítéki jelzálogjogot és a részkötvények és más értékpapirtartozások biztosítására szolgáló jelzálogjogokat.
Másfelől azonban ezzel a meghatározással állást kívánok
foglalni az ellen, hogy a biztosítéki jelzálogjogot a hitelbiztosítéki jelzálogjoggal azonosítsuk.
Bizonyos, hogy a legtöbb biztosítéki jelzálogjog hitelviszonyok okából kebeleztetett be, de mégsem ez a biztosítéki jelzálogjog kizárólagos alkalmazási esete ós így nem helyes, ha a
biztosítéki jelzálogjogról beszélve, mindenkor csakis a hitelbiztosítéki jelzálogjogra gondolunk és figyelmen kívül hagyjuk, hogy
sok esetben más jogviszonyok céljait szolgálja az ilyen bekebelezés; például társasági jogviszonyt, bérletet, Jiaszonbérletet, vál-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

lalkozási szerződésből eredő jogviszonyt, óvadékot stb. Még nagyobb tévedésbe esünk akkor, ha a hitelbiztosítéki jelzálogjogok
közül csak a kölcsönügyletekre és azok sorában is a váltókölcsönökre gondolunk és figyelmen kívül hagyjuk az árúhitelek
biztosítására engedélyezett biztosítéki jelzálogjogokat, amelyek a
hazai kereskedelmi és ipari forgalomban oly nagy jelentőségre
tettek szert.
Ha ekként tisztába j ö t t ü n k a biztosítéki jelzálogjog fogalmával és eseteivel, úgy kétségtelenné válik az intézménynek a
gyakorlati élet szempontjából való nagy jelentősége is.
Minden oly esetben, amelyben oly jogviszonnyal állunk
szemben, melynek tartama és fenállása idővel változhatik, a biztosítéki jelzálogjog a megfelelő módja a zálogjogi biztosíték nyújtásának. Lehetséges volna
a zálogjogi biztosítékot
ilyen esetben is egy fix összegű úgynevezett forgalmi jelzálogjog
útján is megszerezni. Ez esetben az a sajátszerű jogi helyzet
állna elő, amelyet korábban a fedezeti váltók gyakorlati kezelésénél észlelhettünk, hogy t. i. a hitelezőnek feltétlen jogot adtak
a váltó behajtására, ő a váltóösszeg kifizetését feltétlenül igényelhette, tekintet nélkül arra, hogy volt-e oly követelése és ha
igen, milyen összeg erejéig, amelynek biztosítására a váltó rendeltetésszerűen szolgált és a váltóadósoknak csakis utólag, köz
törvényi úton állott jogukban a jogtalanul behajtott váltóösszeg
visszatérítését követelni. Ugyanígy lehetne és kellene felfogni a
zálogjogi biztosíték jellegét, ha nem volna biztosítéki jelzálogjog : a hitelezőnek megvolna az a joga, hogy a bekebelezett
összeg kifizetését a jelzálogjog alapján feltétlenül követelheti és
annak elbírálása, hogy volt-e követelése vagy sem, egy külön
kötelmi perre tartoznék.
Ezen a nehézségen segít a biztosítéki, vagyis keretjelzálogjog.
A zálogjog a meghatározott legmagasabb összeg erejéig
azon követelés, iüetve követelések fedezetére szolgál, amelyek a
meghatározott jogviszonyból keletkezni fognak. A bekebelezés
nem bizonyítja sem azt, hogy a hitelezőnek van követelése, sem
pedig azt, hogy a bekebelezett teljes összeg erejéig megilleti őt
a zálogjog, másszóval, sem a követelés fenállását, sem annak
összegszerűségét nem igazolja. Mindkét irányban a jogviszonynak a telekkönyvön kívüli alakulata a döntő: bizonytalan, hogy
lesz-e oly követelés, amely a jelzálogjog keretében érvényesíthető
és bizonytalan az is, hogy annak mekkora lesz az összege. Csak
egy bizonyos, hogy ha lesz ily követelés, a jelzálogjog keretében
fog kielégítést nyerhetni.
Világos ennélfogva, hogy a biztosítéki jelzálogjog egyaránt
kielégíti a jelzálogos hitelező és az adós érdekét. A jelzálogos
hitelezőét annyiban, hogy amennyiben lesz a jogviszonyból folyó
igénye, azt a jelzálogjog keretében ki fogja elégíthetni, az adósét,
mert nincs kitéve semminő veszélynek; a hitelező, de harmadik
személyek is csak azon igényeket fogják ellene érvényesíthetni,
amelyek valóban fenállanak.
Ezen tulajdonságok a biztosítéki jelzálogjognak hazánkban
óriási kiterjedést biztosítottak. A hitelforgalom nagy része ilyen
zálogjogok keretében bonyolódik le. Sőt még olyan hiteleknél is
előszeretettel használják a biztosítéki jelzálogjog formáját, melyeknél a jogviszony máris fix, a hitelezőnek van követelése és
pedig meghatározott összegben és csak a biztosítéki jelzálogjog
formális előnyei okából választották a felek a biztosítás ezen
módját. Ez az eset különösen az úgynevezett másod- és harmadhelyű kölcsönöknél.
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De ezenfelül, mint fentebb jeleztem, a gyáros és kereskedő,
a nagykereskedő és detailkereskedő közötti kereskedelmi forgalom nagy mértékben veszi igénybe a biztosítéki jelzálogjogot.
Ezenkívül, mint fentebb jeleztem, vannak jogviszonyok, amelyeknél másnemű zálogjogi biztosítás alig képzelhető: így kártérítési
igényeknél, kötbér kikötésénél, óvadékok eseténél stb.
A kérdés, amely joggyakorlatunkat az utóbbi évek során
foglalkoztatta és amely jogegységi határozat tárgya az, hogy a
biztosítéki jelzálogjog fenmarad-e akkor is, ha a jogviszonyban
változás áll be.
Hogy ezt a kérdést közelebbről körvonalazzuk, nem volt
vitás és most sem vitás, hogy a biztosítéki jelzálogjog eredeti
tárgya az érdekelt felek beleegyezésével sem változtatható meg,
szóval, hogy azon jogviszony helyébe, amelynek biztosítására a
jelzálogjog bekebeleztetett, új jogviszony a felek megegyezésével
nem tehető.
Nem engedhető meg tehát az, hogy pl. az árúhitel biztosítására bekebelezett jelzálogjog keretében más ügyletekből eredő
követelések érvényesíttessenek vagy hogy készpénzkölcsön helyébe árúhitelből eredő követelés tétessék stb.
Nem volt vitás és most sem vitás továbbá az sem, hogy
amennyiben a biztosítéki jelzálogjog alapjául szolgáló jogviszony
valamely oknál fogva a specializálódás szakába lépett, pl. peresíttetett, a követelés jogérvényesen eredményezhető és átvállalható. Vitássá vált azonban az, hogy egy oly megállapodás, amely
alapján a jogviszonyba hitelezőként egy harmadik belép, járhat-e
azzal a következménnyel, hogy az új hitelező nemcsak az átruházásig létrejött követelést szerzi meg engedményesként, hanem
az általa a jogviszony keretében megszerzett egyes követelések
javára igénybeveheti-e a zálogjogot? Ugyanígy vitássá vált,
hogy az esetben, ha az ingatlan tulajdonában élők közötti jogügylet vagy örökösödés útján változás állott be, lehetséges-e az
új tulajdonos és hitelező közötti megállapodással biztosítani,
hogy az új tulajdonos nemcsak hogy a hitelezőnek a tulajdonváltozás időpontjában a jelzálogjog keretében fenálló követelését
legyen köteles kiegyenlíteni, hanem azonfelül a vele való összeköttetésből kifolyólag keletkező követelések is a jelzálogjog keretében nyerhessenek biztosítást?
A kérdés történetéhez hozzátartozik annak megemlítése,
hogy midőn a kérdés vitássá kezdett válni, egyes pénzintézetek
úgy véltek magukon segíthetni, hogy az új tulajdonossal oly
nyilatkozatokat állíttattak ki, amelyekben az engedélyt adott arra,
hogy az átvállalás ténye telekkönyvben feljegyeztessék. A bíróságok egy része az ily engedélyek alapján az átvállalást feljegyezték, mások a feljegyzés iránti kérelmet elutasították. Az
ügy ezen stádiumában foglal állást a jogegységi tanács.
A határozat kimondja, hogy az átvállalás telekkönyvi feljegyzésének helye nincs.

Az indokolás ezen döntést azzal indokolja meg, hogy
1. az átvállalás ténye nem tartozik azon tények közé, amelyek a telekkönyvi rendtartás értelmében a telekkönyvben feljegyezhetők volnának,
2. maga az átvállaló megállapodás kötelmi jogi szempontból
érvényes ugyan, de az átvállalás után keletkező követelések a
zálogjog keretében nem érvényesíthetők,

3. a határozat a már eszközölt feljegyzések jogi hatályával
nem foglalkozik.
Mielőtt a határozat méltatására áttérnénk, állapítsuk meg
annak gyakorlati horderejét.
A határozat értelmében, ha az ingatlan tulajdonában élők
között jogügylet vagy öröklés útján változás áll be, a megállapodás létrejötte után, tehát a hitelező és az új tulajdonos által
megkötött ügyletekből eredő követelések nem érvényesíthetők a
biztosítéki jelzálogjog keretében. Következik ebből az is, hogy
ha a jogviszony, amelynek biztosítására jelzálog bekebeleztetett,
élők között vagy öröklés útján másra átszállott, az átszállás időpontjáig keletkezett követelés még érvényesíthető a jelzálogjog
keretében, de ha az új hitelező és az adós abban állapodnak
meg, hogy a jogviszonyt folytatni akarják, a zálogjog ezen követelések biztosítására már nem volna igénybevehető.
Másszóval a jogegységi határozat szerint az átruházásoknak
s hasonlókép a passzív átszállásnak dologjogi hatálya nincs.
Lássuk már most, kívánatos előnyös helyzet-e ez, amelyet
ekkép a jogegységi határozat teremtett?

25.
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Nézetem szerint és ebben Sichermann és Sebess véleménye
az enyémmel teljesen egyező, épenséggel nem.
A határozat következményekép ugyanis a biztosítéki jelzálogjoggal fedezett jogviszony átruházása és átvállalása, illetve
átszállása ki van zárva.
Ha tulajdonváltozás esetén a felek fen akarják tartani a régi
összeköttetést, a biztosítéki jelzálogjogot töröltetni és azt egyben
új bekebelezési engedély alapján újból bekebeleztetni kénytelenek.
Ugyanez szükséges akkor is, ha a biztosítéki jelzálogjogot
engedményezni akarják.
Ez a felekre tetemes költségeket és illetékeket ró, amely
költség- és illetékteher az átruházást, illetve átvállalást sok esetben lehetetlenné teszi, minden esetre megdrágítja. Már magában
véve nagy kérdés, hogy ez a megnehezítés és megdrágítás kívánatos-e? De ha a kérdésre igennel felelhetnénk is, az már csak
nem kívánatos állapot, hogy a hitelező vagy a jelzálogtárgy
tulajdonosának elhalálozása esetén az örökös helyzetét annyira
megnehezítse az a körülmény, hogy az ingatlant biztosítéki jelzálog terheli?
Hiszen a határozat következményekép lesznek esetek, amelyekben a rendezés egyenesen lehetetlenné van téve.
Lássuk az egyszerűbb eseteket. Tegyük fel pl., hogy 3000
koronát érő ingatlanra csupán 1000 koronás hitelbiztosítéki jelzálog van valamely pénzintézet javára bekebelezve és azt, hogy
ez a hitelváltók alakjában teljesen igénybe van véve. A tulajdonos elhalálozása folytán az örökösök a váltókat a biztosítéki
jelzálogjog keretében nem újíthatják meg, mert a határozat szerint a csereváltók már nem élvezik a jelzálogjogi biztosítékot.
Ennélfogva az örökösök a hitelt csak akkor tarthatják meg, ha
a biztosítéki jogot töröltetik és új biztosítéki jelzálogjogot kebeleztetnek be. A törlés és bekebelezés illetéke már a jelenleg
érvényes jogszabályok szerint sem jelentéktelen, annak növekedése a jövőben nem fog elmaradni. Ehhez járulnak a felmerülő
ügyvédi munkadíjak, úgy hogy a hitelnek legalább 3%-ával felérő összeg megy el költségekre, ha a hitelező nem támaszt
semminő újabb igényt.
Ez utóbbi azonban nem valószínű: a hitelező mindig hajlandó lesz arra, hogy a régi hitelviszonyt megszűntnek mondja
ki, mert ekként új hitel nyújtásáról beszélhet, amely új hitelért
más feltételeket, esetleg egyszersmindenkorra fizetendő jutalékot
fog igényelni.
Világos, hogy a határozat az ilyen sima, egyszerű esetekben
is tetemes térhet ró az érdekeltekre. De ismétlem, ez az előnyösebb, mert egyszerűbb eset. Másként áll a kérdés, ha a biztosítéki jelzálogjogot követőleg más jelzálogjogok kebeleztettek be
az ingatlanra.
Ilyen esetekben a jogegységi határozat folyományakép az
összeköttetés további fen tartása csak úgy lehetséges, hogy a hitelező a részére bekebelezendő új zálogjog javára a későbbi, őt
követő hitelezőktől elsőbbségi engedélyeket kap. Ezen engedélyek megszerzése a tulajdonosra további terheket fog róni.
Lehetséges azonban, sőt gyakori, hogy az elsőbbségi engedélyek egyáltalában nem szerezhetők meg. Ez esetben a hitelező, még ha folytatni kívánná is az összeköttetést, kénytelen
az összeköttetés lebonyolítását sürgetni, mert ellenkező esetben
károsodik.
>
A határozat következményei tehát a kevésbé rendezett viszonyok között levő adósokat a legérzékenyebben sújtják.
(Folyt, köv.)
Dr. Lévy Béla.

Házastársi k ö t e l e s s é g e k s z á n d é k o s é s s ú l y o s
m e g s é r t é s e . (H. T. 8 0 . §. a) pontja é s a Kúria).
I. Hogy a viszonylag legjobb törvények gyakorlati alkalmazása is hányszor kerül az anyagi igazsággal a legkirívóbb összeütközésbe : erről a házassági törvény kapcsán, mely pedig törvényhozásunknak egyik legkiválóbb alkotásaként van elismerve,
ismételten és sokszor esett már szó. Egyébként a jogérzetet
meg nem nyugtató ítéleteknek a házassági jog terén különben
is felette hálás tér kínálkozik s nem tagadható, hogy az irányt
szabásra hivatott kúriai gyakorlat a bontóperek ezer változatot
mutató tényállásainál nehezebb feladat előtt áll, mint akár a
legbonyolultabb vagyonjogi pereknél, mikor egyfelől az igazságszolgáltatás egységére, másfelől pedig a döntés konkrét igazsá-

28.1szám.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

gosságára is egyaránt és egyforma súlyt kíván fektetni. Az esetek különleges alakulása az oka, hogy a kettős törekvés nem
hozható — sajnos — mindig/ teljes harmóniába.**"
Ennek bizonyságául szolgálhat az alábbi gyakorlati eset,
melyben a felek több mint négy évi kalváriajárás és tiszteletreméltóan felszaporodott költségek után jutottak hozzá a Kúria
jogerős ítéletéhez. Ennek az ítéletnek igazmondása teljes mértékben fel kell hogy keltse annak érdeklődését is, aki a mindennapi jogélet jelenségei között nem az élesen kirívó kuriozitásokat keresi, hanem a jogalkalmazás azon örökké igaz és a legmagasabb elvi szempontot visszatükröző tételének szemszögéből
ítéli meg a §-okba nem szorítható élet és a törvény adott kategóriáinak a bíróságok munkáján keresztül megvalósuló folytonos
küzködését, hogy jus est ars boni et sequi. Nagy baj, hogy az
emberi tökéletlenség ezt a művészetet legtöbbször kontár kézzel
műveli.
Maga a megbeszélendő eset pedig a következő :
Elöreboesátva, hogy a peres felek, akik a legegyszerűbb
falusi földmíves társadalom tagjai és így a per anyagának a
házassági ügyekben nem szokatlan ((megdolgozására® és elszinezésére elegendő intellektuális képességgel nem rendelkeznek :
eredetileg házasságmegtámadási, majd a kereset kiterjesztése
folytán, bontóperben állottak egymással.
A házasság B. F., a férli és B. F.-né G. Mária között
1911 nov. 19-én köttetett. Az asszony keresetet indít férje ellen
a H. T. 54. §. c) pontja alapján, azzal, hogy férje a házassági
tartozás teljesítésére képtelen, háromheti együttélésük alatt őt
nem deflorálta, az impotenciáról tudomása neki a házasságkötés
előtt nem volt, kéri tehát a házasság érvénytelenítését. Az alperes
férj a közösülési képtelenséget tagadja, sőt állítja, hogy azt
ismételten, de a nő vonakodása miatt siker nélkül, megkisérlette s a további kísérletezéssel csak azért hagyott fel, mert
feleségénél nemibajt vett észre. A felperes nő felajánlja bizonyítékul az orvosszakértői szemlét és vizsgálatot, amit alperes férfi
nem ellenez. Az elsőbíróság elrendeli a bizonyítást és a szakértők egyhangú véleménye megállapítja 1. hogy a nő deflorálva
tényleg nincsen; továbbá, hogy a nő hymenjének szövete oly
alkotású, miszerint azt átszakítani (deflorálni) csak művi úton
volna lehetséges, az immissio penis lehetetlen. Megállapítja 2. hogy
a férfi nemzési és közösülési képességének teljes birtokában van
és az orvosszakértők intézkedésére az általuk e célra kijelölt
puella publicán a coitust egymásután kétszer is végrehajtotta.
A orvosszakértői vizsgálatnak és szemlének ilyen módszer
szerinti megejtése folytán felperes asszony keresetét kiterjesztette és a H. T. 76. §. valamint a 80. §. a) p o n t j a alapján, eventualiter a házasság felbontását is kérte. Ez a tényállás.
Az elsőfokon ítélkező gyulafehérvári kir. törvényszék a házasságot a H. T. 80. §. a) pontja alapján felbontotta ; a kolozsvári kir. ítélőtábla ellenben a keresetet egészen elutasította ; a
kir. Kúria pedig felperes fellebbezése folytán mindkét ítélet megváltoztatásával a peres feleknek ágy- és asztaltól való különélését
rendelte el hathónapi időtartamra.
A hat hó lejártával felperes nő, most már kizárólag a H. T.
80. §. a) pontjára támaszkodva, keresetével a házasság felbontását kérte, míg a házassága fentartásához elszántan ragaszkodó
alperes a 80. §. a) bontó okának fen nem forgását vitatva a kórelem elutasítását szorgalmazta, tekintettel arra, hogy az orvosszakértők rendelkezésére általa végzett kétszeri coitus az eredeti
megtámadási per alapját képező impotentia megdöntésére irányuló
bizonyítás és szándékosnak nem minősíthető magatartás volt.
A gyulafehérvári törvényszék 1915 március 23-án kelt P.
1026—1915/3. számú ítéletében korábbi, álláspontjával ellenkezően,
elutasította a felperest a következő indokolással : «A kir. törvényszék, habár igazolva van, hogy alperes, mint házastárs a
különélés ideje alatt idegen növel kétszer is nemileg közösült,
mely tény rendes körülmények között a jelzett bontó okot (H. T.
80. §. a) p.) képezné, alperes ezen tényét a jelen esetben bontó
oknak (mégsem) találja megállapíthatónak, mert maga a felperes
kívánta, hogy alperesnek nemzőképessége orvosszakértői szemlével és vizsgálattal állapíttassák meg,* és mert ezen megállapí* A törvényszék indokolása itt nem egészen pontos, mert felperes nemcsak a nemző-, hanem elsősorban a közösülési képességszakértői megállapítását kérte.
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tást a kir. törvényszék elrendelvén, azt az orvosszakértők hogy jó
erkölcsökkel össze nem egyeztethető módon és módszerrel eszközölték, hogy annak rendén alperes orvosi felhívásra, a perből
kifolyólag a felperes által felhozott megtámadási ok megcáfolása
s az ezen perből reáhárulható joghátrányok elkerülése végett
közösült kétszer a megjelölt idegen nővel, tehát a házastársi
kötelességek súlyos megsértésének szándóka nélkül.®
A kolozsvári kir. ítélőtábla P. II. 1266/1915—5. számú és
1915 június hó 1-én kelt másodfokú ítéletében magáévá teszi a
törvényszék álláspontját s az elutasító ítéletet indokai alapján
s annak különös kiemelésével, hogy a történtek dacára a felek
közötti életközösség egyéniségükre és életviszonyaikra tekintettel elviselhetetlennek nem mondható : helybenhagyja.
A kir. Kúria végül 1916 február 22-én R. P. III. 9094/15—9. sz.
ítéletével mindkét alsóbíróság álláspontjának elvetésével a felek
közötti házasságot a H. T. 80.
a) p. alapján felbontja s alperes
férjet vétkesnek nyilvánítván őt a tetemesen felhalmozódott összes
költségek megfizetésére kötelezi.
A Kúria döntését a következő indokolással kíséri :
«A perben semmi adat sem merült fel arra nézve, mikép a
felperestől különváltan élő alperes oly korlátolt szellemi képességű, hogy képtelen volt megítélni azt, hogy a nyújtott alkalmat
közösülésre felhasználni nem köteles és hogy a közösüléss'el a
házastársi hűségre vonatkozó házastársi kötelességet súlyosan
megsérti. Ennélfogva alperesnek azt a védekezését, hogy az őt
érhetett jogi hátrány elkerülése tekintetéből kényszerítő helyzetben volt s ennek hatása alatt cselekedett, elfogadni nem lehet
és pedig annál kevésbbé, mert alperes nem is állítja, hogy az
orvosszakértők oly kijelentést tettek, hogy nem-közösülés esetére közösülésre való képtelenségét fogják megállapítani. Alperes
-tehát kényszer hatása alatt nem is állhatott ; ebből és a már
fent kifejtettekből következik, hogy cselekedetét szándékosan és
így a házastársi hűségre vonatkozó házastársi kötelesség súlyos
megsértésének tudatában követte el. Ezzel a cselekedetével alperes a H. T. 80. §-ának a) pontjában meghatározott bontóok fogalmi kellékét teljesen kimerítette. Minthogy pedig sem az ismételten megkísérelt bírói békéltetés, sem a felek ágytól és asztaltól való különélésének elrendelése nem vezetett kibékülésre : a
felek közötti házassági viszonyt annyira feldúltnak kell tekinteni,
hogy a további életközösség a bontást kérő felperesre elviselhetetlenné vált.»
II. A tényállásban és a bírói ítéletekben a fentiek szerint
eléggé megvilágított pernek nyilvánvalóan egy ugrópontja van
csak, melyen a döntés megfordul, s ez az, hogy a bíróilag elrendelt szakértői szemle é$ vizsgálat megejtésének során történt
nemi közösülés : tekinthető-e a házastársi kötelességek szándékos és súlyos megsértésének vagy nem? Közelebbről : szándékos-e
az a cselekmény, mellyel a bírósági szakértők felhívására az alperes férj a szakértők által kívánt aktust, mint közösülési képességének bizonyítékát elvégezte ?
A kúriai ítélet, mely a kérdést igenlően döntötte el, indokolásában arra fekteti a fősúlyt, hogy a) alperes a közösülésre
nyújtott alkalmat nem volt köteles felhasználni;
b) nem
állott
cselekvésében kényszer hatása alatt; és c) ebből folyólag — következteti az ítélet — cselekménye szándékosnak
és
tudatosnak
minősül.
Még két momentumot emel ki az indokolás, nézetünk szerint azonban igen helytelenül, mert mindkettő negatívum
s ahhoz, ami nem történt meg, ami a per anyagához, és a mérlegelendő bizonyítékokhoz nem tartozik, hozzányúlni és a perbe bevinni, pláne mint a döntés főmotivumait, nem lett volna szabad.
Ez a két negatívum : a) a perben nem merült fel semmi adat
arra, hogy alperes annyira korlátolt szellemi képességű volna,
aki cselekményének horderejét mórlegelni nem tudja és b) alperes nem állította, hogy az orvosszakértők a közösülés végre nem
hajtása esetére az impotentia cceundi megállapítását helyezték
neki kilátásba.
Megállanak-e ezek a szempontok? Azt hisszük, nem ; a szigorú
jogszerűséget és egyúttal az anyagi igazságot is a két alsóbírósági
ítélet képviseli. A Kúria ítélete egyedül az orvosszakértői szemle
módszerének a hatása alatt sújtja ez ily perek összes joghátrányával
az alperest. Elvi szempontból ez is nagy hiba, mert jogállamban
nem lehet abszurdabb helyzetet elképzelni, minthogy az igazságszolgáltatás közegeinek a helyes útról való durva lesikamlásaiért
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és ilyennek kell tekinteni az orvosszakértők különös módszerrel
megejtett ((szemléjét)) és vizsgálatát : az a fél szenvedjen, aki
szorongatott helyzetében a szemlét megejtő és rendező bírói
közegek intézkedéseinek és kívánságainak ki van szolgáltatva s
azok elől saját érdekében el nem vonhatja magát. A szellemi
korlátoltság kérdése itt egészen mellékes, erre a Kúriának, mert
ez a körülmény a per folyamán szóba sem jött, kár volt oly
nagy súlyt fektetnie s a per anyagán kívül keresnie támpontokat. Adott körülmény volt a felek és in specie az alperes falusi
paraszti mivolta, mely egymagában kizárta volna már azt, hogy
vele szemben a Kúria a bírósági szakértőkkel dacoló lelki erőnek túlmagas igényét támaszthassa.
Az tehát, hogy alperes nem volt köteles a közösülésre nyújtott alkalmat felhasználni : egészen üres, tartalmatlan indok, annál inkább, mert annak tudatát, hogy a bírói szemlét és vizsgálatot foganatosító hivatalos törvényszéki szakértők intézkedései
feletti bírálat s az azokkal szemben esetleg kifejtendő ellenszegülés a per sorsára kedvező hatással lesz : felvenni és az erdélyi részek egy eldugott oláh falucskájában lakó egyszerű földtúró parasztembernél, mint tudatos belátást feltételezni egyáltalában nem lehet.
Közbevetve pedig nem mulasztható el annak megjegyzése
sem, hogy a kir. Kúria ítéletének indokolásában a tényállást
elferdíti, mikor arról beszél, hogy az orvosszakértők egyszerűen
«alkalmat nyújtottak» alperesnek a közösülésre. Ez színezés és
a valóságot nem fedi. A kir. törvényszék indokolása egészen
máskép szól. Itt az van mondva : «— Orvosszakértők — megkívánták alperestől, hogy az általuk megjelölt kéjhölggyel kétszer is közösüljön)), ez pedig egészen más beállítás s valóban
gyönyörű helyzetkép, mikor a in. kir. bíróság hivatalos közegei
a felperes által előlegezett szemleköltségek felhasználásával az e
célra kiválasztott subjectum odarendelése mellett a bizonyításfelvételt «bírói szemle)) keretében megejtették. Ertjük a Nagymélt.
Kúria erkölcsi felháborodását, de nem azt, hogy miért kell a
felháborodásnak egyedül az alperest sújtania.
Kétségtelen, hogy a nemi aktust — férfinél — akarat, szándékosság ós öntudat nélkül, csak akkor lehet elgondolni, ha az
aktust végző férfi öntudatlan, deliriumos állapotban van. E tekintetben tehát az is kétségtelen, hogy az alperes cselekménye
önmagábanvéve tudatos és szándékos volt, mert a szakértők intézkedésének tudatosan és szándékosan tett eleget. A ((házastársi
kötelességek szándékos és súlyos megsértése)) mint
házasságjogi
delictum és bontó ok szempontjából azonban sem a szándékosságot, sem a tudatosságot
felvenni a jelen esetben mégsem
lehet, mert azt a cselekvés célja már eleve kizárja.
A bírói szemle a megtámadási per folyamán rendeltetett el
és a közösülési képesség tisztábahozatalára. A bizonyítás módszerét a bírói szakértők jelölték meg, az egész bizonyításfelvétel
bírói cselekmény volt és a felperes nő kívánságára foganatosított. Ha a felperes a bizonyításnak ezt a módját ajánlja fel : a
bíróság tulajdonképen az ő érdekében álló jogcselekményt foganatosít, melyhez a felperes, bármi eljárási mód látszassák is
igénybeveendőnek és alkalmazandónak a bizonyítás megajánlásánál, tulajdonkép már eleve hozzájárult. Az előre való beleegyezésnek ez a momentuma az alperes cselekvényét megfosztja önkényes jellegétől, a szakértő közegeknek közreműködése s az
egész bizonyítási eljárást irányító tevékenysége pedig a presszió
színezetét adja annak az egész helyzetnek, melybe az alperes önhibáján kívül került bele, mikor házassága fentartásához ragaszkodva s az őt fenyegető joghátrányok elhárítása érdekében oly
cselekvények végrehajtását vállalta, melyek a hatóság részéről
jelöltettek ki számára.
A Kúria indokolása arra is támaszkodik, hogy alperes nem
állította, mintha vonakodása esetén a szakértők a rája nézve
kedvezőtlen szakvéleményt helyezték volna kilátásba. A per irataiból tényleg ilyenféle alperesi védekezés nem tűnik ki. De ami
a perből nem tűnik ki, amiről a bíróságnak tudomása nincs : az
nem képezheti a döntés alapját. Elvégre az sem tűnik ki, hogy
a szakértők ilyen kijelentést tettek. Esetleg megtették. Ha a kijelentés mégis elhallgattatott: úgy az épen úgy nem jöhet figyelembe, mint az ellenkezője.
Önkényesség és szándékosság nélkül nincs deliktum a házassági jogban sem. A házastársi kötelességek szándékos és súlyos megsértése pedig, mint speciális házasságjogi deliktum az
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e kötelességek megsértésére, mint eredményre irányuló szándékosságot ép úgy conditio sine qua non-ként megköveteli, mint a
sértésnek tárgyilag vett súlyos jellegét. A szándékosság a cél
szempontjából ítélendő meg, amire tevékenységünket irányítjuk
és aminek megvalósítására törekszünk. Jelen esetben alperes
célja a házasság fentartása volt és nem a házasságnak egy
bontóok megalapítására alkalmas cselekménnyel való meglazítása
és megbüntetése. Az operáló sebész kétségkívül szintén szándékosan és tudatosan nyitja meg az emberi testet, de akár sikerül
operációja, akár nem, cselekvénye sohasem lesz súlyos testi sértéssé és így a testi épség rovására elkövetett magánjogi deliktummá minősíthető, mert a szándék momentuma nem erre, hanem ép az ellenkezőre mutat.
De abban az esetben is, ha a mondottak dacára alperesnek
a bírósági szakértők által inscenált és ((megszemlézett)) cselekvényét szándékosnak minősítenők (amit csak feltéve, de meg
nem engedve állítunk ide): ki kellene zárnunk alperes vétkességének megállapítását, a magánjogi végszükségre vonatkozó általános jogtételnél fogva. A házasság fentartására és a házasság
érvénytelenítésével járó joghátrányok elkerülésére irányuló jogi
érdek az egyik házasfél részéről ép oly fontos, mint a másik
házasfélnek — pláne, ha az együttélés nem forog fen — a házastársi hűség csorbítatlansága iránti érdeke. Ha ez a két jogilag
védett érdek coliidái és a collisiót épen az utóbbi érdek alanya
idézi fel (a szakértői szemle felajánlásával) : fenforog az a kényszerhelyzet, mely a fenyegetett jogi érdeknek a másik rovására
való érvényesítésével a vétkesség megállapításához szükséges
akarati szabadságot a szükséghelyzetben cselekvő részén kizárja.
A sem jogos, sem igazságos ítélet a szakértői szemle jó erkölcsökkel meg nem egyeztethető módszere által vezettette félre
magát s így a peres kérdést nem fogta fel a helyes oldaláról.
A szakértői vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy az alperes
hibája nélkül jutott a rája nyíló joghátrányok fenyegető helyzetébe. Ha hibát követtek el, úgy az csak a törvényszék szakértőinek a ténykedésében lelhető fel s nem lett volna ekként következményeivel együtt ráhárítható arra a peres félre, akit semmi
más nem terhel, mint az, hogy a bíróság szakértő-közegeinek
utasítását renitentia nélkül követte.
Az egész eset tanúságát pedig abban a végkonkluzióban
lehet levonnunk, hogy a H. T. 80. §. a) pontja körüli gyakorlat,
a törvény több mint két évtizedes múltja dacára is, még mirwlig
nem tudott határozott és biztos mederbe terelődni.
Dr. Kolosváry
Bálint.

Jegyzetek az ((árdrágító)) törvény 1. §-ához.
A törvény 1. §-a hármas tagozattal a közszükségleti cikkekkel folytatott, nyerészkedésre irányuló illetéktelen üzérkedést kívánta megtorlás tárgyává tenni.
Az első bekezdés büntetést rendel az ellen, aki ccháború idején nyerészkedés céljából közszükségleti "cikket anélkül, hogy
annak forgalombahozatalával hivatásszerüleg
vagy
hivatásából
folyólag foglalkoznék, vagy annak forgalombahozataí céljából
való beszerzésére hatósági engedélyt nyert volna, . . . szükségletét aránytalanul meghaladó mennyiségben beszerez. . .»
A törvény ezek szerint az aránytalan mennyiségben való beszerzés büntetlenségét a hivatásszerűséghez (lényegében ugyanezt
jelenti a ((hivatásából folyólag)) kifejezés is) vagy a hatóság engedélyéhez köti.
Hogy mit ért ez esetben a törvény hivatásszerüség
alatt, s
illetve, hogy minő hatósági engedélyre céloz, annak megfejtését
sem a törvény, sem a törvényjavaslat indokolása nem mutatja s
így ennek a kérdésnek az eldöntése a bírói cognitio részére van
fentartva.
A törvény idézett helyének alternatív szerkez.ete folytán a
kérdés súlypontja a hivatásszerüség meghatározására esik. Az alternatív szövegezésből folyik ugyanis, hogy amennyiben a hivatásszerüség ismérvei fenforognak hatósági engedélyre nincs szükség s viszont a hatósági engedély megszerzésének szüksége csak
a hivatásszerüség hiányában áll elő.
Ebben a vonatkozásban a törvény hatályba lépte óta eltelt
rövid idő alatt két lényegében eltérő álláspont került szembe
egymással.
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Az első álláspont a hivatásszeríiség fogalmát lényegében azonosítva az iparszerüség és üzletszerűség fogalmával, annak külső
ismérveit a már meglevő egyéb törvényes rendelkezések keretében véli felépíthetőnek.
E felfogás a K. T. 1. §-án keresztül az ipartörvény (1884 :
XVII. tc.) 1. §-ához vezet, mely szerint a otmagyar korona országai területén minden nagykorú . . . egyén . . . ezen törvény korlátai között bármely iparágat, ideértve a kereskedést is, bárhol,
önállóan és szabadon gyakorolhat*).
Az iparszabadság törvényben kimondott elvére támaszkodó
eme felfogás szerint tehát a hivatásszerüség
fen vagy fen nem
forgása az adott esetben kizárólag azon fordul meg, vájjon az,
aki közszükségleti cikkek forgalombahozatalával foglalkozik,
ebben a tevékenységi körében az ipartörvény rendelkezéseinek
.jeleget tett-e ?
Ezek a rendelkezések azonban — eltekintve az engedélyhez
vagy képesítéshez kötött iparágaktól — jóformán merőben alakszerűek s úgyszólván abban merülnek ki, hogy aki engedélyhez
nem kötött ipart szándékozik űzni, ebbeli szándékát az iparhatóságnál bejelenteni s attól iparhatósági
igazolványt
váltani
köteles (4. §.).
Hogy ez az iparszabadság elve által valósággal szuggerált
felfogás, mely a hívatásszerűség kérdését merőben formális játékká sülyeszti le, az 1916: IX. tc. intencióival a legmerevebb
ellentétbe jut, az kézenfekvő.
Mert a törvény 1. §-ának 1. bekezdése a háború alatt szerzett visszataszító és veszedelmes jelenségek hatása alatt nyilvánvalóan annak kívánta a jövőre útját szegni, hogy nyerészkedési
vágy által hajtott kapzsi egyének a háborús konjunktúrák kihasználásával, rendszerint való hivatásuk keretéből kilépve, pusztán alkalomszerűen rávessék magukat egyes kiválasztott közszükségleti cikkekre s azok összevásárlásával megzavarják a kereslet és kínálat normális árszabályozó hatását.
Ha azonban az iparszabadság elvéből kiinduló, fentjelzett,
merőben formalisztikus álláspontra helyezkedünk s az iparigazolvány kiváltásának — a közszükségleti cikkeket illetően is — materiális jogcímet adó, a hivatásszerüség
kérdése szempontjából
egyenesen konstitutív jelentőséget tulajdonítunk, akkor az 1916:
IX. tc. idézett rendelkezésének intenciói a jogalkalmazás keretében merőben semmivé foszlanak szét s racionális érvényesülésüknek még a lehetősége is megszűnik.
Nélkülözi a belső értéket az a jogszolgáltatás, mely a tegnapi
tőkepénzes vagy szövetkezeti igazgató büntetését, ki ma a haszonleső spekulációra kiválasztott közszükségleti cikkeket, mondjuk
pl. szappant, waggonszámra vásárolja össze, attól teszi függővé,
vájjon volt-e elég agyafúrt ahhoz; hogy tegnapról mára az iparhatóságtól annak bejelentésével, hogy szappan forgalombahozatalával
iparszerűen kíván foglalkozni, szappanárúsításra jogosító iparigazolványt váltson.
E képtelenségekre vezető formalisztikus felfogás, szinte lo- ^
gikai kényszerűséggel idézte fel azt a másik felfogást, melyet a
budapesti kir. tábla egyik legutóbb közzétett ítéletében elvi éllel
kifejezésre juttatott s amellyel azonos álláspontot foglal el dol
gozatában dr. Tarnai János kúriai tanácselnök is.
Ez az álláspont a hivatásszerűség és hatósági engedély alternatív hangsúlyozása mögött rejlő törvényhozói akaratot egészen más irányban keresi. A törvény ugyanis a kir. tábla szerint
azt kívánta kimondani, hogy ((közszükségleti cikknek nyerészkedés céljából nagyobb mennyiségben való beszerzése csakis
olyanoknak van megengedve, aki ilyenek forgalombahozatalával
már eddig is hivatásszerűleg vagy hivatásukból kifolyólag foglalkoztak és ezeken felül csak olyanoknak, akik — habár eddig
még ilyen cikkek forgalombahozatalával nem foglalkoztak, — de
ilyen cikkek forgalombahozatala céljából való beszerzésére hatósági engedélyt nyertek. Ezek szerint tehát a törvény 1. §-a azt
kívánja megvalósítani, hogy minden kereskedő továbbeladás céljából csak azokat a közszükségleti cikkeket szerezhesse be, amelyeknek forgalombahozatalával már eddig is foglalkozott, ha
azonban ezeken felül még más közszükségleti cikkekkel akar kereskedni, vagyis ilyeneket nyerészkedés céljából beszerezni, azt
büntetlenül csak akkor teheti, ha erre előzőleg hatósági engedélyt nyert®.
Lényegében ugyanezt hangoztatja Tarnai is. Nézete szerint
az árdrágító törvény a közszükségleti cikkeknek nyerészkedés
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céljából való beszerzését engedélyhez kötött üzletnek minősíti
mindazokra nézve, akik ily cikkek forgalombahozatalával előbb
törvényszerűen nem foglalkoztak. Ezzel az ipartörvény 10. §-ában
felsorolt engedélyes iparágak háború idején eggyel meg vannak
toldva.
Ez az — egyidőben két illusztris oldalról felhangzó •— állásfoglalás tehát a hivatásszerüség
közkeletű fogalmát a törvény
alternatív szövegezésű szerkezete alapján időbelileg megrögzíti s
a törvény hatályba lépte előtt is már létezett viszonylatokra szorítja, a vagylagos szövegezés második tagozatának pedig egyenesen az ipartörvényt módosító tartalmat tulajdonít.
Kétségtelen, hogy a törvénynek ily értelmű magyarázata a
törvényhozó valódi akaratához igyekszik hozzáférkőzni s meg
akar felelni annak a törvénymagyarázati elvnek, mely szerint a
törvény szavait mindenkor oly értelemben kell magyarázni, hogy
a degis ratio» megfelelően érvényesülhessen.
Mert ha a törvénynek ezt a magyarázatát elfogadjuk, bizonyára oly ponton és oly mértékben támadjuk meg a közszükségleti cikkekkel űzött közveszélyes üzelmeket és vonjuk megtorlás alá, amint az a törvényhozásnak — a javaslat indokolásából is kitűnően — szándékában állott.
E magyarázat ugyanis, amíg egyrészt a dörvénynek nincs
visszaható ereje® címén respektálja a már szerzett jogokat, másrészt azonban gátat igyekszik állítani a jövőre a közszükségleti
cikkekkel való kereskedés területére illetéktelenül betörő, haszonleső kalózkodás ellen.
Nem tagadható azonban, hogy ennek a törvénymagyarázatnak a bírói gyakorlatban való általános érvényesülése ez idő szerint súlyos nehézségekkel találja magát szemben.
Ez a konstrukció ugyanis ez idő szerint úgyszólván a levegőbe van függesztve.
Mert ha elfogadjuk azt az álláspontot, hogy a törvény a hatályba léptét követő időre — a már addig is nem hivatásos egyének számára — hatósági engedélyhez kivánta volna kötni a közszükségleti cikkekkel való kereskedést, úgy joggal vethető fel a
kérdés, hogy mely hatóság, minő feltételek mellett és minő eljárás szerint illetékes az ily engedélyek megadására ?
A már létező törvényes szabályok s nevezetesen az ipartörvény rendelkezéseivel ez a kérdés megoldottnak és szabályozottnak nem tekinthető.
Az ipartörvény 10. §-a ugyanis az engedélyhez kötött iparágak gyakorlásának engedélyezését taxativ felsorolással részben
az elsőfokú iparhatóság, részben a belügyminiszter hatáskörébe
utalja. Az előbbi iparágakat illetően a 11. §. a törvényhatóságokat és városokat szabályrendelet alkotására is utasítja s a 12—21.
§-ok részben e szabályrendeletek tartalmát is megszabják.
E tárgyaik és tartalmuk szerint körülhatárolt rendelkezések
keretébe tehát a közszükségleti cikkek egyszerűen bele nem
illeszthetők s amennyiben helyes az 1916: IX, tc. 1. §-ának előbb
említett magyarázata, úgy mulhatlanul szükséges, hogy a közszükségleti cikkek forgalombahozatala — mint az említett keretben engedélyezés ala eső iparág, -— úgy az engedélyező hatóságot, mint az engedélyezés feltételeit s annak módját illetően
— esetleg az ipartörvény felhívott rendelkezéseivel harmonikusan — megfelelő külön szabályozást nyerjen.
Ennek annál kevésbbé volna akadálya, mert az 1916: IV. tc.
1. §-ávaI a minisztérium amúgy is törvényes felhatalmazást nyert
arra, hogy a ((közszükségleti cikkeknek forgalombahozatalát
a
háború idejére kivételes intézkedésekkel szabályozhatja s e tekintetben a fennálló törvényektől eltérően rendelkezéseket is állapíthat meg».
Ily értelemben kibocsátandó kormányrendelet tehát egy csapással minden kételyt eloszlathatna amaz aggályok tekintetében,
amelyek az árdrágító törvény idézett rendelkezésének — kétségtelenül radikális, de a degis ratio»-t helyes úton kereső — fentismertetett magyarázatával szemben támadhatnak és tagadhatatlanul fenn is állanak.
Holott ily rendelet hiányában a bírói lelkiismeret megfelelő
támasz nélkül marad nehéz jogalkalmazkodó hivatásában ama
nem alap nélkül felvethető kérdéssel vagy épen szemrehányással
szemben, hogy hogyan szerezhetett volna a közszükségleti cikkek
forgalombahozatalára hatósági engedélyt a bíróság előtt álló
vádlott, mikor sem a törvény, sem a rendelet még arról sem
tájékoztatják őt, hogy ennek megszerzése végett melyik ható-
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sághoz forduljon, sőt hatóság sincs, amely erre az engedélyezésre legális hatáskörrel bírna.
A közszükségleti cikkek forgalombahozatalát — a többszöremlített törvénymagyarázattal harmonikusan -y- szabályozó kormányhatósági rendelet mielőbb való kibocsátása úgy az 1916:IX.
tc. rendelkezéseinek a törvényhozás akarata értelmében való hatályos érvényesülése, mint a jogbiztonság érdekében is felette
kívánatosnak, sőt elódázhatlannak látszik.
(Folyt, köv.)
Dr. Timkó
Zoltán.

A városi törvényhatósági tisztviselőválasztások elhalasztása é s a közigazgatási bíróság.
A törvényhozás tudvalevőleg különböző törvényekkel intézkedett a politikai választások nagy részének elhalasztása iránt,
a háborúra való tekintettel.
Az 1913 :LII., 1914:XLIX., 1915: IV. és VI. tc.-ekkel nyert
a kérdés szabályozást. Nem intézkedett a törvényhozás a városi
törvényhatóságok, a rendezett tanácsú városok és a községek
választás alá eső tisztviselőinek és a községek képviselőtestületi
tagjainak választása tekintetében. Az ú j választásoknak tehát
ezekre nézve szabad teret kívánt engedni. Előfordult azonban,
hogy egyik törvényhatósági jogú városunk törvényhatósági bizottsága, a háború által okozott rendkívüli helyzetre hivatkozva,
akkép határozott, hogy a lejáró tisztviselői állások betöltésére a
választást elhalasztja, a tisztviselők megbízatását meghosszabbítja
s az általános tisztújítást hat hónappal a békekötés után tartja
meg. Csak az időközben megüresedő állásokra nézve mondta ki
a törvényhatósági bizottság, hogy azok a szükséghez képest betölthetök.
A beadott panaszt a közigazgatási bíróság az 1896 : XXVI. tc.
42. §-a alapján tárgyalás alá vette s ítéletével a törvényhatósági
város törvényhatósági bizottságának fentebb ismertetett határozatát megsemmisítette.
A közigazgatási bírósági ítélet, semmi kétség, egész helyesen állapítja meg, hogy a törvényhatósági tisztviselők megbízatásának időtartamát a törvény határozza meg, kimondván az
1886: XXI. tc. 79. §-a, hogy a tisztviselők hat évre választatnak
s ezen idő elteltével a megbízatás a törvény rendelkezésénél
fogva megszűnik. A törvényhatósági bizottság, mely a hatósági
jogokat a törvényhatóság nevében gyakorolja (1886: XXI. tc.
21. §-a), az önkormányzati jog alapján a választott tisztviselők
megbizatását meg nem hosszabbíthatja, mert az önkormányzatot
csak a törvény korlátai közt gyakorolja, a törvénytől eltérő rendelkezéseket nem tehet. Ha tehát a törvényhatósági bizottság
határozata megállana, ez azt jelentené, hogy a megbízatás tovább
tartson, mint amily időt a törvény megállapít. A törvényhozás a
tisztviselők megbízatásának meghosszabbítását csak a vármegyei
törvényhatóságokra nézve ismerte fel szükségesnek. A törvénymagyarázat fogalmának körét lépné túl a bíróság, ha a meghosszabbítás szükségességét a városi törvényhatóságokra is kiterjesztené.
Erészben a kérdés tehát egészen tiszta. Lényeges az, hogy
ha egyszer a törvényhozás nem adott* felhatalmazást az önkormányzatnak a megbízatás meghosszabbítására, ezt az önkormányzati j o g alapján nem lehet tenni, mert ez csak a törvények értelmében s azok korlátai közt gyakorolható. Vagyis a törvényhatóságnak kötelessége választani, míg ettől a törvényhozás el
nem tiltja és nincs joga, nem választani, míg ezt a törvényhozás
meg nem engedi. A jogszerűtlen közigazgatási határozatot mindenesetre korrigálni kellett. Nézetünk szerint azonban a korrigálásnak az ügy jelzett stádiumában nem ez a módja. A határozat megsemmisítésére a közigazgatási bíróság hatáskörét nem
látjuk fenforogni.
A közigazgatási bíróság, mint láttuk, a kérdéses határozatot
az 1896 : XXVI. tc. 42. §-a alapján vette tárgyalás alá. E szakasz
2. pontja értelmében a közigazgatási bíróság előtti eljárásnak
helye van a törvényhatósági bizottságnak azon határozata (eljárása) ellen, mellyel a tisztviselőket, a segéd- és kezelőszemélyzet
tagjait megválasztja, ha a megválasztottnak törvényszerű minősítése nincs, vagy az eljárásban a törvények és szabályok követelményei figyelmen kívül voltak hagyva (1886: XXI. tc. 47., 49.
és 81. §-ai). A most idézett szakaszok közül a 47. a közgyűlés
hatásköréről, a 49. a közgyűlés vezetéséről s a szavazásról, a
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81. városi törvényhatóságokban a segéd- és kezelőszemélyzet
tagjainak élethossziglan választásáról intézkedik.
A fentebb idézett törvényhely világos rendelkezése szerint
tehát a közigazgatási bíróság hatásköre csak a törvényhatósági
bizottságnak azon határozatára terjed ki, mellyel a tisztviselőket
((megválasztja)) s az ily határozatot a megjelölt két okból (törvényszerű minősítés hiánya vagy az eljárásban a törvények és
szabályok ügyeimen kívül hagyása) lehet megtámadni. A választás elhalasztását, a megbízatások meghosszabbítását kimondó
határozat azonban nyilván nem megválasztás, nem választási eljárás, mely utóbbi azután a fentebb jelzett okokból megsemmisíthető lenne. Miután pedig az 1896 : XXVI. tc. 19. §-a értelmében
a jog- ós törvényhasonlatosság elvének alkalmazásával a közigazgatási bíróság hatáskörének kiterjesztése világosan ki van
zárva, nem látunk törvénykönyvünkben alapot sehol sem, hogy
egy, a szóban forgó választások elhalasztását kimondó városi
törvényhatósági bizottsági határozatot a közigazgatási bíróság
bírói megítélése alá vonhasson. Ez csak oly, a törvénymagyarázat fogalmának körét túllépő eljárással foglalhatott helyet, aminőre épen a fentebb ismertetett közigazgatási bírósági ítélet
indokolása hivatkozik.
A közigazgatási bíróság, nézetünk szerint, nem a városi törvényhatósági bizottság határozata ellen beadott panasz alapján,
hanem fellebbezés esetén a törvényhatósági bizottsági határozatot megsemmisítő miniszteri határozat ellen a törvényhatóság
által beadott panasz alapján (1907 : LX. tc. 2. §. a) pontja) juthat abba a helyzetbe, hogy a kérdés felett határozzon. Hatáskörét csak az utóbb érintett törvénycikk alapján állapíthatja
meg. A jogállam eszméje szempontjából, melynek érvényesítésére kiváltképen van hivatva a közigazgatási bíróság, nem elégedhetünk meg azzal, hogy a jogszerűtlen közigazgatási határozat korrigáltassák, hanem ennek a korrekciónak is jogszerű alapon kell történni, ahol elsősorban a bírói hatáskör jogszerű
fen vagy fen nem forgása jő tekintetbe.
Egyébiránt az 1914:XLIX. tc.-nek lett volna feladata, hogy
a városi törvényhatóságok részéről helyet foglalható tévedéseknek elejét vegye.
B. A.

Pszichológiai alapok az
á l l a m hadiereje ellen elkövetett bűntetteknél.*
(Kbt. 327. §.)
Dr. Edvi Illés Károly felemlíti, hogy az esetek sorozatában
előfordul a dolus speciális is, mint a tényálladék egyik alkotó
eleme. A cselekmény közelebbi Qélja a dolus speciális. A dolus
ily különös iránya belterjesebbé teszi a szándékot: a) a büntetés
kimérésénél okoz különbséget, b) valamely cselekmény konstitutív eleme, mert különben egyáltalán nem vagy más deliktum
gyanánt büntethető, c) avagy az elkövetési cselekedet megjelölésében nyer kifejezést a tettes közelebbi célja. 3 9
Hasonló értelemben ír Finger: ccVom Vorsatz ist zu unlerscheiden die Absicht, als der auf einen Erfolg gerichtete Wille. 4 0
Die Unterscheidung zwischen Vorsatz und Absicht ist eine relatíve; das dem Handelnden náher liegende Móment einer Iiandlungsreihe ist vorsátzlich gewollt mit Bezúg auf ein ferneres,
welches als beabsichtigt bezeichnet w i r d . » 4 1 Absicht und Vorsatz müssen strenge geschieden werden in den Falién, in welchen
bei gleichern Vorsatz die verschiedene Absicht das Charakteristische der mehreren Verbrechen bildet. 4 a
Angyal is kiemeli, hogy rendszerint a cél, amely a szándék
előtt fut, a szándék fogalmára nézve teljesen irreleváns. De előfordul, hogy a törvény több helyt a célzatot a büntetendő cselekmény törvényes fogalmába veszi fel, azaz tényálladéki elemmé
teszi. Ilyenkor ennek a célzatnak okvetlenül meg kell lennie a
tettes tudatában, mert különben az a büntetendő cselekmény
nem állapítható meg. 4 3
* Az előbbi közt. a 20. és 23. számban.
Dr. Edvi Illés Károly: A magyar büntetőjog magyarázata.
Bpest, J894. I. k. 255. 1.'
4<
> Prof. dr. Aug. Finger, das Strafr. Berlin, 1902. 181. 1.
41
U. o. 181. 1.
42
Finger id. m. 183. 1.
43
Dr. Angyal P á l : Büntetőjog. Bpest, 1909, 341. 1.
:í9
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Finkey szerint a célzat, a közelebbi vagy közvetlen cél, az
akarat iránya ; az a képzet, aminek elérése végett a tettes az illető
bűncselekményt létesíteni, amit az illető szándékos cselekmény
elkövetésével megvalósítani óhajt. Egyes tényálladékoknál a tényálladék különös kelléke. A célzatnak tényálJadéki ismérvként való
iélvétele több bűncselekménynél szükséges, mert 1. rokon tényálladékokat megkülönböztet; 2. bizonyos cselekmények csak akkor
büntetendő cselekmények, ha bizonyos célzattal voltak elkövetve;
bizonyos célzat fenforgása minősített esetet, súlyosabban büntetendő tényálladékot alkot. 4 4
Meyer Hugó kifejti, hogy a törvény szándék helyett sok helyt
más kifejezéseket használ, különösen ((Absicht und Wissen®, mert
a régebbi törvényhozások ezt összevegyítették. De a modern törvényhozás és a tudomány célzat és szándék közt különbséget tesz.
«Das W o r t «Absicht® bringt die direkte Richtung des Willens
auf den bestimmten Erfolg, das Erstreben des Erfolges, als des
Zieles oder Zweckes der Handlung zum Ausdruck; ist alsó zur
Bezeichnung des Vorsatzes im allgemeinen zu eng.» 4 5 «Bei einzelnen Verbrechen ist der Zweck neben dem Erfolg, als Tatbestandsmerkmal behandelt. Der Zweck wird im Gesetze mitunter
durch die W o r t e «um zu» oder durch ((Absichl® ausgedriickt.» 4 ( í
Ellenben Stooss az osztrák büntetőjog magyarázatában azt
fejtegeti, hogy ccda das österreichische Strafgesetz nur den dolus
directus und den dolus indirectus anerkennt, so anerkennt es
keinen anderen bősen Yorsatz». 4 7
Kifejti továbbá, hogy az osztrák büntetőjog a szándékot az
akaratelmélet, nem pedig a képzetelmélet értelmében határozza
meg. 4 8 «Das W o r t ((Absicht)) hat nach dem heutigen Sprachgebrauche eine engere Bedeutung, als Vorsatz.)) De hozzáteszi,
hogy «allein diese W o r t e «in der Absicht» «aus Bosheit® bedeuten nach dem Sprachgebrauche
des Gesetzes nichts anderes, als
vorsátzlich. 4 9 Der Táter bedenkt und beschliesst jedoch nicht
nur den Erfolg, den er beabsichtigt, sondern auch die Folge,
die, wie er weiss, mit dem beabsichtigten Erfolge notwendig verbunden (connex) ist . . .» 5 0
A katonai büntetőjog tudományos művelői előtt a szándék
és a célzat fogalmai közt fenforgó különbség és az eredménynek
a Kbtk. 327. §-ában meghatározott bűntett tényálladéki ismérvei
szempontjából való jelentősége fejtegetés tárgyául nem szolgált.
Damianitsch annak ellenére, hogy a célzat fogalmát meghatározza «die Endabsicht bezieht sich auf den Zweck, den der Táter erreichen will, der böse Vorsatz auf die Handlung selbst®, 51
a gonosz szándék büntetőjogi tartalmának megállapításánál arra
a következtetésre jut, hogy eltekintve a Kbtk. 2. §-ában foglalt
esetektől, amely bűntetteknél a bűntett létesüléséhez gonosz szándék nem szükséges, egyéb bűntettnél az 1. §-ban meghatározott
gonosz szándékon kívül a célzat nem létesülési elem. (((Eine weitere böse Absicht [Endabsicht] wird nicht gefordert.® 52 ) Az esetleges törvényileg rendelt kivételekkel nem foglalkozik. További
fejtegetéseiben is ((Absicht® és «Vorsatz® kifejezéseket vegyesen
használja, mint hasonértelmű fogalmakat. 5 3 A Kbtk. 327. §-ában
meghatározott bűntett elemzésénél, anélkül, hogy e bűntett szubjektív tényálladéki ismérveit részletes analízis alá venné, a tényálladékot mégis inkább a célzatelmélet szerint jelöli meg. ((Der
Thatbestand liegt in jenen Handlungen oder Unterlassungen,
welche gegen die . . . Kriegsmacht . . . gerichtet sind® 54 s kijelenti, hogy «die böse Absicht ist bei diesem Verbrechen dahin
gerichtet nnserer . . . Armee einen Nachteil . . . zu verschaffen.
In soferne dieses Verbrechen d u r c h Handlungen verübt werden
kann, ist auch ein Versuch desselben möglich». 5 5
44

Dr. Finkey Ferenc: Magyar büntetőjog. Bpest, 1905. 279. 1.
45 p r o i'. dr. Hugó Meyer id. m. 147. 1.
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U. o. 148. 1. 34. j.
Prof. dr. Carl Stoos : Lehrb. des österr. Straf'r. Wien und
Leipzig, 1912. 89. 1.
48
U. o. 90. 1.
49
Id. m. 92. 1.
50
U. o. 88. 1.
51
Martin Damianitsch : Das Militár Strafg. Wien, 1861. 10. 1.
1- jegyz.
52
U. o. 10. 1.
53
U. o. 11. és köv. 1.
54
U. o. 265. 1.
55
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Dr. Weisl az alanyi bűnösségnek szintén csak két alakját
ismeri: a gonosz szándékot és a gondatlanságot; 5 B az alanyi bűnösséget azonban a Kbtk. 327. §-beli bűntett magyarázatánál sem
ő, sem Pellischek W i l s d o r f 5 7 (Handb. des Militárstrafg. Wien,
1894.) nem tárgyalja.
Lelewer sem foglalkozik részletesen a szándék és célzat közt
fennforgó különbséggel. Az állam hadiereje ellen elkövetett bűntettek ismertetésénél is csak pár sorban jegyzi meg: «Andere
vorsátzliche
Handlungen oder Unterlassungen aller Art in der
Absicht die eigene . . . Kriegsmacht zu schádigen . . . werden als
Verbrechen bestrafl (327. §.). Dieses ist subsidiár gegenüber allén
durch die Tat begangenen schwereren Delicten. (329.) §.)» 58
Löffler azonban már határozottan a célzatelmélet mellett íoglal állást és helyesen mutat rá, hogy a Kbtk. 327.
konstrukciója az osztr. Btk. 67. §-ából indult ki 5 9 és arra az eredményre
jut, hogy úgy a német, mint az osztrák gyakorlat ismeri a célzat törvényben gyökeredző fogalmát és hogy ennél a bűntettnél
szubjektív tényálladéki ismérvként a célzat a szűkebb értelmében szerepel.
(Folyt, köv.)
Dr. Szentirmay
Ödön.
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Szemle.

— A szövetséges államok Jogászainak pünkösdi látogatásáról írnak legújabb számjaikban a német jogi lapok. Különösen a jogi közeledés kérdésével már eddig is alaposan foglalkozó aDeutsche Juristen-Zeitungy> és «Deutsche Strafrechts-Zeitungy>
számolnak be teljes részletességgel a történtekről. A jól végzett
munka megérdemlett és épen ezért oly zamatos gyümölcseiként
élvezheti a magyar jogászság azt az őszinte elismerést, amellyel
a jelenkor legtudományosabb nemzete a magyar politikai és jogászi élet vezérférfiainak adózik. A német kultúra kitűnő képviselői, akiket szóvirágokkal és tartalomnélküli kijelentésekkel
elkábítani sohasem lehetett, bizalomteljes megelégedéssel szemlélik az első találkozás lefolyását. Megtalálták azt, amit reméltek; a Magyar Jogászegylet kebelében a nagytudású szakférfiakat. a politikusok között az éleseszű, tökéletes műveltségű szónokokat, akikkel a közös munka eredménye nem lehet kétséges.
Ily biztató kezdet után felette sajnálatos lenne, ha a további
munkában ellanyhulás, avagy vontatottság mutatkoznék. A részben már e hasábokon ismertetett tervek megvalósításához a közeljövőben kell hozzáfogni. Az együttműködés hajnalpirkadásán
támadt szép reményeket, a derekas közös munkából kisugárzó
erő minél hamarább váltsa valóra.
A.

— Lehet-e ügyvédjelölt az

ügyvéd társa? A kir.

Kúria 1916. P. VI. 1856. sz. ítéletében szószerint a következőket
mondja: «Az ügyvéd és a nála alkalmazott ügyvédjelölt között
létrejött olyan szerződés, amely szerint az ügyvéd az ügyvédjelölti tevékenység ellenértékét nem meghatározott évi vagy havi
fizetésben, hanem összjövedelme bizonyos hányadában állapítja
meg, habár ennek ellenében azután az ügyvédjelölt az irodai
költségek egy bizonyos részének fedezését is vállalja magára,
önmagában véve nem érvénytelen ügylet, mert törvényileg tiltva
nincsen, de az erkölcsi jog szabályaiba sem ütközik.® A Kúria
ítélete implicite kimondja, hogy ügyvédjelölt társa lei)et az ügyvédnek, nyilvánvaló ugyanis a társasviszony, ha a jelölt az összjövedelem egy részét kapja csak fizetésként és a költségek egy
részét is ő fizeti. A Kúriának ez a döntése ellentétben áll az
ügyvédi tanács helyes gyakorlatával. Az ügyvédi tanács álláspontja szerint társasviszony ügyvéd és nem ügyvéd között fe56

Dr. Ernst Fr. Weisl: Das Heeres-Stralrecht. Wien 1892. 138.,

139. 1.
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Pellischek-Wilsdorf id. m. 118—120. 1.
Dr. Georg Lelewer : Grundriss des Militár Strafr. Leipz g, 1909.
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Prof. Alex. Löffler: Über das Verschulden b. Handlungen
gegen die Kriegsmacht des Staates. (Alig. Österr. Gerichts-Zeitung
1916. 67. Jahrg. No. 10. 83. 1.)
58

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

248

gyelmi vétség. (71/908. közölve Wolf 1. füzet 39. 1.) Ugyancsak
az ügyvédi tanács 272/910. sz. ítéletével egy ügyvédjelöltet törölt
a jelöltek lajstromából, mert társas viszonyba lépett főnökével,
az irodát tényleg a jelölt vezette, az ügyvéd csak névleges gyakorlatot folytatott. Minthogy az ügyvéd és jelölt közötti társasviszonynak rendszerint ez a célzata (vagy ügyfelek szerzése, ami
az U. R. 69. §. b) pontjába ütközik), a Kúria ítéletének idézett
indokolása nem helyes, ami persze nem zárja ki azt, hogy a
konkrét eset eldöntése méltányos lehetett. Az iratokat mindenesetre át kellett volna tenni az ügyvédi kamarához a fegyelmi
eljárás megindítása végett.
Advocatus.

— A P. H. T.-ba felvett határozatok. (Ügyvédi

költ-

ségek.) A kir. Kúria polgárjogi bizottsága a P. H. T.-ba legújabban a következő két határozatot vette fel: I. A kielégítési végrehajtás annak a per- vagy más eljárási költségnek erejéig, amelyben a felet az ellenfél részére marasztalták, elrendelhető annak
az ügyvédnek a javára is, aki az ellenfelet a marasztaláskor képviselte. (1915. P. V. 2172.) — II. Az 1874: XXXIV. tc. 54. §-a
nem köti az ügyvédi díjra vonatkozó megállapodás érvényességét okirat kiállításához akkor, ha az ügyvéd megbízójával abban állapodott meg, hogy a reá bízott ügyben akár feltétlenül,
akár bizonyos feltételek mellett munkadíjat egyáltalán nem vagy
a neki különben járónál kevesebbet követelhet. (1417/1914. *P.
szám.)

— Magyar jogi író külföldön. A Deutsche StrafrechtsZeitung utolsó (5—6.) száma dr. Vámbéry Rusztemnek «Zur Vereinheitlichung des Strafrechts. Ein Widerhall aus Ungarn» című
tanulmányát közli, amelyben a szerző Gleispach gróf, wieni
egyetemi tanárnak hasonló tárgyú és ugyancsak ezen lapban
megjelent cikkében a magyar jogtudományra vonatkozó észrevételeire válaszol.
— A z a d ó - é s i l l e t é k ü g y i s z e m l e júniusi füzete az ú j pénz-

ügyi javaslatoknak szenteli tartalmát. Főbb cikkek: Mátyás Jenő :
A magyar háborús adójavaslatok. — Vágó József: A söradó a kiegyezésben. — Csekő Béla: A bélyeg- és illetékszabályok módosítása. — Lengyel Aurél: Megtorló intézkedések a vagyonadójavaslatban. — Kliig Emil: Iladinyereségadó Ausztriában.
KÜLFÖLD.

— Olaszországnak az osztrák-magyar monarchia
ellen irányuló háborús intézkedései. I. Helytartói rendelet
1915 június hó 24-éröl 902. sz. a. Megjelent a Gaz. Uíl. 1915
június 24. 158. számában. Kormánytilalom az osztrák-magyar
monarchia alattvalói részéről eszközlendő ingatlan elidegenítéseket és egyéb míveleteket illetőleg a háború tartama alatt.
1. Art. Az eladás, engedmény és bárminemű más tulaj donátruházás oly ingatlan javakat vagy azokra vonatkozó jogokat
illetőleg, amelyek az osztrák-magyar birodalom alattvalóit vagy
az ezen birodalom területén lakó egyéb személyeket illetnek
meg, 1915 május 24-étől kezdődőleg a háború egész tartama
alatt bárhol is eszközöltetett legyen, mindennemű jogi hatálytól
meg van fosztva az olasz királyságban és gyarmatokban.
Hasonlókép meg vannak fosztva az említett időtartam alatt
mindennemű jogi hatálytól, javak, követelések vagy kereskedelmi
üzletek átruházásai és általában minden cselekmény, mely arra
irányul, hogy az eredeti jogviszonyban a jogosult osztrák alattvaló vagy jogi személy helyébe egy más nemzetiségű személyt
tegyen.
2. Art. A háború tartama alatt az osztrák-magyar birodalom
alattvalója, jogi személye vagy kereskedelmi társasága vagy
az ott-tartózkodási vagy lakhellyel bíró személy nem indíthat vagy folytatta t kérelmet, keresetet, perenkívüli vagy
peres cselekményeket polgári, kereskedelmi vagy közigazgatási ügyekben a birodalom vagy a gyarmatok bármely igazságügyi hatósága előtt is, úgyszintén nem perbeli hatóság
előtt sem, és jelzálogjogi átírásokat és bejegyzéseket nem
eszközöltethet.
A kérelmek és már megkezdett perbeli cselekmények a törvény szerint felfüggesztetnek ós csupán a háború megszűnte
után vétethetők ismét fel.
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3. Art. Az első artikulus rendelkezése nem nyer alkalmazást
az olasz nemzetiségű osztrák-magyar alattvalókra, feltéve, hogy
a belügyminiszter egy külön rendeletével felhatalmaztattak az
általuk foganatosítani szándékolt cselekményre.
A 2. artikulus rendelkezése nem nyer alkalmazást az olasz
nemzetiségű osztrák-magyar alattvalókra, amennyiben ily minőségük egy, a belügyminisztérium által kiállított igazolványból
kitűnik.
II. Helytartói rendelet 1915 június hó 27-éről 926. sz. alatt.
Megjelent a Gaz. Uff. 1915 június 28. 161. sz. Felmentés az
osztrák-magyar alattvalók által kibocsátott és elfogadott váltók
óvási kötelezettsége alól.
1. Art. Az olasz állampolgárok, jogi személyek és társaságok,
amelyek az osztrák-magyar birodalom alattvalói, jogi személyei
vagy kereskedelmi társaságai által kibocsátott, vagy elfogadott
vagy forgatott oly váltók birtokosai, melyek esedékessé válnak
a jelen rendelet kihirdetésétől fogva a békekötést követő 60. napig, fel vannak mentve az óvásfelvételi kötelezettség alól az elmulasztott fizetés biztosítása és a váltókereset gyakorlása végett
bármelyik kötelezett ellen visszkereseti úton is.
III. Helytartói rendelet 1915 július 25-éről 1114. sz. Megjelent a Gaz. Uff. 1915 július 31. 190. számában. Az olasz állampolgárság megszerzésének tilalma a háború alatt.
1. Art. A jelen háború alatt az olasz állampolgárság nem
szerezhető meg az 1912 június 13-iki. 555. sz. törvény 3. artikulusa 2. és 3. száma szerint («A birodalomban született idegen
vagy oly fiúgyermek, akinek szülei születése időpontjában legalább 10 év óta laknak itt, állampolgárrá válik : . . . 2. ha 21. életéve betöltésekor a birodalomban lakik és kijelenti 22. életéve
folyamán, hogy az olasz állampolgárságot választja, 3. ha legalább 10 év óta a birodalomban lakik és nem jelenti ki a 2.
pontban említett időpontban, hogy az idegen állampolgárságot
akarja fentartani. A jelen artikulus rendelkezései alkalmazáat
nyernek azon külföldire is, akinek atyja, anyja vagy atyai nagyatyja születésüknél fogva olasz állampolgárok voltak.^)
IV. Helytartói rendelet. Megjelent a Gazetta Ufíiciale 1915
április 29. számában.
A kormány jogosultsága viszonos avagy megtorlási cselekményekre az ellenséges államok alattvalói rovására.
1. Art. Viszonosság avagy megtorlás címén és midőn különleges körülmények folytán a királyi kormány alkalmasnak tartja
a következő rendelkezéseket léptetheti életbe az ellenséges államok alattvalói, továbbá azon fizikai és jogi személyek rovására,
amelyek az ellenséges államok területén székelnek:
a) mindennemű ingó és ingatlan vagyon zár alá vételét és
gondnokok kinevezését, akik a szóbanforgó vagyon kezelésével
és felügyeletével vannak megbízva, másrészt azonban ugyanezen
kötelék folytán a jövedelmet egy meghatározott pénztárba tartoznak letétbe helyezni ;
b) fizetési és mindennemű kötelem közvetlen vagy közvetett
végrehajtásának tilalmát pénzbüntetés kirovásával a tilalom áthágói ellen, mely a fizetett összeg vagy a végrehajtott kötelem
értékének kétszereséig terjeszthető ki, mégis azzal, hogy a tartozott összegek vagy dolgok eleve meghatározott pénztárakba
letehetők ;
c) mindennemű ipari vagy kereskedelmi üzlet és vállalat
ellenőrzését és gondnokok kinevezését, akik megvannak bízva
ecélból minden cselekményt végrehajtani, amelyek a nemzeti
védelem és gazdaság érdekében alkalmasaknak fognak találtatni.
2. Art. Az előző artikulusban említett rendelkezések a minisztertanács előzetes határozata után igazságügyminiszteri általános vagy különleges rendeletekkel fognak behozatni. Ugyanazon rendeletekkel a kivitelükhöz szükséges és alkalmas más
szabályok is meg fognak állapíttatni. Az említett rendelkezések
ellen nincs helye panasznak bírói vagy közigazgatási úton, kivéve, amennyiben az érdekeltek javainak tulajdonjoga, állampolgárságuk vagy lakhelyük képezi esetleges vita tárgyát.
3. Art. Jelen rendelet hatályba lép közzétételének napjától
fogva.
Dr. Balog
Elemér.
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A biztosítéki jelzálogjog kérdéséhez.*
II.
Ily körülmények között fokozott gonddal kell kutatnunk
azt. hogy a jogegységi határozat állásfoglalása szükségkép következménye-e a létező jognak.
Siehermann és Sebess véleménye szerint igen, ami mellett
Sebess meg különösen kiemeli a határozat szabadságát.
Egyik irányban sem csatlakozhatom nézetükhöz.
A határozat szabatosságát illetőleg maga Sebess is kifogásolja, hogy a határozat az átvállalás feljegyzésének túlzott jelentőséget tulajdonít s még inkább azt, Ifogy kijelenti miszerint a
határozat meghozatala előtt fop-anatosított feljegyzések jogi hatályát nem érinti.
Már ezen megjegyzésben is igen találó bírálat foglaltatik,
Mint már másutt kifejtettem az alanyváltozás hatálya kérdésének a telekkönyvi feljegyezhetőséghez vajmi kevés köze van. Az
egyik tisztán formális, a másik tisztán anyagi jogi kérdés. Lehetséges, hogy valaki azon a nézeten van, hogy az átvállalás
nem jegyezhető fel, ennek ellenére azonban a zálogjogot átruházhatónak tartja.
Másrészt elvileg lehetséges volna az is, hogy e feljegyzés
meg van engedve és az átvállalás ennek ellenére ez esetben
nem lehetséges, illetőleg nélkülözi a dologjogi hatályt.
A jogegységi tanács tehát vélernényem szerint nem tette
helyesen, hogv a feljegyezhetőség kérdését vette fel a határozat
rendelkező részébe és csak az indokolásban foglalkozik a kérdés érdemével, az átruházhatóság kérdésével. Ez épen nem kívánatos. A szerkezet ezen módja mellett nem is lehet meglepő,
hogy az indokolás nem terjeszkedik ki mindazon kérdésekre,
amelyek, eldöntést igényeltek volna. így különösen célszerű lett
volna, ha a határozat nemcsak az átvállalás, hanem az átruházás
kérdésével is kifejezetten foglalkozik.
Nézetem szerint továbbá a szabatosság szempontjából bírálat alá eshetik a határozat indokolásának azon része, amely a
már foganatosított feljegyzésekkel foglalkozik.
Bármily figyelmesen olvassuk is a határozatot, még sem
lehet megállapítani, hogy a jogegységi tanácsnak mi a tulajdonképeni felfogása ezen feljegyzések jogi érvénye felől ; az-e,
hogy továbbra is érvényben maradnak vagy pedig, hogy azoknak sincs érvényük? Már pedig szükséges volna, hogy a határozatból kivehető legyen. Közbevetőleg megjegyezve csakis az
utóbbi felfogás állhatna meg, mert ha megáll az, hogy az átvállalás nem engedhető meg, illetőleg nélkülözi a joghatályt, úgy
a már eszközölt feljegyzések sem maradhatnak érvényesek és
pedig annál kevésbbé, mert a jogegységi határozatnak mint magyarázó, deklaratív kijelentésnek-szükségkép visszaható erejének
kell lenni, amellyel szemben szerzett jogokról szó sem lehet és
az ily irányú megkülönböztetésnek semminő alapja sincs.
* Az előbbi közt. 1. a "28. számban.
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A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Áttérve már most a határozatnak pozitív jogi megokoltságára, mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy azokat, akik a
jogegységi határozatot annyira helyesnek tartják gondolkodóba
kell hogy ejtse az osztrák joggyakorlat.
Ha a jogegységi határozat felfogása a helyes, sőt egyedül
helyes, úgy mégis felötlő, hogy az osztrák joggyakorlat teljesen
azonos törvényszöveg mellett az ellenkező eredményre jutott.
E részben megemlítendőnek tartom, hogy az osztrák joggyakorlatban kételyek átmenetileg csakis a biztosítéki jelzálogjog átruházhatósági kérdésében merültek fel és e részben is
csak átmenetileg.
A régebbi osztrák joggyakorlat egyaránt megengedte úgy a
biztosítéki jelzálogjog átruházását, mint alzálogjogok szerzését.
Utóbb ellentétes határozatok hozattak, különösen oly irányban,
bogy az átruházást csak akkor engedték, meg, ha abból a jogviszonyból, amelynek fedezetére a jelzálogjog bekebeleztetett
már keletkezett követelés.
Az utóbbi években újból a régi álláspont kezdett érvényesülni, míg a mult évben meghozott teljesülési határozat minden
kétségnek véget vet és az átruházhatóságot vitán felülivé
telte.
Hogy az átvállalás kérdése sohasem volt vitás, azt Sebess
Dénes is konstatálja, tehát Ausztriában sohasem volt kétséges,
hogy tulajdonváltozás esetén az ú j tulajdonos jogérvényesen átvállalhatja azon jogviszonyt, amelynek biztosítására a jelzálogjog bekebeleztetett és pedig azzal a hatállyal, hogy az ezen jogviszonyból az átvállalás időpontja után keletkezett követelések a
biztosítéki jelzálogjog keretében kielégíthetők.
Mint fentebb jeleztem, az osztrák gyakorlat ezen állásfoglalása akkor is igen jelentős volna, ha nem volna egyébről szó,
minthogy a két jogrendszerben azonos törvényes intézkedések
állanak fenn.
De a kapcsolat sokkal bensőbb. Hiszen telekkönyvi rendtartásunk osztrák eredetű és az irányadó anyagi .jog az ingatlan
dologi jog is az osztrák polgári törvénykönyvben foglaltatik.
Ily körülmények között annak a vitatása, hogy az az állásfoglalás, amely az osztrák polgári törvénykönyvnek az osztrák
bíróságok által elfogadott értelmezésével ellentétes, annyira
megfelel az osztrák polgári törvénykönyvnek,; hogy ellentétes
határozat nem is lett volna hozható, kissé valószínűtlennek mutatkozik és az, aki ennyire helyesli a döntést, mindenesetre meglehetős nehéz bizonyítás terhét vállalta magára.
Valójában pedig a kérdés egészen máskép áll.
A formális jogszabály a telekkönyvi rendtartás 65. §-a biztosítéki zálogjog átvállalhatóságának és átruházhatóságának
kérdésére szabályt vagy irányítást nem tartalmaz, Ép ily kevéssé
tartalmaz ily jogszabályt az anyagi jog, az osztrák polgári törvénykönyv dologjogi része.
Ebből véleményem szerint az következik, hogy a biztosítéki
jelzálogjog is átruházható és átvállalható, kivéve, ha az illető
jogviszony tekintetében pozitív jogszabálynál vagy a jogviszony
természeténél fogva az aktiv vagy passzív átszállás ki van
zarva.
Ha már most a hitelbiztosítéki jelzálogjogot nézzük, úgy
kétségtelen, hogy a hitelviszony a hitelező által az adós hozzájárulásával a maga egészében átruházható, más szóval, semminő
jogszabály nem zárja ki, hogy nemcsak a hitelező az általa már
nyújtott hitel alapján létrejött követelést, hanem a hitelviszonyt
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magát mindabból eredő joggal és kötelezettséggel együtt át- arra a térre, amelyre vonatkozólag a határozat előbb a megállapodás lehetőségét és érvényét hirdette.
ruházza.
E részben ellenmondást látok. Ettől eltekintve azonban néHasonló a helyzet a hitelviszony passziv alanyváltozása, az
adós változása kérdésében. Harmadik személy átvállalhatja az zetem szerint ez az érv sem állhat, meg.
Lehetséges az oly megállapodás, amely szerint a felek a koadósnak a hitelviszonyból keletkezett, az átvállalás időpontjában
már fenálló tartozását. Ez önmagában még nem involválhatja a rábbi jogviszonyt megszüntetik és egy új hitelviszonyt létesítehitelviszonyból eredd összes kötelezettségek átvállalását és az nek. Ha a felek ily megállapodást létesítettek, úgy a korábbi
ebből az adósra eredő összes jogok megszerzését, de a hitel- jogviszony megszűntével az annak biztosítására engedélyezett jelviszony a maga egészében is átháramolhatik egy új adósra és zálogjog is megszűnik.
De a felek nincsenek ezen megállapodás kötésére szorítva:
nemcsak egyetemes jogutódlás útján, hanem szerződés alapján
is, amely esetben az adós nemcsak, hogy az átháramlás, illető- oly megállapodásra is léphetnek, amellyel a kötelmi viszonyt érleg átvállalás időpontjában már fenálló tartozásokért szavatol, vényben tartják, az ingatlan új tulajdonosa a kötelmi viszonyba
hanem jogosítva és egyszersmind kötelezve is van arra, hogy a belép, anélkül, hogy a jogviszony megszűnését mondaná ki. Ez
hitelezővel az összeköttetést a hitelmegállapodás alapján és a esetben a zálogjog változatlanul fennáll. Az ekként előálló helyzetet ugyanannyira és ugyanoly kevéssé lehet jogviszonynak mihitelviszony keretében folytassa.
Ha már most a fentiek szerint a telekkönyvi és az ingatlan nősíteni, mint amennyire, illetőleg amily kevéssé új az engedmédologi jog a hitelviszony biztosítására szolgáló zálogjog átruhá- nyező joga és az adósságátvállaló kötelezettségei.
A római jog tudvalevőleg nem ismerte sem az engedményt,
zását nem tilíja, úgy ebből szükségkép az következik, hogy az
átruházás és átvállalás dologjogi hatállyal lehető és hogy az sem az adósságátvállalást, olt az engedményezés és az átvállalás,
alanyváltozást követő időben keletkezelt követelések a bekebe- vagyis az aktiv és passziv alanyváltozás csakis a régi jogviszony
megszűnése és egy új jogviszony létesítése úlján mehetett végbe.
lezett jelzálogjog keretében érvényesíthetők.
A jogegységi határozat nem vonja kétségbe, hogy a kötelmi A mai jog mindkét változás lehetőségét elismeri, anélkül, hogy
jog szabályai a kötelmi jogviszonyok ilyetén átalakulását illető- a kötelmi jog tartalma megváltoznék.
Még ma is lehetséges, hogy valaki tisztán elméleti szemleg átalakítását megengedik, csak azt találja, hogy a megállapopontból az alanyváltozás esetén új jogviszony keletkezését tétedásnak nem lehet dologjogi hatálya.
A határozat ugyanis a telekkönyvi rendtartás 05. §-a érlel- lezze fel, ez azonban a mai jog szempontjából pusztán elméleti felmében a hitelbiztosítási jelzálogjog csakis valamely adott hitel- tevés lehet és maradhat, pozitiv joghatásokat fűzni e felfogásből származható követelések legmagasabb összege erejéig kebe- hoz, vagyis ebből következtetéseket levonni egyáltalában nem
lezhető be vagy jegyezhető elő, tehát a hitelezési jogviszonynak lehet.
Ha pedig valaki ily következtetéseket akarna levonni, annak
már a telekkönyvi bejegyzésekre fennálló és az alapul szolgáló
jogügylet és ebben résztvevő személyek tekintetében, egyedileg egyáltalában tagadni kellene a jelzálogjog átruházhatóságát és
meghatározottnak kell lennie, minthogy pedig a mai telekkönyvi hasonlókép a jelzálog illetőleg a jelzálogjoggal biztosított kövejog nem ismeri a tulajdonosi jelzálogjog intézményét, kizártnak telés átvállalhatóságát, ha pedig ezt nem teszi, úgy nincs alap
kell tekinteni azC hogy az egyedileg meghatározott viszony- arra, hogy épen a biztosítási jelzálogjognál vonja ezeket kétból folyóan bejegyzett jelzálogjog hatálya kiterjesztessék az új ségbe. (V. ö. Löw Lóránt találó fejtegetéseit e lapok 1914. évi
adóssal a telekkönyvi bejegyzés után létrejött és a bejegyzés évfolyamában.)
alapjául szolgáló hitelezési viszonyt képező új hitelezési viszonyA jogegységi határozat azon argumentációja tehát, amely az
ból származható követelésekre.
átvállalás dologjogi hatályának hiányát pozitiv tételekből akarja
A határozat tehát arra fekteti a súlyt, hogy a telekkönyvi levezetni, nem tekinthető helytállónak.
Érlhető tehát, hogy a határozat álláspontjának egy lelkes
rendtartás szerint a hitelbiztosítéki jelzálogjog valamely egyedileg meghatározott hitelviszonyból eredő követelése részére kebe- vétlője határozottan túlmenve, a kötelmi jogviszony átvállalhatólezhető csak be, miután pedig az eredeti adós kiválása és az új ságát vonja kétségbe (Almási, Iver. Jog. 1916 május) és azt áladós belépése következtében új hitelviszony áll elő, az annak lítja, hogy az engedmény és hasonlókép az átvállalás tárgyát
keretében keletkező követelések mint egy más teljesen eltérő csakis egyes követelések képezhelik maga a jogviszony azonhitelviszony keretében keletkezett követelések már nem élvezhe- ban külön engedélyező jogforrás nélkül nem szállhat és nem is
tik a régebbi hitelviszony javára bekebelezett jelzálogjog előnyeit. vállalható át.
Ezen érvelésnek sincs alapja.
Ez az okfejtés nézetem szerint téves.
Az átruházás és átvállalás tárgyát általában véve nemcsak
Mint fentebb jeleztem, mai jogunk a biztosítéki jelzálogjog
aktiv és passziv átruházása kérdését dologjogi szempontból egy- speciális követelések, illetőleg tartozások, hanem kötelmi jogáltalában nem szabályozza, tehát semminő korlátnak nem veti alá. viszonyok mint egészek is képezhetik. A különbség csak az, hogy
Már ez a körülmény egymagában ellene szól a fent ismer- amíg a követelés engedményezéséhez az adós hozzájárulása, ki- letett gondolatmenetnek, mert ha a fentebb körülírt megállapo- vételes esetektől eltekintve, nem szükséges, a jogviszony egészédás a kötelmi jog szempontjából léhetséges, tehát ha lehetséges, nek átruházásához ezt a hozzájárulást meg kell követelnünk. Az
hogy a kötelmi jogviszonyba valaki adósként belépjen, úgy lehet- átvállalás tekintetében pedig a már létrejött tartozáson felül átségesnek kell lenni annak is, hogy ezen belépés a zálogjogi biz- vállalható a jogviszony a maga egészében is, ha az új és régi
tosíték érintése nélkül menjen végbe és ugyanúgy : ha lehetsé- adós ezirányú megállapodásához a hitelező hozzájárul.
ges, hogy valaki a kötelmi jogviszonyból hitelezőként belépjen,
Hogy a kötelmi jogviszonyoknál a teljes alanyváltozás lehetúgy szükségkép lehetőnek kell lenni annak is, hogy a jogviszony séges, az a kötelmi jogviszonyok legtöbbjénél el van ismerve,
biztosítására szolgáló jelzálogjogot is megszerezhesse. Speciális így például a bérleti és haszonbérleti szerződéseknél a bérbeadó
jogszabályra volna szükség abból a célból, hogy a zálogjog át- hozzájárulásával az átruházás kétséget kizárólag lehetséges ós
ruházása, illetőleg átháramlása ki legyen zárva. Ilyen azonban pedig anélkül, hogy akár a jogviszony azonossága, akár a zálognincs.
jog fenmaradása kérdés tárgya lehetne vagy kérdésessé tétetett
A jogegységi határozat indokolása az ebből álláspontjára volna. Sőt sok esetben a bérleti és haszonbérleti szerződések
folyó nehézséget nyilván érzi is, midőn azt hangsúlyozza, hogy már eleve megadják a bérlőnek és haszonbérlőnek azt a jogot,
a telekkönyvi rendtartás 25. §-ának körülírásában az adott hitei hogy a bérleti, illetőleg haszonbérleti jogot a bérbeadó, illetőleg
a kiemelkedő momentum és hogy az új adós belépésével új kö- haszonbérbeadó megkérdezése és hozzájárulása nélkül átruháztelmi viszony jön létre. Az okfejtés első része mitsem mond, hassa. mert a íix-összegü, vagy mondjuk forgalmi jelzálogjog keretéA társasági jogviszonyban a tagnak a többi hozzájárulása
ben a jogviszony épen oly határozottan, sőt még határozottab- nélkül nem áll jogában tagsági jogait vagyis a társasági jogban körül van írva és mégis soha nem volt kétséges, hogy a kö- viszonyt a maga egészében másra átruházni, amiből világosan
vetelés és zálogjog átengedhető, hogy továbbá az átvállalás, következik, hogy az átruházás lehetséges a többi tag hozzájárulehető és annak dologjogi hatálya is van. Az okfejtés azon része lásával és ugyanúgy akkor, ha a társasági szerződés már eredepedig, amely az adós belépésével előálló jogviszonyt új jog- tileg megengedte az átruházást.
viszonynak nevezi, a kérdést újból a kötelmi jog terére utalja,
Mindezeknél az átruházás és átvállalás, a másik szerződő fél
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hozzájárulása nélkül nem lehetséges, de lehetséges a másik, ille- eredeti adósával az összeköttetést, kimerítheti a hitelnek esetleg
tőleg a többi fél hozzájárulásával, ami világos cáfolata ezen iga- ' még ki nem merített részét, megújíthatja a váltókat stb., mindzoló kisérletnek.
ezt anélkül, hogy a későbbi jelzálogos hitelezőnek bárminő beleAzt lehetne már. most mondani, hogy a kötelmi jogviszony szólása lenne.
általában ugyan átruházható 4 s átvállalható, de ki van zárva az
Világos ebből, hogy a későbbi hitelezők és a telekkönyvi
átruházhatóság és átvállalhatóság a hitelmegállapodásból eredő jóhiszem álláspontja ezt a megoldást a legkevésbbé sem teszi
jogviszony tekintetében. Nézetem szerint ezen felfogásnak sem szükségessé.
lehet alapja, mi sem állhatja útját annak, hogy a hitelmegállaA forgalom ezzel a helyzettel teljes mértékben számol is és
podásból eredő - jogok és kötelezettségek összessége a hitelt olyan esetben, amidőn a biztosítéki jelzálogjog nincs teljesen
nyújtó és hitelt védő fél személyében egyaránt alanyváltozás igénybe véve és a későbbi jelzálogos hitelező azt akarja, hogy
tárgya lehessen a felek akaratmegegyezése alapján anélkül, hogy ne is vétessék igénybe, a korábbi hitelezővel való közvetlen mega jogviszony azonossága megszűnnék.
egyezés útját keresi, mert csak így látja a maga érdekét hathaMás kérdés, hogy ilyen átruházás esetén beszélhetünk-e en- tósan biztosítva.
gedményről és átvállalásról és nem kellene-e ezen ügylelet az
Utal továbbá a határozat a tulajdonosi zálogjog kérdésére is.
engedményezés és átvállalás kombinált ügyletének minősíteni.
Nézetem szerint azonban ez az utalás sem találó.
E kérdés tisztán elméleti. Bármiként oldjuk meg azt, az bizoA tulajdonosi zálogjog intézménye ugyanis arra az esetre
nyos, hogy az új fél belépése semminő változást a jogviszony vonatkozik, amelyben a jelzálogjog alapjául szolgáló követelés
tartamára nem idéz elő.
kifizetés folytán megszűnik és ebben az esetben a tulajdonosnak
De ha a felfogásnak volna is némi jogosultsága az élők kö- jogot ad arra, hogy a jelzálogjogot más követelés biztosítására
zötti jogügyletek tekintetében, mindenesetre nélkülöz minden használja fel, pl. új kölcsönt vehessen fel. A mi esetünkben
jogosultságot az egyetemes jogutódlás tekintetében. Az ugyanis azonban a követelés fenáll, illetve fenmarad, a tulajdonos azt
nem szenvedhet kétséget, hogy akár a hitelező, akár az adós nem lizeti ki. Es így azt hiszem, hogy a követelés esetére szóló
halt el, örökösei a kötelmi jogviszonyba annak egészében belép- jogszabály hiányából a zálogjog megszűntét következtetni nem
nek. nem pedig csak az elhalálozás időpontjában már fenálló lehet.
tartozásba, illetőleg az addig létrejött követelésbe.
A jogegységi határozat állásfoglalásának, habár nem kifejeAz örökösödés esetére tehát még ezen felfogásnak is el kel- zetten, legfőbb indoka nyilván az, hogy visszaélésektől tartott és
lene ismernie azt, hogy az örökös a biztosítéki jelzálogjoggal azoknak kívánja elejét venni. E törekvés kétségtelenül jogosult.
fedezett jogviszony egészébe belép, tehát nemcsak az eddig létre- De a visszaélésekre nem az adós vagy hitelező személyében bejött követelésbe és tartozásba, amiből önként következik, hogy álló változás adott okot, hanem az, hogy egyes hitelezők jogtaaz örökös a jogviszonyt folytatni jogosult és kötelezett és hogy lanul olyan jellegű követeléseket akartak zálogjoguk keretében
ennélfogva az elhalálozást követőleg keletkezett követelések a érvényesíteni, amelyekre a bekebelezés nem szólt. Ez nem áll az
jelzálogjog keretében kielégítendők.
alanyváltozással kapcsolatban. Előfordulhat akkor is, ha sem a
Ezekből kitűnőleg a jogegységi határozat döntésének a po- hitelező, sem az adós, illetőleg tulajdonos személye nem változik
zitív jogi alapra való visszavezetése egyáltalában nem mondható és nem kell hogy előforduljon akkor, ha akár a jelzálogos hitesikerültnek.
lező, akár a tulajdonos személyében változás állott be.
A határozat indokolása azonban más alapon is megpróbálja
A visszaélések ellen az orvoslást tehát nem az átvállalás kiannak igazolását.
rekesztésénél kellene keresnünk, hanem a jogcímváltoztatás megMindenekelőtt arra utal, hogy a zálogjogot csak bejegyzés- akadályozásában.
sel lehet szerezni.
Mindezekből kitűnőleg nem oszthatom azt a felfogást, hogy
Ez az érv megáll azon felfogással szemben, amely a feljegy- a Kúria állasfoglalása a létező jogszabályok következménye és
zéstől várt eredményt, vagyis azon felfogást vallotta, hogy az így a döntést annál kevésbbé helyeselhetem, mennél világosabbátvállalásnak önmagában nincs ugyan zálogjogi hatálya, azonban nak tartom, hogy az általa adott jogi helyzet visszaélések ellen
az átvállalás feljegyzése változtat a helyzeten és lehetővé teszi a védelmet nem nyújt, ellenben jogos érdekek sérelmével jár.
különben kizárt átvállalást. De nincs éle ennek az érvelésnek (Bef. köv.)
Dr. Lévy Béla.
azzal a felfogással szemben, amely szerint a feljegyzés meg nem
engedhető, de a zálogjog átvállalása és átszállítása letiető, már
pedig a fentiek szerint ez következik fenálló jogunkból.
A kir. Kúria jogegységi tanácsának 11. s z á m ú
A jogegységi határozat harmadik személyek jogaira is utal.
polgári döntvénye.
E részben azonban kiemelendő, hogy a határozat rendelkező
része nem szorítkozik arra az esetre, amelyben harmadik szeméA kir. Kúria 11. számú jogegységi döntvényét, amint azt
lyek érdekelve vannak, hanem kiterjed és kiterjedni kíván azon már más oldalról is megállapították, a jogászközönség általában
esetekre is, amelyekben a biztosítéki jelzálogjogot más tételek helyesléssel fogadta s mint olyan döntést, amelynek alapján a
nem követik.
vállalati végrehajtás teljes mértékben kifejlődhetik s ezáltal a
De ezt a felfogást azokra az esetekre sem tartom helytálló- hitelezők számára a vállalkozói jövedelemből való kielégítés lenak, amelyekben a biztosítéki jelzálogjogot más zálogjogok kö- hetővé tétetik, örömmel üdvözölték. Ellene az U. L. hasábjain
vetik, a későbbi jelzálogos hitelező ugyanis az előző zálogjogok dr. Székács Aladár kir. táblabíró úr szólalt fel, akit a jogászterjedelme tekintetében biztosítéki jelzálogjognál is csak a telek- közvélemény a budapesti kir. tábla most uralmától megfosztott
10. számú polgári határozata szerzőjének tisztel. Az előkelő helykönyvi állapotból indul ki és kell is hogy kiinduljon.
Panaszt emelhet tehát ez a harmadik, ha a biztosítéki zálog- ről jött támadás arra késztet engem, mint aki a jogegységi hajog keretébe olyan követeléseket akarnak becsempészni, amelyek tározatban most érvényesült elvért úgy az elméletben, mint a
a bekebelezés által fedve nincsenek, amelyekről tehát a harmadik gyakorlatban küzdöttem, hogy a cikk okfejtésével szembeszálljoggal tételezheti fel, hogy nem fogják őt megelőzni. Az azon- jak, azzal szemben a Kúria döntésének helyességét, a törvény
ban, hogy az a jogviszony, amely a biztosítéki jelzálogjog alap- szellemének megfelelő voltát kimutassam s különösen, hogy élét
ját képezi, átszáll valamely harmadik személyre, a későbbi jel- vegyem annak az állításnak, mintha a bírói gyakorlatra e téren
zálogos hitelező érdekét egyáltalában nem érinti. Az a harmadik, megoldhatatlan nehézségek várnának s már ez okból sem lett
aki mielőtt zálogjogot szerezne, megnézi a telekkönyvet, min- volna szabad a Kúriának ((merész analógiák® segélyével az alaki
denkor csak azt kutatja, hogy milyen jogi természetű, vagyis törvényt fejleszteni, hanem a vállalati végrehajtás szabályozását
milyen jogcímű követelések biztosítására szolgál a biztosítéki a törvényhozóra kellett volna bíznia.
jelzálogjog és milyen összeg erejéig van bekebelezve, azt azonA cikkíró úr fejtegetése két részre oszlik. Az első részben
ban, hogy át fog-e ruháztatni a zálogjog, illetőleg, hogy át fog-e a jogegységi döntéssel a végrehajtási törvény §-ai alapján fogvállaltatni az ingatlan elidegenítése esetén az új tulajdonos által lalkozik s annak kimutatására törekszik, hogy a vállalati jövea tétel vagy sem, kutatni nem szokta.
delem végrehajtás alá vonása a meglévő végrehajtási törvény
Nem is volna nagy értelme, ha kutatná, mert hiszen a hite- , rendszerébe bele nem illeszthető, cikke második részében pedig
lező tulajdon átruházás ellenére még mindig folytathatja az ö ^ mint ((törvényhozói alkotás,»-t veszi a döntvéríyt bírálat alá,
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annak jövője szempontjából s itt sötét képet fest a döntés foly- mentességeket, bizonyos tárgyakra, előlegekre s az óvadékra,
a biztosítási szerződéseknél a biztosítási összegekre vetán előálló zavarok nagyságáról és ((Ízelítőül)) 17 pontozattal lép a 66.
zethető
végrehajtások
korlátait határozza meg. Vájjon melyik
fel, amelyeket mint megoldandó kérdéseket felsorol, de amelyekhez szerinte még sok más nehézség is fog tornyosúlni. génuszba tartoznak a felsorolt esetek? A cikkíró úr által felsorolt
Ugyanezt az eszmemenetet követve, én is a cikkírónak elsősor- génuszok közül csak a követelésekről lehet szó; de a ((megengeban a Kúria döntésének a létező jogba való beilleszthetősége dés)) rendszerével hogyan fér össze, hogy csak a 79. §-tól kezdve
ellen felhozott érveivel, másodsorban pedig a döntés alapján ki- beszél a törvény általában a követelések lefoglalásáról, holott
fejlődő vállalati végrehajtás gyakorlati keresztülvihetőségc ellen már előbb is tartalmaz rendelkezéseket egyes követelésekről,
másrészt pedig nehéz is lesz a felsorolt vagyontárgyak valafelhozott aggodalmaival kívánok foglalkozni.
Ami az első részt illeti, bármily szellemesen bírálja is cikk- mennyiét a követelés fogalma alá vonni.
Az állandó alkalmazottak fizetését ugyanis nem lehet egyíró a törvénymagyarázat szempontjából a jogegységi tanács döntését, e téren lényegében új érvekkel, amelyeket a táblai dönt- szerűen követelésnek tekinteni, mert ha a fizetés csak mint kövényből nem ismernénk, a vitát nem igen gazdagította, hanem vetelés volna lefoglalható, úgy mindig csak a már lejárt fizetés
inkább a már ismert érveket élesebben kidomborította. Most is volna végrehajtás alá vonható s nem lehetne a foglalásnak az a
szilárdan megmarad a budapesti tábla 10. számú döntvényéből hatálya, hogy ez a fizetésnek minden később lejáró részleteire
ismert alaptétel mellett, hogy a végrehajtási törvény kifejezetten is kiterjed. Helyesen felfogva tehát itt nem egy követelés, hanem
meghatározza a vagyontárgyak ama köreit, amelyek végrehajtás a visszatérő jövedelemre való jog foglaltatik le.
alá vonhatók. Nevezetesen szerinte végrehajtást ((enged)) a törA táblai döntvény s a cikkíró úr szerint továbbá a követevény ingóságokra, követelésekre, bizonyos más vagyoni értékű léseken kívül csak bizonyos, a törvényben felsorolt vagyonértékű
jogokra, ingatlanokra és utóbbiak haszonélvezetére. Ezzel szem- jogok foglalhatók le, így a kir. kisebb haszonvételi jog (131. §.)
ben a Kúria döntvénye a végrehajtási törvény 43. §-ából kiin- és a végrehajtást szenvedőnek valamely ingatlan vagyonra vodulva, azt az alaptételt állítja fel, hogy a végrehajtás minden ' natkozólag élők közti jogügylettel szerzett joga (132. §.). E két
olyan vagyontárgyra vezethető, amely forgalom tárgya lehet. jog képezne a cikkíró úr szerint egy külön génuszt és így egyéb
A vállalati végrehajtásról írott cikkemben én szintén ezt az ál- fel nem sorolt vagyonjogok foglalás tárgyát nem képezhetik.
láspontot képviseltem s a kir. tábla döntésének kiindulási pont- Ha például nézem az életbiztosítási szerződést, a 66. §. csak a
ját hibáztattam, mely szerint a végrehajtási törvény a lefoglal- biztosítási összeg és pedig a már esedékes biztosítási összeg leható vagyontárgyakat sorolja fel s ennélfogva arra, ami a tör- foglalásáról beszél, ami a követelések rendszerébe tartozik de
vényben mint lefoglalható vagyontárgy megemlítve nincsen, már az életbiztosítási szerződésből eredő egyéb vagyonértékű
végrehajtás nem is vezethető. Ezzel szemben vitattam, hogy a jogok, pl. az úgynevezett visszaváltási jog s illetőleg a biztosítörvény a 43/ §-ban általános szabályt állít fel a tekintetben, tottnak a díjtartalékra való joga, nem volna lefoglalható.
hogy a végrehajtás az adós ingó és ingatlan vagyonára történHogy a törvény nem követi a génuszok meghatározásának
hetik és csupán a foglalás alól mentes vagyontárgyakat sorolja rendszerét, mutatja az is, hogy a követelések után a 131. és
fel taxatíve a törvény. A cikkíró úr ezzel szemben azzal a tet- 132. §. beszél egyes vagyonjogok lefoglalásáról, de már a köveszetősnek látszó érvvel akarja a táblai döntvény igazát meg- telések rendszere előtt az 52. §. szól a póstajog s ezzel kapcsovédeni, hogy a törvény nem az egyes vagyontárgyakat, hanem latos eszközök foglalásmentességéről, az 53. §. pedig az ipara vagyontárgyak ama köreit, génuszait határozza meg. amelyek- üzleti jog lefoglalhatóságának korlátjairól. Nem lehet tehát a
hez tartozó speciesek végrehajtás tárgyai lehetnek és csak a lefoglalható vagyontárgy-génuszok rendszeres felsorolásáról szó.
speciesekre all az, amit a Kúria mond, hogy t. i. egy-egy génusz hanem minél inkább elmélyedünk a törvénybe, annál inkább
körében minden species lefoglalható, amelynek lefoglalását a tör- látjuk, hogy egyes vagyontárgyak, vagy — ha úgy tetszik - a
vénÁ nem tiltja, ellenben olyan vagyontárgy, amely egyik gc- vagyontárgyak egyes génuszai, csak azért vannak külön kinuszba sem sorozható, le nem foglalható. Ila tehát valamely va- emelve, mert azok a foglalás alól mentesek, vagy mert foglalágyontárgy lefoglalhatósága kérdéses, elsősorban azt kell tekin- suk bizonyos mértékig korlátozva van, vagy mert egyéb szemteni, vájjon besorozható-e az ama génuszok valamelyikébe, ame- pontból, pl. a foglalás módja szempontjából, különös rendelkelyekre a végrehajtást a törvény megengedi.
zések alá esnek.
Az vitán kívül áll, hogy a vállalatot, mint lefoglalható
Nem áll azonban, hogy a törvény kifejezetten felsorolná a
génuszoknak nevezett vagyontárgyköröket, amelyekre a végrehaj- vagyontárgyat, a törvény nem említi, de ennek több oka is letást ((megengedi)). A törvény második címe <rvégrehajtás kész- het, így egyik valószínűleg az, hogy a vállalat fogalma akkor
pénzbeli követelés behajtására)) a 43. §-ban előrebocsátott álta- még tudományosan kifejtve nem volt és így a vállalati végrelános szabály után, hogy a végrehajtás úgy az ingó, mint az hajtás törvényhozási szabályozása sem történhetett meg, másingatlan vagyonra vezethető, három részre oszlik, ú. m. 1. végre- részt pedig valószínű, kogy a vállalatot annak realéival, vagyis
hajtás ingóságokra, 2. végrehajtás ingatlanokra, 3. végrehajtás a vállalat dologi alapjaival azonosították s úgy vélték, hogy a
ingatlanok haszonélvezetére. Az első részben, az ingóságokra vállalat alapjait képező dolgoknak lefoglalásával s a szoros zár
vezethető végrehajtásnál azonban sehol sincsenek a cikkíró űr alkalmazásával velejár magának a vállalatnak vezetése s hozaáltal említett génuszok, mint olyanok felsorolva, amelyekre a dékának kezelése. Ha tehát állana is a cikkíró úr álláspontja a
végrehajtást a törvény ((megengedi)), hanem csak a mentessége- génuszok törvényű meghatározását illetőleg, akkor sem jelenket, korlátokat állapítja meg az egyes vagyontárgyaknál a tör- tené, a kúria döntvénye, hogy azzal egy új génusz reáitatott a
vény, vagy pedig azért emel ki egyes vagyontárgyakat, mert végrehajtás számára, mert a kúria döntvénye a vállalati végreazok különös rendelkezések alá esnek. A 79. §. nem mondja ki, hajtást nem mint végrehajtásnak egy önálló nemét vezeti be,
hogy lefoglalhatok a követelések, hanem azt mondja: «ha a mint ahogy az Ausztriában létezik, ahol az a bíróság rendelevégrehajtást szenvedőnek harmadik személy elleni követelése tére bírói tilalom kibocsátásával s az ingók lefoglalásától fügfoglaltatik le», hogy akkor mi a teendő. Nem ((engedi meg» te- getlenül is történhetik, hanem a dontvény okfejtése szerint a
hát kifejezetten a követelés lefoglalását, mert az, minthogy a a kúria a vállalati jövedelem lefoglalását a mai jog kereteiben
követelés az ingó vagyonhoz tartozik, magától értetődik. Hogy a végrh. törv. 53. és 75. §-a alapján tartja lehetségesnek a válmennyire nem állhat meg ez a génusz-rendszer, legjobban bizo- lalat alapjait képező dolgok szoros zár alá vételével s a zárnyítja, hogy a követelésekről a törvény a 79. §-ban kezd ren- gondnok bevezetésével kapcsolatban. A kúria tehát nem létesíti
delkezni, de már előbb, az 57. §-bari van szó katonai házassági a vagyontárgyaknak egy új lefoglalható körét, hanem utalva a
biztosíték tőkéjének és kamatjának lefoglalásáról, az 54. §. és végrh. törv. 253. §-ára, mely szerint a 245—248. §-oknak a zárkövetkező §-ok helyébe lépett novella 6—11. §-aiban pedig szó gondnoki számadásokra, a zárgondnoki kezelés alatt befolyt
van a fizetések lefoglalhatóságának korlátairól, tehát megint nem jövedelmi tárgyak értékesítésére stb. Vonatkozó rendelkezései a
megengedő (ormában, mint egy új génuszt sorolja fel a fizetése- 75. §. értelmében elrendelt zárlatok esetén a dolog természetéket, hanem csak a korlátokat, mentességeket állapítja meg. nek megfelelően alkalmazandók, ebből kimutatja, hogy a törA 64. §. bizonyos jótékonysági és alamizsna-pénzeket mentesít a vény szerint lehetséges, hogy a zárgondnok a kezelés útján jövefoglalás alól, a 65. §. a kincstár s más hatóságok által kötött delmet állítson elő, amely a végrehajtatok kielégítésére fordítszerződésnél a szállítás biztosítása végett állapít meg bizonyos tassák, mert hiszen ha a zárgondnoknak teendője csak az őri-
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zet, akkor mi szükség van kezelési utasításra, számadásra s miféle jövedelmek értékesítéséről lehetne szó.
A 75. §. szerint ugyan az esetben, ha kereskedelmi árúcikkek foglaltatnak le, a bolt vagy raktár bezárandó. Itt tehát- a
mai j o g szerint nem lehet szó vállalati végrehajtásról ; de ez
kereskedelmi árúcikkeknél teljesen helyénvaló, mert ezeknél a
főérték az árú raktárban van s a zárgondnoki kezelés is alig
volna más, mint az árúk kiárusítása, ami azonban a zárgondnoki kezelést nem éri meg, mert az elárusítás árverésen ís megtörténhetik.
Más, nem kereskedelmi vállalatra vonatkozólag azonban nem
tartalmaz a törvény oly rendelkezést, mely a zárgondnoki keze ;
lésnek ily magyarázatát, a zárgondnoknak a vállalat vezetésére
való jogát kizárná.
A 75. és 53. §-okra alapított érvelés korántsem oly merész
analógia, mint aminőnek azt a cikkíró ú r feltünteti. A cikkíró
ugyanis a vállalati végrehajtásban nem lát mást, mint az adós
személyes tevékenységének, személyes tevékenységéből a jövőben
előálló jövedelemnek lefoglalását.
A vállalatnak azonban a vállalkozó személyes képessegei,
személyes tevékenysége csak egyik tényezője, de a vállalat egyszersmind tőkék és munkaerők megfelelő szervezésében, a dologi alapokban bizonyos jogokban (iparűzési jog, szabadalom stb.),
egyéb vagyonértékű vonatkozásokban (klientcla) találja jövedelmi forrásait, tehát a vállalkozói jövedelem nemcsak a vállalkozó munkájának, hanem a befektetett tőkének s immateriális
jogok és értékeknek eredménye,
A végrehajtást szenvedő szakállát — bármily hosszú legyen
is — csakugyan nem lehet lefoglalni és pedig a végrehajtási jognak olyan rendszere mellett sem, ahogy azt a kúria is fölfogja,
hogy t. i. mindaz lefoglalható, aminek lefoglalását a törvény
nem tiltja, mert az adós személyét senkisem tekinti vagyontárgynak.
De vájjon nem tartozik-e a vagyonhoz a vállalat, a benne
rejlő nagy vagyonérték? Akinek jól jövedelmező vállalata van,
habár az ingók nem az ő tulajdonai is, annak nincsen semmije?
Azt mondja a cikkíró, hogy az iparos iparűzési képessége csak
az iparosnak vagyontárgyak létesítésére alkalmas személyes képessége, de nem vagyona.
Ez nagyon is áll. De hiszen a vállalat végrehajtás alá vonásával nem ezt a képességet foglaljuk le, mert a vállalat már kikristályosodott formája a vállalkozói képességeknek, az már egy
tárgyiasult alkotás, mely külsőleg megfogható alapokon nyugszik s amely már a vállalkozó személyes közreműködésétől függetleníthető és anélkül is jövedelmet hajt.
A vállalkozói képesség főleg a vállalat helyének, idejének helyes megválasztásában s a termelő erők helyes szervezésében nyilvánul,
ha ez a szervezés már megtörtént,
a
vállalat létesült, az már
megbecsülhető
vagyonérték,
amely át is ruházható s így le is foglalható. Helyeslem, mint
azt már más alkalommal kifejezésre juttattam, a m. kir.
igazságügyminiszternek a pénzkövetelések kivételes biztosításáról szóló 22,300 1914. I. M. E. számú rendeletének azt a rendelkezését. mely szerint a zárgondnok csak akkor veheti át az ipar,
vagy kereskedelmi üzlet önálló vezetését, ha az adós vagy megbízottja iparát vagy üzletét nem folytatja, vagyis a rendelet
lehetővé teszi a végrehajtást szenvedőnek a vállalatában való
közreműködését és ezzel hivatása gyakorlását s csak az esetben,
ha a vállalkozó ezt megtagadja, kell átvenni a zárgondnoknak a
vezetést. Ugyanígy oldja meg a kérdést az osztrák végrehajtási
törvény s kívánatos, hogy a bírói gyakorlat s majdan a törvény
is ezt az elvet kövesse.
Nem lehet szó azonban a szentély elleni kényszerről, a személy elleni végrehajtásról, akkor, ha a végrehajtást szenvedő a
személyes közreműködésre nem kényszeríttetik. A cikkíró úr
szerint az adós személyes tevékenységéből a jövőben előálló
jövedelem nem tartozik a lefoglalható vagyontárgy-kürók egyikébe sem.
Ilát a tisztviselői fizetés nem a személyes tevékenységből és pedig kizárólag személyes tevékenységből eredő jöve
delem, s mégis lefoglalható ; ezzel szemben ne legyen mód a
vállalati jövedelem lefoglalására, amelyben nemcsak munkajövedelem, hanem tőke s egyéb tényezők eredménye is rejlik?
(Bef. köv.)
Dr. Borsodi Miklós
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Jegyzetek az «árdrágító)) törvény 1. §-álioz.*
Bizonyos nehézségek jelentkeznek a jogalkalmazásnál a közszükségleti cikkekkel való legitim üzérkedés területi, időbeli és
tárgyi keretei, illetve korlátai kérdésében is.
A területi korlátokat
illetően az a kérdés vár eldöntésre,
hogy a közszükségleti cikkek forgalombahozalalával bár hivatásszerűen foglalkozó egyén mennyiben van jogosítva ily irányú
üzleti tevékenységét más helyen kifejteni.
Általánosságban megfelelő legális direktívát ad ebben a kérdésben az Ipartörvény 46. §-a, mely kimondja, hogy ((engedélyhez nem kötött ipart mindenki rendes lakhelyén kíviil, az ország több helyén is űzhet, de tartozik a lakhelyén kívül nyílott
fióktelepet mind a főtelepre, illetékes iparhatóságánál, mind azon
iparhatóságnál bejelenteni, melynek területén fiókot nyitni
óhajt; — tartozik továbbá ahhoz üzletvezetőt állítani s általában
mindazt teljesíteni, mit a törvény egy új iparág
megindításánál
rendel®; — viszont ((engedélyhez kötött iparnál minden egyes
fióktelephez külön engedély szükséges®.
Nem lehet vitás tehát, hogy akár igazolványos, akár engedélyes iparágnak minősítjük a közszükségleti cikkek forgalombahozatalát, már az eddigi törvényes szabályok szerint is bárki
csak az esetben van jogosítva üzlete székhelyén kívül a kérdéses cikkekkel üzérkedni, ha ú j a b b üzérkedése helyén külön iparigazolványt vált illetve külön iparengedélyt szerez.
Ez általános szabálynak a konkrét esetekben való alkalmazása azonban bizonyos racionális disztinkciókat igényel, mert merev alkalmazása könnyen az üzleti élet megbénítására vezethet.
Kétségtelenül lényegbe vágó különbség van ugyanis a között, ha a falusi szatócs merőben a nagyobb arányú nyerészkedés vágya által hajtva feljön a fővárosba s itt métermázsa, vagy
talán waggon-számra vásárolja és adja tovább a spekuláció által
éppen favorizált árúcikket, mondjuk a szappant vagy gyufát —
ez idő szerint sűrűn találkozuhk ezzel a kirívó jelenséggel —
és a között, amikor a vidéki kereskedő üzlete szükségleteinek
ellátása végett ugyancsak a fővárosba jön s itt szerzi be a szükséges raktári készletet. Amíg az elsőnek eljárásában joggal
konstatáljuk az Ipartörvény 46. §-ának megsértését s az árdrágító törvény 1. §-ának első bekezdésébe ütköző cselekményt,
addig a második esetben indokolatlan volna annak a megállapítása, hogy a kereskedő hivatása helyén kíviil, tehát ((anélkül,
hogy . . . .)) (1916: IX. tc. 1, §. első bek.) közszükségleti cikket
nagyobb mennyiségben beszerzett s ezzel árdrágító visszaélést
követett el.
Az idegen helyen űzött üzleti tevékenység tartalmának és
jellegének racionális elemzése tehát minden esetben felette kívánatos, sőt nem is mellőzhető.
A kereskedelmi minisztériumnak, mint legíelsőbb iparhatóságnak az Ipartörvény 46. §-ának alkalmazásánál követett gyakorlata egyébként ugyanezt a szellemet tükrözi vissza.
Csak egy határozatra utalok itt, mely ennek a felfogásnak
hű képét adja. E határozat lényegében azt mondja ki, hogy a
gabonakereskedő azon helyre iparigazolványt váltani nem köteles, ahol csak gabonát vásárol és raktároz, de eladást azon helyről nem eszközöl (18,283,1888.).
Amennyiben tehát a más helyen űzött tevékenység csak az
érdekelt személy legitim üzletének a rendes üzleti szokásoknak
megfelelő ellátását célozza, megtorlást igénylő cselekményről
nézetem szerint nem lehet szó.
Fel lehet azonban vetni azt a kérdést, vájjon megengedhető-e, — erre ismételten volt már eset, —- hogy kereskedők
üzletük részére idegen községben vagy városban tömegesen
vásárolják össze az ott meglevő árúkészleteket s ezzel egyes
közszükségleti cikkeket oly mértékben vonjanak el az illető piacról, hogy ott a helyi szükségletet többé már nem fedező árúhiány s ennek nyomán természetszerűen árdrágulás álljon elő.
Ennek veszélye különösen olyankor állhat elő, amikor a tetemes árúmennyiségekkel dolgozó nagykereskedelem egy-egy kisebb helynek még bizonyos árúcikkel rendelkező piacára veti
magát.
Oly kérdés ez, melynek megnyugtató rendezése éppen a közszükségleti cikkeknél felette kívánatos volna. Az árdrágító tör* Az előbbi közi. 1. a 28. számban.
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vény jelenlegi keretei között az ily cselekményeket — nézetem
szerint — nem lehet megtorolni.
E helyen óhajtom néhány szóval érinteni a külföldi
kereskedők üzérkedésének kérdését is. Különös gyakorlati jelentősége
ennek főleg a háború alatt országunkba menekült s azóta itt
ragadt osztrák (galicziai) illetőségű egyének üzleti tevékenységének a megítélésénél nyer. Túltengő üzérkedésük éppen a közszükségletek ellátása szempontjából legfontosabb cikkekkel egyes
városainkban valósággal .veszedelmes arányokat öltött s nem
utolsó indoka volt az árdrágító törvény megalkotásának.
Az ebből a kategóriából kikerülő vádlottak nem ritkán az
illetékes osztrák hatóság által kiállított iparigazolványukkal
igyekeznek a bíróság előtt üzérkedésüket legitimálni.
Ez álláspontnak azonban nincs törvényes alapja. Az 1908.
évi XII. tc. XV. cikke szerint ugyanis az osztrák állampolgárok
a magyar állam területén «az iparüzlet megkezdése és folytatása . ... tekintetében a belföldiekkel
egyenlő
bánásmódban))
részesülnek, tehát őket is ugyanazok a szabályok kötelezik, mint
a magyar honosakat s így az Ipartörvény fentebb hivatkozott
4. és 10., illetve 46. §-ai őket is kötelezik, ha Magyarország területén ipart szándékoznak űzni. Vagyis ennek magyar hatósági
iparigazolvány megváltása, illetve iparengedély szerzése az elölő l tétele.

hanem részben egybe is olvadnak, ugy hogy főleg a szomszédos
szakmák üzletköre kisebb-nagyobb területen közös és azonos.
Ennélfogva bizonyos rugalmasságot kell belevinni annak megítélésébe, hogy valamely iparigazolvány vagy engedély tulajdonosa legitimálva van-e egy szorosan annak keretébe nem tartozó
közszükségleti cikk forgalombahozatalára.
A kereskedelmi miniszternek az Ipartörvény 47. §-ához f ű ződő gyakorlata bőséges tájékoztatást nyújt arról a szellemről,
amelynek szem előtt tartásával ezt a kényes kérdést kezeli.
Példaképen álljon itt néhány, az előttünk fekvő kérdés szempontjából tanulságos döntés :
Mészárosiparosnak a hentesipar gyakorlásához külön iparigazolványt kell váltani (17,859/903.). — A mészárosok, hacsak
külön hentesiparigazolvánnyal nem bírnak, zsírt, szalonnát, sonkát stb. sem elő nem állíthatnak, sem el nem árúsíthatnak
(6614/904.)..
A cipésziparosoknak jogukban áll . . gyári cipő-készítményeket is árúsítani . . (81,318/902.). — Szíjgyártó, csizmadia és bocskoros bőr- és cserkereskedéssel külön iparigazolvány nélkül
nem foglalkozhatik (66. lö 1/904.). — Cipökereskedő . . maga
cipőket nem készíthet (46,295 904.)
Csemegekereskedésre szóló iparigazolvány egyúttal hal- és
vadárúsításra is jogosít (11,613 99.). — Fűszer- és vegyeskeres*
kedő bőrök árusítására nem jogosult (42,240/905.).
Vegyeskereskedő mindazon cikkek árúsítására van jogosítva,
A legitim üzéikedés időbeli kereteinek meghatározása annyiamely a népnek rendes szükségletét képezik (48,370 86.). —
ban válik aktuálissá, amennyiben gyakran előfordul, hogy az
Szatócsok és vegyeskereskedők azon iparcikkek elárúsításában
illegitim üzérkedés gyanújával terhelt egyén arra hivatkozik,
nem korlátozhatók, melyekre nézve az illető községben csupán
hogy az illető közszükségleti cikkek forgalombahozatalával már
megrendelésre dolgozó szakmabeli iparos van (41,114/904.). —•
régebben is foglalkozott, ezzel az üzleti tevékenységével azonUgyanők jogosítva vannak mindennemű iparcikkek elárúsítában bizonyos időre felhagyott s csak újabban vette fel ismét
sára oly helyeken, hol az illető iparcikkek kizárólagos elárúannak a fonalát.
sításával foglalkozó szakmabeli kereskedő vagy iparos nincsen
Az ily védekezés érdemi méltatásánál bizonyos mértékben
(12,880 904.).
irányításul szolgálhat az Ipartörvény 49. §-a, mely szerint «aki
Terménykereskedésre szóló iparigazolvány alapján tűzifa és
engedélyhez kötött ipart egg éven át, más ipart pedig két éven
kőszénnel
való kereskedés nem folytatható (18,284,88.).
át egyfolytában nem űz, azt csak ú j a b b engedély, illetőleg beSzabóiparosnak,
ha a posztókereskedést hivatásszerűleg folyjelentés mellett gyakorolhatja)).
tatja, erre szóló külön iparigazolványt kell váltania (49,504/99.).
*
Látható ezekből, hogy a kereskedelmi miniszter gyakorlata,
A jogalkalmazás szempontjából a legnagyobb gyakorlati amíg egyfelől igyekszik az iparszabadság elvének respektálásájelentőséggel bizonyára a legitim üzérkedés tárgyi
kereteinek, val a lehetőség határai között honorálni az egyes üzletágak tarilletve korlátainak
a meghatározása bír. Mert a télmerülő esetek talmi rugalmasságából eredő követelményeket, másfelől azonban
legnagyobb részében ezzel a kérdéssel találja szemben magát e határokon túl éberen őrködik az Ipartörvény 47. tj-ában foga törvényt alkalmazó bíróság, amikor azt kell megoldania, lalt rendelkezésnek hatályos érvényesülése fölött.
Az árdrágító törvény gyakorlati alkalmazásánál is lényegéhogy a vádlottként előtte álló, egyébként hivatásos kereskedő,
ben
ezeken a nyomokon kell haladni.
hivatásszerűleg vagy hivatásából folyólag legitimálva van-e a
Ugylátszik,
hogy a bírói gyakorlat is a kezdet ingadozásai
kérdésben forgó közszükségleti cikkek forgalombahozatalára?
után
ebbe
a
racionális
mederbe kezd terelődni.
Kiinduló pontul ennek a problémának a megfejtésénél is az
Nem
lehet
ez
elvek
szem előtt tartása mellett kifogást tenni
ipartörvény, nevezetesen annak 47. §-a fog szolgálni." Eszerint
az
ellen,
hogy
a
bíróság
egy esetben felmentette a vádlottakat,
cccgy személy többféle ipart is űzhet, tartozik azonban minden
iparágra nézve mindazt teljesíteni, mit a törvény az ipar meg- akik déligyümölcs-kereskedésre jogosító igazolvány birtokában
kávéval, rizzsel, borssal, paprikával is kereskedtek.
kezdésénél rendel. . .»
A budapesti kereskedelmi és iparkamara ebben az ügyben,
Tartozik tehát minden iparágra nézve külön iparigazolványt
váltani, az engedélyes iparágra nézve pedig külön iparengedélyt amíg egyrészt az üzleti szokással is igazoltnak találta a vádlotkérni. A kereskedelmi miniszternek, mint legfőbb iparhatóságnak tak eljárását, másrészt utalt azokra az eltolódásokra is, amelyeezen törvényszakasz alkalmazásánál követett állandó gyakorlata ket a háború az egyes üzletágak üzletkörében előidézett. Ezek
az eltolódások azonban nézetem szerint csak szorosan körüla most jelzett irányban minden kételyt kizár.
Annak a meghatározására tehát, hogy minő iparág űzósére határolva legitimálhatók a bírói gyakorlat által, mert hiszen 'az
jogosult az iparos vagy kereskedő, iparengedélyének, illetve ipar- árdrágító törvény részben éppen a háborús konjunktúráknak a
viszonyok kényszerítő hatása által nem indokolt ily nagymérvű
igazolványának tartalma irányadó.
Oly esetben, amikor az érdekelt személy által beszerzett köz- diverziókra való kiaknázásának is útját kívánta szegni.
szükségleti cikk forgalombahozatala oly iparág körébe tartozik,
Ezekkel a problémákkal kapcsolatosan merül fel az a felette
mely az érdekelt iparigazolványa, illetve iparengedélye által legi- gyakorlati jelenlőségű kérdés is, hogy a részvénytársaságok egy
timált iparággal semmi kapcsolatban s összefüggésben sem áll, részének újabban sűrűn jelentkező az az eljárása, hogy egyes
az árdrágító törvény 1. §-ának 1. bekezdésének alkalmazhatósága közszükségleti cikkek forgalombahozatalát is felveszik üzleti
kérdésében vita aligha merülhet fel. Pl. amikor déligyümölcs- tevékenységük körébe, mennyiben minősíthető legitim üzérkedéskereskedésre jogosító igazolvány birtokában a vádlottak szappan- nek. Főleg azokra a homályban működő, kétes közgazdasági
értékű részvénytársaságokra gondolok itt, amelyeknél a résznal, gyertyával, gyufával és kocsikenőcscsel kereskedtek.
Már nehezebb a kérdés olyankor, amikor ÍTZ üzletág, amely vénytársaság hangzatos címe többnyire csak takarója néhány
vitás közszükségleti cikk forgalombahozatalával foglalkozik, ro- bizonytalan és irreális exisztenciájú vállalkozó vagyonszerzési
kon azzal az üzletággal, amelynek űzésére az érdekelt személy kisérletezéseinek.
iparigazolványt váltott. Mert természetszerű, hogy az egyes keE részvénytársaságok alapszabályai ugyanis a részvénytársareskedelmi szakmák éles elhatárolása az üzleti életben gyakorla- ság tulajdonképeni üzletkörének megjelölésén kívül legtöbbnyire
tilag a legtöbb esetben merő lehetetlenség. Az egyes szakmák tartalmaznak valamely általános megjelölést is, melybe úgyszólüzletkörei ugyanis nemcsak határosak és érintkeznek egymással, ván mindennemű üzleti tevékenység beilleszthető.
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Egyik esetben pl. egy «bank»-nak nevezett részvénytársaság,
melynek voltaképen való üzletkörét újsághirdetések eszkomptálása képezte, a háhorú alatt egyszerűen áttért egészen más gazdasági jellegű üzletekre: gőzí'űrészt tart üzemben, erdőket termel ki, talpfákat szállít és szappant közvetít, hivatkozván arra,
hogy az alapszabályok szerint «árúk vétele és eladásával, valamint árúüzletek fínancirozása» is üzletköréhez tartozik.
E jelenségekkel szemben — úgy vélem — a bíróságnak a
hivatásszerűség vizsgálatánál a legrigorózusabban kell disztingválnia s meg kell állapítania az illegitim üzérkedést mindazokban az esetekben, amikor a részvénytársaság az alapszabályok
bőrredőzetű palástja alatt csak a háborús konjunktúrák spekulatív kihasználásával vetette reá magát, való üzletkörétől messze
eltérően, valamely közszükségleti cikkel való üzérkedésre.
Aligha helyeselhető tehát a cdegis ratio» szempontjából,
hogy a bíróság egy esetben felmentette a vád alól egy valójában építő részvénytársaság igazgatóit. kik a háború alatt üzérkedés céljára nagy mennyiségű paradicsomot, csokoládét, diót stbszereztek be azon a címen, hogy az alapszabályok a részvénytársaság céljául ctüzleti ügyek tranzakciónálását, adásvételi
ügyletek létesítését és közvetítését)) is megjelölik.
A legitim üzérkedés menngiségi korlátainak felette aktuális
kérdését óhajtom még itt felvetni.
A törvény 1. §-ának első bekezdése ugyanis csak a nem
hivatásszerű vagy engedély nélkül való árúbeszerzés büntetéséről rendelkezik, de nyitva hagyja azt a kérdést, vájjon a hivatásos vagy engedéllyel bíró személy jogosítva van-e közszükségleti cikket bármily korlátlan mennyiségben beszerezni ? E kérdés eldöntésének rendkívüli fontossága kézenfekvő. Mert felette
gyakori jelenség, hogy az egyébként hivatásosnak tekintendő
kereskedők a nyerészkedés intenzív vágya által hajtva, eddigi
üzletkörüket messze felülhaladó arányban vásárolnak össze
egyes — a spekuláció által épen favorizált — közszükségleti
cikkeket, amivel nagyban hozzájárulnak az illető cikkben jelentkező árúhiány s ezzel az árdrágulás előidézéséhez.
A (degis ratioo szem előtt tartásával ezt az eljárást nem
lehet büntetlenül hagyni s csak helyeselhető, hogy a bíróság
egy esetben azon a címen, hogy az 1. §-nak aüzemi
szükségletét
arángtalanul
meghaladó menngiségbem
kitétele a közszükségleti cikkek forgalomba hozatalával hivatásosan foglalkozó kereskedőkre is áll, elítélte azt az egyént, aki — bár üzlete körén
belül — 100,000 kgr.-nál több szappant és 80,000 kgr. kávét
szerzett be és szállított ki Ausztriába.
Dr. Timkó
Zoltán.

BELFÖLD.

Szemle.

— Jogászi közeledés a Balkán államok felé. A régi

— K i p p T i v a d a r , a berlini egyet-m neves magánjogi taI nára a «Recht und Wirlschaft» júliusi számában vezető helyen
j ÍJ* a magyar polgári törvénykönyv javaslatáról. Cikkének beveze. tésében kiemeli, hogy a napjainkban annyit tárgyalt középeurópai
jogegységesítésről abban az értelemben, hogy az érdekelt álla. mok új, egységes jogrendszereket alkossanak, belátható időn belül alig lehet szó. Jogegységesítésről egyelőre csak bizonyos
szigorúan körülhatárolt jogterületeken lehet beszélni. A jogi közeledés gondolatkörébe vág azonban, hogy az egyes államok törvényhozási alkotásaikbán egymás meglévő törvényeire megillető
tekintettel legyenek, azt, ami viszonyaiknak megfelel, lehetőleg
figyelembe vegyék. Ez a kölcsönhatás észrevehető a polgári törvénykönyv javaslatán, amely sok vonatkozásban simul a német
polgári törvénykönyvhöz, de mégsem nevezhető szolgai utánzásnak, mert számos kérdésben új és pedig igen figyelemreméltó
utakon jár. Javaslatunk rendszerének elismerő ismertetése után
ilyenekképen példázóan kiemeli a személyiségi jogok hathatós
védelmét, a jóhiszemű ügyletkötő fél védelmét, a gyámság alá nem
helyezett elmebeteggel szemben, a kiskorú javára tett ajándékozásnak a gyám által gyámhatósági jóváhagyással való hatálytalaníthalását, az ú. n. pozitív szerződésszegés, szabályozását, a vétlen felelősség és az .ezzel összefüggő kérdések rendezését. Dolgozatát azzal fejezi be, hogy a cikkében kiragadott, futólagos
megjegyzések is bizonyára meggyőzik a német jogászokat, bogy
mily haszonnal foglalkozhatnak a «minden tekintetben magas
fokon álló, mindvégig modern gondolkodásra valló javaslattal)).
Dr. R. J.

— Az Ausztriával kötött végrehajtási jogsegélys z e r z ő d é s nem irányadó a Magyarországon megindított per
bírói illetékességével, megállapításával. Az illetékesség elbírálásával az, hogy e jogsegélyszerződés szerint az ítélet Ausztriában
végrehajtható lesz-e vagy sem, közömbös. Az illetékesség kérdésében kizárólag a Pp. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Ezen az alapon utasította el a kir. Kúria alperes pergátló kifogását következő indokolással: «az 1914. évi XL1I. tc.-kel becikkelyezett szerződés az osztrák birodalmi tanácsban képviselt
királyságokkal és országokkal, a kölcsönös végrehajtási jogsegélyt szabályozza. Étinek a törvénynek rendelkezéseivel az osztrák kereskedő ellen, a belföldi bíróságnál megindított pernek
bírói illetékességére vonatkozó perrendtartási szabályok érintve
vagy hatályon kívül helyezve nincsenek, mert az említett törvény
alkalmazhatásának épen előfeltétele az — ami e törvény 3. cikkének első bekezdéséből nyilván kitűnik — hogy már fenálljon
oly határozat, amelynek alapján a belföldi bíróság által a végrehajtás elrendeltetett és annak foganatosítása végett, a végrehajtó osztrák bíróság megkerestetett. Ennélfogva az 1914. évi
XLIÍ. tc. 3. cikk 8-ik pontjának az illetékességről szóló rendelkezése, a magyarországi bíróság által, az osztrák kereskedő
ellen elrendelt végrehajtásnak, az osztrák bíróság által*" leendő
foganatosíthatása szempontjából jöhet csupán ligyelembe, de
nem szolgálhat irányadóul, a megindított per bírói illetékességének megbírálásánál. A jelen perben, az alperes által felhozott,
az' illetékesség hiányára alapított pergátló kifogás tehát, tekintet nélkül arra, hogy a meghozandó határozat, az osztrák bíróság által annak idején végrehajtható lesz-e vagy sem, a jelen
esetben egyedül a Pp. 32. §-a alapján bírálandó el. (1916 P.
IV. 2127.}))

kapcsolat ereje és talán a németeknek sokszor dicsért szervező képessége az oka, hogy a jogászi közeledés jelszava alatt megindult mozgalomban sokkal több szó esik Németországról, mint
a Balkán államokról, ahova pedig gazdasági érdekeink egyenesen
utalnak bennünket. Németországba mi tanulni járunk, a Balkánon pedig nekünk kell tanítómesternek lenni. A német iparnak
mi vagyunk a fogyasztási piaca; a mi iparunk termékei a Balkánra kell hogy jussanak. A gazdasági józanság követeli tehát,
hogy sokkal több figyelmet fordítsunk a mi iparunk kiviteli piacára és annak jogi berendezkedésére. Szinte természetszerűen
Pergátló kifogás osztrák tőzsdebíróság illetéhal, hogy a gazdasági érdekek helyes átlátásából eredő politi- kességének kikötése alapján.* Annak vizsgálatánál, vájjon
kának egy gazdasági szerv, a Magyar Keleti Gazdasági Központ az osztrák tőzsdebíróság kikötése érvényes-e vagy sem a hazai
igyekszik érvényt szerezni. A Központ jogi szakosztálya ülésének
bíróság által azok az osztrák jogszabályok alkalmazandók, mekeretében dr. Magyary Géza, a szakosztály elnöke tartott egy ki- lyek ennek a kikötés érvényességének feltételeit tartalmazzák.
tűnő tájékoztató előadást a Balkán-államok jogáról, amely elő- A kir. Kúria 1916. P. IV. 2223. sz. ítéletének fenti elvet kimondó
adás most «Jogi feladataink Keleten)) címmel a Központ kiadvá- indokai szerint: «a Pp. 180. §. második bekezdésének 4. pontja
nyainak sorozatában megjelent. Magyary Bosznián és Hercego- alapján hatályos pergátló kifogás csak akkor emelhető, ha a fevinán kezdve az összes Balkán országok jogrendszerén végig- lek az ügyben a választott bíróság eljárását a törvénynek meghalad, minden alapvető törvény rövid jellemzését adja, min- felelő módon érvényes alakban kikötötték. Mivel pedig az alperes
denütt rámutat a Magyarországgal való eddigi jogi összeköttetésre és megjelöli legközelebbi teendőinket és ezzel együtt
* Ld. Perj. Dtár I. k. 218. és 310. 1. és dr. Rosnyay Dávidnak
a Keleti Gazdasági Központ jogi m u n k a p r o g r a m m j á t is. A ta- , az Ügyvédek Lapja 1915. évfolyamában megjelent «A tőzsdebíróság
nulságos füzet Magyary előadásán kívül tartalmazza dr. Engel , kikötése és az Ausztriával kötött jogsegélyegyezmény» című cikAurél, dr. Fodor Ármin, dr. Baumgarten Nándor, dr. Benárd í két továbbá dr. Vízi Ferencnek 1916. évf. 25. számában közölt« KülEmil, dr. Nitsche Győző, dr. Zachár Gyula, dr. Jacobi Andor, dr. ( földi bíróság hatáskörének vagy illetékességének kikötése» e.
Szladits Károly és dr. Balkányi Kálmán hozzászólását is.
B. cikkét.
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az idézett törvényhely alapján azért emelt pergátló kifogást, mert
a felek előzően a bécsi tőzsde választott bíróságának eljárását
kötötték ki magukra nézve kötelezőnek, az volt vizsgálat tárgyává teendő: létezik-e a felek közt ilyen érvényes kikötés? Az
1914: XLJI. tcikkben felvett nemzetközi szerződés 1. cikke értelmében Ausztria és Magyarország a tőzsdei bíróságok és a tőzsdei
választott bíróságok jogerős határozatait kölcsönösen elismerik
mint végrehajtható okiratokat, llykép a viszonosság kétségtelen
lévén, a magyar bíróság előtt pergátló kifogásul felhozható az a
körülmény, hogy a magyar bíróság előtt keresetet támasztott
felperes alperessel szemben az osztrák tőzsdebíróság, illetőleg
tőzsdei választott bíróság eljárását kötötte ki. Viszont azonban
annak megállapításánál, vájjon ez a kikötés érvényesen történt-e,
azok a jogszabályok alkalmazandók, amelyek szerint érvényesen
történhetik az osztrák tözsdebíróságnak, illetőleg tőzsdei választott bíróságnak kikötése. Ebben a tekintetben iránytadó az 1895.
évi osztrák polgári perrendtartást életbeléptető 1895. évi augusztus hó 1. napján 112. sz. a. kelt törvénynek XIV. cikke, melynek értelmében a tőzsdei választott bíróság érvényes kikötéséhez a felek részéről aláírt kötlevél szükséges. Mivel pedig a fellebbezési bíróságnak ehelyütt iránytadó ítéleti tényállása szerint
felperes ilyen kötlevelet alá nem írt, helyes a fellebbezési bíróságnak az a döntése, amely szerint alperest a Pp. 180. §. 2. bekezdése 4. pontjára alapított pergátló kifogással elutasította.))

— A 9. számú jogegységi döntvény és a tartási jogg y a k o r l a t . E döntvény kötelező erővel deklarálja azt az elvi
szabályt, hogy a tartásra jogosított feleség, fel- vagy lemenő ágbeli rokon (és a törvénytelen gyermek) javára lefoglalható a
tényleges és nyugdíjas alkalmazott járandóságának a felerésze,
bármily csekély is legyen az, meg kell azt feleznie a tartásra
jogosult hozzátartozójával, mert mindegyik fél létfentartása
egyenlő tekintetet érdemel. Ezen elvi rendezés az alaki jog terén,
a végrehajtási eljárásban perfektuáltatott ugyan, mivel azonban
a döntvényalkotta szabályt a bíróságok általában követni tartoznak, ennélfogva az az anyagi j o g terén is irányadó s ez a jelen
esetben annál inkább kézenfekvő, mert hogy a tartásra jogosult
által a kérdéses járandóság lefoglalható legyen, a fenti jogelv
szem előtt tartásával a bíróságnak a tartást meg kell ítélnie.
A nagyfontosságú elvi döntés tehát magában involválja, hogy
tartási joggyakorlatunk a rokonok eltartása esetében ú j irányt
fog venni. Ugyanis az eddigi gyakorlat szerint, melynek legautentikusabb kifejezője a Polg. Törvk. Terv. 150. §-a: nem köteles
mást eltartani, aki ezáltal — egyéb kötelezettségei
mellett — a
saját illendő tartását veszélyeztetné. (Teljesen azonos rendelkezés
a német polg. törvk. 1603. $-ában.) Ennek indoka az, hogy ((mindenkinek természetes joga és szinte önmaga iránt való kötelessége hogy elsősorban a saját életfentartásáról gondoskodjék.
Nem volna tehát sem méltányos, sem igazságos valakit arra köt e l e z n i hogy mást eltartson, ha erre nem képes, mert ezáltal,
egyéb kötelezettségeit is számba véve, saját illendő életfen tartását veszélyeztetné stb.)). Van egy kivétel mégis a szülőre, kinek
ily esetben kiskorú
gyermekével
mindenét egyenlően meg kell
osztania a maga és gyermeke eltartására, mindazonáltal nem áll
e szabály akkor, ha a gyermeknek más rokona szorítható az eltartásra, avagy arra a gyermek sajat vagyonállaga elegendő.
A döntvényalkotással teremtett új helyzet akkép alakul, hogy a
tényleges és nyugdíjas alkalmazott nemcsak kiskorú gyermekével, hanem a vele szemben eltartásra jogosított egyenes ágbeli
más rokonaival
és házastársával
is tartozik megfelezni a létminimumon alul is bármily csekély összegű járandóságát és így
a tartás megítélendő, ha mindjárt az alperes saját illendő eltartása nyílván veszélyeztetve látszik. Legalább szerény nézetem szerint
ez a helyzet képe most a rokonok eltartását illetőleg. Az élet a
Polg. Törvk. megalkotásáig meg fogja még mutatni, hogy a
két megoldási mód közül melyik nyerjen végleges szankciót.
Dr. Kalmár

Vilmos.

— Helyi és helykülönbség melletti vétel. Tanulmány.
Irta: dr. Balla Ignác, veszprémi kir. törvényszéki jegyző. Aki
nálunk szakirodalommal foglalkozik, mintha járatlan hegyi útakon, meredek sziklák közé kerüli volna. Ez a sziklafal azonban
visszhangot nem ad, a szó úgy elvész benne, mintha csak á köz-

szám.

mondásos sivatagba kiáltották volna bele. A szakkritika: sokszor
baráti szívesség, sokszor jól szervezett önreklám. A közönség
okkal bizalmatlan a bírálattal és bírálókkal szemben, ezért közvetítői tisztét szerzők és olvasók között sem tudja jól betölteni.
Pedig a kritikának még a bírálati részét is annak a gondolatnak kell vezetni, hogy a bírálat nem a szerzőnek szóló lecke,
hanem az olvasónak szánt tájékoztatás. Hatásában is célt tévesztett a kritika, ha csak a szerző szisszen fel, de az olvasók tábora ügyet sem vet a dologra, a dorong nem fáj neki, az elismerésnek nem adózik. A kritika rendszertelensége az oka jórészben, hogy a könyvek nem lelnek olvasóra. Rég leszűrődött
panaszok kívánkoztak ide dr. Balla tanulmánya kritikájának előszavául. Aláfestés nélkül a súlyos szavaknak sincs értéke; szerényebb dicséret pedig csak vállveregelésnek látszanék. A tanulmány többet érdemel. Becsületes igyekezet és fegyelmezett gondolkodás szólalnak meg b'énne. A felvetett kérdéseket nagy ökonómiával, világos beállítással tárgyalja, a könyv szerkezete —
noha első kísérlete a szerzőnek — szinte a routinier biztonságával hat. Határozott célkitűzésekkel indul, miket nagy tudatossággal visz keresztül. Az anyag irodalmi állásának ismertetésével kezdi, rostára teszi a különböző felfogásokat, hogy végül a
saját eredményeihez jusson. Eredményeit nem mindig lehet elfogadni, de hiszen ez mindig nézet dolga. így például igen bravúrosan kritizálja azt a tant, amely a distanc vételnél az átadást
és az átvételt elkülöníti, a tradíció tényállását successiv megvalósító darabokra osztja. A tényeknek fizikai különváltságával
szemben Balla gondolati egységbe foglalja a tradíció e két elemét: átadás csak ott van, ahol átvétel is van. Ennek a felfogásnak következetes keresztülvitele gyakorlatilag helytelen álláspontokra juttatna. Ha a tradíció összetett, de egységes fogalom,
akkor csupán az egységes tényállásnak a maga teljességében
lehetnének "joghatásai, de az átadási cselekménynek egymagában
jelentősége nem lehetne. Ez az álláspont ugyan még mindig
összeférhet a szerző tanításával, hogy a tradíció nem bifurkálható, amint a szerző mondja, nem processzus, hanem momentum, de az ellenvetéssel, annak a szerző rendszerébe való beállításával érdemes lett volna bővebben foglalkozni. Igen gyümölcsöző lett volna annak a vizsgálata, hogy az átadási cselekmény
egymaga mikor szül tradiciószerű joghatásokat és milyen a tradíciótól elütő joghatásokat vált ki. Igen élesek és szemléltetők
a szerző előadásában a kérdés kötelmi és dologi elemeinek, a
tiszta konsensusnak a birtoklás ténylegességeivel való elegyülésére tett megjegyzései. Ugyancsak helyesen tisztázza azt a kérdést is, hogy az árú utaztatása nem jelenti mindig az átküldéses vételt, sokszor az árú hozatása ((az átadást előkészítő cselekmény, mely a teljesítés körén kívül esik». (28. 1.) A törvény
helyes interpretálását adja szerző azon elméleti kritikában, mely
a vevő átvételi és megőrzési kötelességét a helykülönbség melletti vételre szoiítja, holott e kötelességek a szerző terminológiája szerint átküldéses helyi vételnek nevezett ügyleteknél is
terhelik felet. (53. I.) Talpraesettek a tanulmánynak a rendelkezésre bocsátás tágítása és szűkítése körüli fejtegetései. (60. 1.)
Eredményei további értékesítésének tág körére mutat a szerző,
amikor utal arra. hogy az átad,ás-átvétel kérdésé nem csupán az
adásvétel teljesítése keretében aktuális, hanem számos más vonatkozásban is fontosságot nyer, ahol konkrét szabályok híjján
az adásvételnél felállított tételek hasznosíthatók. (84. 1.) A rövidre fogott ismertetés berekesztéséül hangsúlyozzuk, hogy a
tanulmány mindvégig erős elméleti érzéket árul el, de seholsem
válik doktrinérré, hanem a kérdés gyakorlati jelentőségének tudatában a gyakorlat szempontjainak hódol. Az elmélet és gyakorlat összhangjának legjobb illusztrátora, hogy széles irodalmi
tájékozottság mellett a bírói gyakorlatot is mindenütt behatóan
méltatja. A könyv mindenképen megérdemli, hogy elolvassuk,
Hány dicsérő kritika merne erre csábítani?
B.
— A JMiüicjyi S z e m l e f. évi június 15-iki számában Bermkey
Dénes dr. Gráf Gleispach, bécsi egyetemi tanárnak a Deutsche Strai'rechtszeitungban megjelent «Strafrechtsvereinlieitlichung in Deutschland und Österreich-Üngarn» című cikkére bíráló megjegyzéseket
tesz. — Egyéb cikkek: Dombi] Zoltán: Egy kúriai ítélet kritikai méltatása. — Weisz dön: A culpáról és az érdek büntetőjogi védelméről,
Hacker Ervin : A szabadságvesztésbüntetések differenciálása.
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Wittlich.
Nem szemrehányáskép állapítjuk meg, hogy a Bn. tervbevett
nevelőintézkedései közül a fiatalkorúak fogháza még mindig
nem tartozik az élő intézmények közé. Nyílt titok, hogy a fiatalkorúak fogházbüntetésének végrehajtására nézve alapul szolgáló
rendeletet leglényegesebb — az osztályozásra és csoportosításra
vonatkozó — részeiben még a háború előtt hatályon kívül helyezték, mert bármily ötletesen építette is fel a szigorúbb nevelésnek rendszerét, a meglevő intézetekben bonyolultsága miatt nem
volt végrehajtható. Minthogy pedig a háború alatt nagy anyagi
áldozatokat igénylő intézetek építése ép oly kevéssé várható,
mint ahogy ú j organikus rendeletek alkotásához is hiányzik a
megfontolás nyugodtsága, nyilvánvaló, hogy a fiatalkorúak fogházának intézményszerű szervezését a háború után megoldást
igénylő büntetőpolitikai feladatok közé kell sorozni. Ez a körülmény különös jelentőséget biztosít annak a tanulmánynak, amely
dr. Horuátth Dániel igazságügyminiszteri titkár tollából az Angyalszeminárium kiadványai közt jelent meg.* De a tárgyi jelentőségen felül szubjektív fontosságot kölcsönöz a munkálatnak az
a körülmény, hogy szerzőjének a fiatalkorúak büntetőjoga terén
a végrehajtásban aktiv szerepe van.
Ha Horvátth dr. az 1912-ben alapított wittlichi fogház gondos ismertetése után arra az eredményre jut, hogy az intézet
alapja a fokozatos végrehajtás és hogy Wittlich a közeljövőben
ép úgy mintája lesz a fiatalkorúak fogházának, mint Borstal
vagy Elmira, ebben a szerzővel minden higgadt szakember egyetérthet. Sohasem tartoztam az amerikai börtönügyi intézmények
rajongói közé, sőt teljesen eltérő gazdasági és társadalmi viszonyaink közepette a reformatory-kat még akkor sem tartanám
utánzásra méltóknak, ha ezek az intézetek valóban megtartanák
azt, amit elméletileg ígérnek s nem csupán a naiv optimizmus
és a nagyzoló bluf'f vegyülékei volnának. Mert abban Horvátth ép
úgy téved, mint Finkey, hogy a reformatory javítónevelésen alapszik. Ellenkezőleg, Elmira lényegében fogház, amelyben a sablonos osztályokba sorozott fiatalkorúak ((egyéniesítő)) neveléséről
még akkor sem lehetne szó, ha az élén nem oly jeles szakemberek
állottak volna, mint pl. Scott igazgató, akit két évvel azután,
hogy szerencsém volt megismerni, a büntetőbíróság csalás és
sikkasztás miatt több évre a Sing-Sing fegyházba ((helyezett át»,
noha már korábban megérdemelte volna elmozdítását a reformatory alapgondolatának elsikkasztása miatt. Ez az alapgondolat a
végletekig menő egyéniesítés volna a testi, szellemi és erkölcsi
nevelés harmóniájában. Ezen a ponton azonban ép úgy kénytelen vagyok ellentmondani a reformatoryk gyakorlatának, mint
* A fiatalkorúak wittlichi fogháza a német büntetésvégrehajtás
rendszerében. Budapest, 1916. Politzer bizománya. Ára 80 f., 36 1.
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annak az elméletnek, amelyet Horvátth dr. a wittlichi intézet
rendszeréből absztrahál. Szerinte ugyanis az egyéniesítés elvét
«a fiatalkorúak fogházi életének szabályozásánál már célszerűnek
látszik korlátok közé szorítani)) és a wittlichi fokozatos rendszer
érdemét épen az individualizáció korlátozásában véli felismerni.
De nem oszthatom a- szerzőnek azt a nézetét sem, hogy a fiatalkorúakkal szemben az individualizáció hangsúlyozása azért vesztette el jelentőségét, m e r t a fiatalkorúak külön büntetőjogában
már amúgy is érvényre emelkedett.
Az a bánásmód, amelyet a Bn. és a Fb. a bűntettes és a
züllésnek indult fiatalkorúakkal szemben biztosít, lényegében nem
egyéb, mint az egyéniesen nevelő tevékenység lehetősége, de.
csupán lehetőség, amelynek kihasználására a fiatalkorúak bírája
és az intézkedéseket végrehajtó szervek egyaránt hivatva vannak.
Ha ezt az alapgondolatot félreismernők, a végrehajtás révén vesztenők el azt, amit a törvényhozás vámján oly nehezen nyertünk
meg. Ez a fiatalkorúak fogházbüntetésére, amely csak nevében
büntetés, ép úgy áll, mint a többi nevelőintézkedésekre. Ennek
a végrehajtásában alkalmazott fokozatos rendszer is csupán megkönnyíti az individualizációt, de önmagában még nem jelenti
meg valósítását. Megengedem, hogy az egyén sí lésnek a végrehajtásban számos akadálya van, amelyekre Horvátth dr. helyesen
mutat rá, de ezeket az akadályokat rezignációval ép oly kevéssé
lehet leküzdeni, mint ahogy nem szabad a végrehajtás tökéletlenségeiből elméleti rendszert kovácsolni. Timeo lectorem unius
libri s az az egyetlen pedagógiai szaktekintély, akire Horvátth dr.
állandóan hivatkozik, bármily nagy legyen is a kápráztató stilisztikai készsége, nem ronthatja le a psicho-fiziologiai igazságot,
hogy az ember individuum s hogy jellemének fejlesztése csak
egyediségének teljes értékelésével lehetséges. Ha Foerster az
egyéniesítéssel szemben arra hivatkozik, hogy esetleg az egyéni
sajátosság figyelmen kívül hagyása a leghelyesebben egyéniesítő elbánás, úgy ezzel csak azt bizonyítja, hogy a paradoxszójáték terén erősebb, mint a logikában, mert összetéveszti a nevelés célját annak eszközeivel. Még veszedelmesebbé válik azonban Foerster kriminálpedagógiai elmélete, midőn a ((tettet hajthatatlanul elítélő és büntető szigort)), a ((vezeklés fejlesztő erejét))
állítja a nevelés középpontjába. Ez a gondolatmenet elkerülhetetlenül a mogyorófapálca és sósvízbeáztatott nyírfavessző eszmekörébe visz. Ha Horvátth dr Foerster alapeszméjét, amely voltakép reakció a kriminológiából fakadó büntetőpolitika ellen, oda
enyhíti, hogy az igazságosan
kiszabott és végrehajtott büntetés
jellemképző erejét hangsúlyozza, akkor elsimítja ugyan az ellentétet, amely a Foersterizmus és Bn.-ánk eszmei tartalma közt
kétségtelenül fennáll, de gyakorlatilag mégis aggályos tételt
állít fel.
'
Kivételesen lehetnek ugyan esetek, amelyekben az igazságosan, azaz a bűnösségnek megfelelően kiszabott büntetésben rejlő
nyomatékos intelem valóban elégséges a fiatalkorú nevelésére
(noha az ily szimplex lélektani hatást alig lehet nevelésnek elkeresztelni), de ha ezt megengedjük is, sohasem szabad feledni,
hogy e feltevés általánosítása volt a büntetőjog racionális fejlődésének legnagyobb akadálya. Még ma is azt állítják az ú. n.
klasszikus irány hívei, hogy az igazságos büntetés, amely a tettel arányos és a tettes lelkületének csupán a tettben kifejezett
szelvényét méltatja figyelemre, egyszersmind a legcélszerűbb büntetés. Már pedig, ha ezt elismerjük, a Bn. alapgondolatával helyezkedünk szembe, amely a büntetést is a nevelőintézkedések
*
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közé sorozta. Más a házszabályok igazságos alkalmazása, a fiatalkorúval követett igazságos bánásmód stb., ami önként értetődő
eszköze a nevelésnek és más az ((igazságos)) büntetés végrehajtása. Ép így, ha Kriegsmann, Gennát, Reich stb. akikre llorvátth
dr. hivatkozik, a német büntetőjog perspektívájából azt hangsúlyozzák, hogy a büntetés a fiatalkorúakkal szemben is büntetés maradjon, ez nem prejudikálhat a fiatalkorúak fogházbüntetése végrehajtásának a Bn. eszmekörében, amely a büntetés és
a nevelőintézkedés formai elhatárolását teljesen feláldozta. Ami
természetesen ismét nem azt jelenti, mintha a nevelőintézkedés a
kényszer, sőt a szigorúság elemét nélkülözhetné.
Ha tehát az elvi alap, amelyből kiindulok, lényegesen eltér
is attól, amelyet Horvátth dr. elfogadott, abban a következtetésében, hogy a fokozatos rendszer, amely minden nevelésnek logikai
alapja, a fiatalkorúak fogházának is gerince legyen, ép úgy egyetértek, mint a wittlichi intézet jelentőségének méltatásában. Wittlich számunkra is értékes kísérlet, mert ép úgy alkalmazza a
Borstal-rendszert a kontinentális társadalmi és büntetőjogi állapothoz, mint ahogy a borstali fogház is már az amerikai reformatory-knak angol igényekhez módosított és egyszerűsített alakja
volt. Menten minden külső sallángtól, a wittlichi intézet a maga
egyszerűségében lehetővé teszi a büntetés intenzív nevelő végrehajtását, amelynek az intézet szervezeténél erősebb biztosítéka a
porosz börtöntisztviselőknek komoly kötelességtudása. Ebben
rejlik a wittlichi intézet ereje s ez az, amit nekünk is utánozni
kell. Hozzáértés és kötelességteljesítés nélkül nevelő munkát végezni nem lehet. Ép ezért szakképzett, erős jellemű és megelégedett tisztviselői kar talán még fontosabb feltétele a fiatalkorúak fogházbüntetése céltudatos végrehajtásának, mint megfelelő épület és szervezeti szabályzat. Mindháromban tanulhatunk
a porosz börtönigazgatás érdekes alkotásából, amelyet Horvátth
Dániel tanulmánya igen jól állít be a német börtönügyi törekvések fejlődésébe. Füzetének megjelenése ma különösen időszerű.
Sajnos épen a fiatalkorúak kriminalitása terén mutatkozik legélesebben a világháború egyik szomorú társadalmi visszahatása. Németországban Liszt fedte fel a maga ijesztő valóságában ezt a jelenséget (Z. XXXV11. 5. fűz.), Franciaországból a
napilapok szűkszavú közleményei adnak hírt a fiatalkorú apacsok elszaporodásáról s feltehető, hogy a háborúval karöltve
járó durvaságok, a felügyelet hiánya, a gazdasági válság és létünk megbillent egyensúlyának száz más mellékhatása hazánkban sem javította a fiatalkorúak kriminalitásának arányszámait.
De a mi helyzetünk e téren mégis kedvezőbb, mint a Németbirodalomé. Míg ott a gyakorlat az elmaradt törvényhozás akadályaival küzködik, katonai parancsnokságok rendeleti úton
igyekeznek a fiatalkorúak kriminalitását megelőző szabályokat
felállítani, addig nálunk a Bn. és az Fb. minden eshetőséggel
szemben már eleve vértezte a társadalmat. Csak a végrehajtáson
áll, hogy a törvényben biztosított elméleti lehetőségnek érvényt
szerezzen azzal, hogy az élet valóságába ülteti át a Bn. eszmei
tartalmát. Ebben a reánk váró nagy munkában véleményem szerint a magyar büntetőjog ós börtönügy összes munkásainak,
tekintet nélkül tudományos hitvallásukra, ki kell venni részüket.
A kriminalitás várható új alakulataival szemben folytatott harc
sikere ep úgy feltételezi a Burgfriede-t, mint ahogy az állami
létünkért vívott küzdelem szükségessé tette a politikai pártok
fegyverszünetét. Ha pedig majd az intézmények kiépítésére kerül
a sor, a háborúból levonható egy másik hasonszerüség alkalmazását is helyénvalónak látnám. Miként a hadvezetőség terveinek
megvalósítását hathatósan biztosítja, ha a vezérkari tisztek személyesen keresik fel a tüzérségi állásokat és a lövészárkokat,
akként a börtönügyi intézmények sikeres működését is előmozdítaná, ha azok a miniszteriális szakférfiak, akik az intézmény
szervezésében, kiépítésében, a szabályzat megalkotásában résztvesznek, TauíTer egykori példája után indulva egyideig személyesen látnák el az intézmények vezetését. Ezt különösen a fiatalkorúak fogházainak szervezésénél tartanám szükségesnek, mert
a legkitűnőbb végrehajtási szabályzat sem fejezi ki és pótolja
az eleven egyéni erőt és csak a közvetlen személyes hatástól
várható oly megértő tisztikar nevelése, mint amelynek a wittlichi
intézet sikerét köszöni.
Dr. Vámbéri] Rusztem.

25.

szám.

Végrendelet tétele.
A Magyar Jogászegylet öröklési jogi vitájában dr. Szladits
Károly előadó úr azt az indítványt tette, hogy a kiskorúaknak
már 14 éves koruktól kezdve adassék meg a jog, hogy közvégrendeletet tehessenek. Sem az előadó úrral, sem a Magyar
Jogászegylet tudós bizottságával vitára kelni nem érzem magam
képesnek, miután azonban nálam meg van az, amit ők nélkülöznek, a gyakorlati ismeret, mert hisz ők nem készíthettek még
egy kiskorúnak sem végrendeletet, míg én igen, azért szabadjon
nagybecsű figyelmüket az alábbiakra felhívni s nem kétlem, e
sorok olvasása után megfogják véleményüket változtatni s nem
fognak a 14 éves kiskorúaknak végrendelkezési jogot adni.
A gyakorlat embere, akinek a törvény, illetve jogszabály
megadja a jogot, hogy kiskorúnak végrendeletet készíthet, azt
tapasztalatai alapján még a 16 éves kiskorúnak se adná meg.
A mai lehetetlen jogszabály szerint minden korlát és felelősség
nélkül a kir. közjegyzőre és a két tanúra van bízva, hogy a
13 éves kiskorút végrendelkezni képesnek tartja-e, megcsinálja-e
a végrendeletet vagy nem.
A tanukat teljesen figyelmen kívül lehet e dolognál hagyni,
ők tisztükre úgy lesznek felkérve, de ezenkívül a tanúknak, különösen a falusiaknak olyan nagy a szubjektivitása, oly csekély
az ítélőképessége, hogy ők véleményüket teljesen alárendelik az
eljáró kir. közjegyző véleményének s miután nem tudok esetet,
hogy a kir. Kúria megsemmisítette volna végrendelkezési képesség hiánya miatt egy kiskorúnak a végrendeletét, akit a végrendeletet felvevő kir. közjegyző végrendelkezésre képesnek talált,
így azután a gyakorlatban teljesen az eljáró kir. közjegyzőre
van az bízva, vájjon a végrendeletet felveszi-e, nem-e, rokonoké
maradjon vagy a mostoháé, nevető örökösöké legyen-e a vagyon.
Egy ilyen abszolút fellebbezhetetlen jogot adni egy embernek
ha már szükséges is, azt minél szűkebb körre szorítani azonban
jog- és államérdek.
De ettől el is tekintve s szupponálva azt, hogy minden közjegyző egy csalhatatlan tudós lélekbúvár, pedagógus stb., stb.,
akkor sem szabad a 16 éves korhatárt leszállítani és pedig azért,
mert a joggal nem ám azok élnek, akik 16-ik életévük előtt házasságra lépnek, hisz ezek egészségesek, ezt orvosi bizonyítványnyal kell nekik igazolni, nem ám azok, akik már keresetképesek,
hisz ez a tényük igazolja, hogy testi, szellemi erőik birtokában
vannak s nem kell gondolniok a halálra, hanem igenis végrendelkeznek azon satnya beteges gyermekek, akik ezen betegséget korán elhalt anyjuktól, atyjuktól a vagyonnal együtt örökölték (99 %-ban a tüdővészesek).
Az ilyen beteg szülőtől származó gyermek természetesen
testileg, szellemileg fejletlen, vissza van maradva s bár a legtöbb iskolába járt, írni, olvasni tud, azonban az életből minél
kevesebbet ismer. Volt alkalmam egy 14 évessel beszélni, aki
gyógyfürdőket járt végig, írni, olvasni tudott, de fogalma se
volt róla, hogy mit ér egy hold föld, amit el akart hagyományozni. Egy másik, a kis Mári (13 éves elmúlt) alig várja, hogy
hadarhassa : ((X. koronát hagyok kőkeresztre, X. koronát szentmisékre, a többi vagyonomat hagyom a jó édcsatyámnak meg a
mostohámnak.))
Megállítom a kis beteget, megkérdezem : «mondd csak Mári,
miért hagysz szentmisékre s miért nem hagysz litániára ?» Erre
már választ nem kapok, erre már nem gondolt a betanítást
végző, a szegény kis Mári ámul-bámul és űjra kezdi hadarni a
kőkeresztet, a széntmisét, anélkül, hogy csak fogalma lenne is
az elsorolt dolgokról, akaratelhatározásnak csak jelét tudná is
adni, míg hosszas vesződség után s a tanúk megbotránkozása
mellett, akik erősen hangsúlyozzák, hogy mindenki azt tehet a
vagyonával amit akar, ott hagyom a kis Márit.
Ez azonban az egyszerűbb eset. A kis Ilona már ravaszabb
volt vagy mondjuk vannak a betanítást jobban végző mostohák
is, akik már alaposabb előkészítést végeznek s a kis Ilona alaposan elő lett készítve. Remekül felelt, még kiterjedt földrajzi
ismeretei is voltak, ő is mindent az édes szülémnek és a mostohámnak akar hagyni. Elmondom neki, hogy a jogszabály szerint
az összes vagyona a nagybátyját illetné s kérdem, mi oka; hogy
annak nem akar egy fillért se hagyni. ((Azért, mert elhalt anyámat megcsalta az osztálynál.)) Örvendek a válasznak, ebben már
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van egy kis logika. Sajnos hónapok múlva tudom meg, hogy
lehetetlen, hamis állítás volt, mert hisz az osztozkodás m^g se
történt, az egész vagyon haszonélvezettel van terhelve. Ismétlem, hogy dacára annak, miszerint évenkint átlag két esetben
hívnak 18 éven aluli kiskorúhoz, még soha nem jött elő az,
hogy akár keresetképes kiskorú vagy nő akart volna végrendeletet csinálni, de csak mindig beteg falusi gyermek. Egyszóval,
ezek az esetek túlnyomó része, ezekhez kell alkalmazni 'a jogszabályt s ha már a teóriának áldozatot is kell hozni, de az legyen minél kevesebb s azért a 16 év elég sőt szerény nézetem
szerint sok. Természetesen ezen nézetem logikai folyománya
az, hogy '24-ik életéve betöltése előtt bárki is csak közvégrendeletet tehessen.
Fentebb már előadtam, hogy mennyire van a vagyon sorsa
a végrendelkezést felvevő közeg kezébe letéve még az esetben is,
mikor az jogász, esküt tett közhivatalnok, hát ha ez nincs, nincs
meg az erkölcsi és a vagyoni felelősség tudata, mi történhetik ott !
Azonban ezen pontnál már felesleges egyes eseteket felhozni,
hisz itt már minden gyakorlati jogász rendelkezik tapasztalatokkal, mi vidékiek pedig tudjuk azt, hogy nemcsak jegyzők, hanem tanítók, kántorok, boldog-boldogtalan foglalkozik végrendelet készítésével. Ismétlem azonban e pontnál felesleges bővebb
fejtegetésekbe bocsájtkozni. elvégezték ezt már unos-untig, a
közjegyzői kamarák előadták indokaikat, sajnos, hogy azon indokolást legtöbben a kenyérkérdés szempontjából írottnak tekintik, pedig de erősen tévednek, mert ezen indokolás oka az, hogy
mi igazán ismerjük az eseteket, mi kiknek a hagyatéktárgyalások révén meg van adva a mód sok és sok végrendeletnek kulisza-titkait megismerni, megtudni, hogy mi volt azok létrejöttének oka, hogy azok miként készültek.
Mi nem a kenyérkérdés szempontjából mondjuk, hogy a
végrendelet tételét a lehetőség határáig meg kell szorítani, a
legszigorúbb alakisághoz kötni, hanem gyakorlati tapasztalataink
alapján s ezek alapján a nézetünk az, hogyha már a törvényhozó
a modern jogfejlődésnek nem is akar és mer hódolni, legalább
a kézenfekvő igazságtalanságok előtt zárja ki az ajtót s legyen
vége az ccuti legassit ita jus est» féle római elavultságoknak.
Dr. Bárdió Ferenc.

Összbüntetés a fiatalkorúak ügyeiben.
A ((Büntető Jog Tárá))-nak f. évi április hó 15-én megjelent
14. számában dr. Kármán Elemér kir. járásbíró megbeszélés tárgyává teszi és helyesli a Kúriának azt a határozatát; amely szerint a különböző jogerős ítéletekkel fogházbüntetésekre ítélt
fiatalkorúval szemben a Fb. 10. §-ában foglalt rendelkezésnek
megfelelő ((egységes)) intézkedés csakis a fogházbüntetéseknek
összbüntetésbe való foglalása útján foganatosítható.
Én az ellenkező állásponton vagyok s nézetemet a Jvövetkezőkben iparkodom megokolni.
A Fb. 8. §-ának 1. bekezdése azt rendeli, hogy a fiatalkorúak bűnügyeiben a Bp. szabályait, tehát az összbüntetésre
vonatkozó 517. és 518. §-ok rendelkezéseit is, csak annyiban
kell alkalmazni, amennyiben a Fb. rendelkezéseiből más nem
következik.
Az a kérdés tehát, hogy a Fb. rendelkezik-e arról az esetről, mikor valakit több bűncselekménnyel gyanúsítanak, vagy
valaki ellen különböző jogerős véghatározatokkal több intézkedést alkalmaztak? Ha a Fb.-nek ilyen különös rendelkezése
nincs, akkor nyilvánvaló, hogy a már hivatkozott 8. §. szerint
ebben a kérdésben a Bp. általános szabályait kell alkalmazni.
Ha azonban a Fb. erről az esetről szintén intézkedik, akkor
viszont ahhoz nem férhet szó, hogy a Bp. általános szabályainak
figyelmen kívül hagyása mellett a Fb. különös rendelkezése
lesz az irányadó.
Nos, a Fb. a feltett kérdésről két helyen is rendelkezik.
A 10, §-ban kimondja, hogy ha csak a fiatalkorban elkövetett cselekményekről van szó, . az ilyen ügyeket egyesíteni kell
és a fiatalkorú ellen valamennyi bűncselekmény miatt «egy» —
nem pedig a Kúria határozatában és a dr. Kármán Elemér megbeszélésében említett és az «egy))-gyel nem azonos «egységes» —
intézkedést kell alkalmazni. Az 59. §-ban pedig akként rendelkezik, hogy ha a terhelt mind a fiatalkorban, mind a halaikor
betöltése után követett el bűncselekményt, a bíróság a fiatalkor
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betöltése . után elkövetett cselekmény miatt a büntetőtörvénykönyvek értelmében alkalmazandó büntetést kiszabja és emellett
a fiatalkorban elkövetett cselekményt vagy csupán a büntetés
kiszabásánál veszi tekintetbe, vagy amiatt a Bn. és a Fb. értelmében alkalmazható intézkedések valamelyikét rendeli el.
A Fb.-nek az anyagi halmazatra vonatkozó ez a két különös rendelkezése lényegesen eltér a Bp.-nek az összbüntetésre
vonatkozó általános szabályaitól, sőt az utóbbi rendelkezés az
összbüntetés fogalmával merően ellentétben még azt is megengedi, hogy a bíróság ugyanazon személy ellen egy határozatban két különböző intézkedést is alkalmazhasson, ami nyilván
annak a jele, hogy a törvény a fiatalkorúak ügyeiben az összbüntetést nem ismeri.
Összbüntetésbe különben is csak büntetések foglalhatók.
Már pedig a fiatalkorúak ügyeiben büntetések nincsenek, hanem
ezek helyeit a törvény ú. n. intézkedéseket létesített s még a
fogházbüntetést is ilyen intézkedésnek és nem büntetésnek tekinti. A büntetések és intézkedések között pedig nagy a különbség, mert a büntetés a cselekmény súlyához igazodik, míg az
intézkedésnél a cselekmény csak mint szimptoma szerepel és
megválasztásánál nem a cselekmény, vagy legalább is nem főként a cselekmény, hanem elsősorban az az irányadó, hogy a
terhelt jövőbeli magaviselele és erkölcsi fejlődése érdekében mi
a kívánatos'?
Az összbüntetés meghatározásánál kifejezetten is elrendeli a
Bp. 518. §-a, hogy csupán az előbbi ítéletekkel kimondott büntetések tartamát és súlyosságát szabad figyelembe venni. Ha tehát elfogadjuk azt a Léteit, hogy az «egy intézkedés)) ós az aösszbüntetés» az «egy» és az «össz)> fogalmának különbözősége dacára is teljesen ugyanaz és így összbüntetésnek a fiatalkorúak
ügyeiben is van helye, akkor le kell vonnunk ennek a tételnek
a következményeit is és az «egy» intézkedés alkalmazásánál
fiatalkorúak ügyeiben is mereven kell ragaszkodnunk az összbüntetés kiszabásának elvéhez, a büntetések redukciójához.
Ám ez egyenes megtagadása lenne a Bn.-bcn és a Fb.-ben
lefektetett és mindkét törvényen végigvonuló annak az alapelvnek, hogy a fiatalkorúak ügyeiben alkalmazandó intézkedések
megválasztásánál a bíróságra nézve egyedül a fiatalkorú jövőbeli magaviseletének és erkölcsi fejlődésének az érdeke az
irányadó.
A Kúria által leszögezett elvből kiindulva pl. annak a fiatalkorúnak az egyesített ügyeiben, akit külön-külön ötször ítéltek
el lopásért 15—15, összesen 75 napi fogházbüntetésre, a bíróság
keze az «egy» intézkedés alkalmazásánál teljesen meg volna
kötve s a bírói tevékenység abban merülne ki, hogy a külön
megállapított fogházbüntetéseket összeadja és 60 vagy 70 napra
redukálja.
Holott az én szerény nézetem szerint, mert a törvény a
fiatalkorúak egyesített ügyeiben alkalmazandó «egy» intézkedésnél sem tesz kivételt, a bíróság akkor jár el helyesen,, ha a fogházbüntetések összeadása és redukálása helyett az egyesítés után
is újra azt vizsgálja, hogy melyik az az ((egy» intézkedés, amelyik a fiatalkorú jó magaviseletét és erkölcsi fejlődését a leginkább előmozdíthatja.
Ha azután abból a körülményből, hogy a fiatalkorú rövid
idő alatt öt lopást követett el, arra a meggyőződésre jut, hogy
pl. megrögzött tolvajjal van dolga, alti már a züllés útján van,
vagy azt látja, hogy a fiatalkorú megtörésére és lelki életének
átalakítására a 60 vagy 70 napnál hosszabb tartalmú fogházbüntetésre van szükség: rendelje el a fiatalkorú javítónevelesét
vagy alkalmazzon esetleg évekig
terjedő fogházbüntetést,
szóval járjon el úgy, mintha intézkedés az egyesített ügyeknek
még egyikében sem történt volna. Ha pedig az a meggyőződése,
hogy az öt lopásból a fiatalkorú züllöttségére még nem lehet
következtetést vonni s a fiatalkorú megjavítása a 60 vagy 70
napi fogházbüntetéssel is elérhető, alkalmazza ugyan az előírt
(tégy)) intézkedésként a 60 vagy 70 napi fogházbüntetést, de ne
azért, mert a külön elbírált ügyekben kimondott fogházbüntetések tartamának és súlyosságának az felel meg, hanem egyedül
azért, mert a fiatalkorú érdekében azt tartja célravezetőnek.
Azon a területen, ahol nem a cselekmény súlya, hanem a
terhelt egyénisége a döntő, ahol nem a büntetés, hanem a megmentés a cél: ezt az elvet és célt az általános büntetőjogi elveknek alárendelni sohasem merném. Nem lenne ez egyéb, mint
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annak a kimondása, hogy a fiatalkorúak megmentésére csak
addig kell törekednünk, míg a bűncselekményük egy, de amikor
a bűnnek már egész halmazát követték el és így a javításra fokozottabb mértékben rászorulnak, akkor a megmentésükre való
törekvés már nem kötelező, akkor a megmentésükre alkalmas
intézkedés kiválasztásánál irányadó szempontok helyett csupán
a cselekmények, illetve büntetések súlyosságát és tartamát szabad már csak figyelembe venni.
Ezért nem osztom én a Kúria határozatában megnyilvánuló
nézetet és ezért merem állítani, hogy a fiatalkorúak ügyeiben
összbüntetésnek még fogházbüntetések találkozása esetén sincs
helye, következésképen a Fb. 10. §-ában említett «egy)> — és
nem ((egységes)) — intézkedés a külön elbírált ügyekben kimondott fogházbüntetések összegénél hosszabb tartamú fogházbüntetés, sőt egészen más intézkedés is lehet.
Kóczián
Gyula.

A kir. Kúria jogegységi tanácsának 11. számú
polgári döntvénye.*
El kell azonban — szerintem — rendelni a vállalati végrehajtást az 58. §-ból kiindulva az ingók szoros zár alá vétele
nélkül is. Ha ezt meg nem engedjük, úgy ismét t á g tere marad
számos visszaélésnek. így az esetben, ha a vállalkozó csak bérlője vagy az eladó részére fentartott tulajdonjog mellett vevője
a vállalati ingóknak, úgy a szoros zárnak az idegen tulajdon
akadályát képezi ; azonban, ha az iparjog a végrehajtást szenvedőé, aki az idegen tőkével alapított vállalatot vezeti, úgy neki
mégis van vállalkozói jövedelme és pedig tiszta vállalkozói jövedelme, amely végrehajtás alá vonható. Ugyancsak zárgondnoki
kezelés vagy bérbeadás útján. A Kúria döntvényéből azonban
nem tűnik ki, hogy a Kúria az ilyen tulajdonképeni, a szoros
zár alkalmazása nélkül végbemehető vállalkozói végrehajtást is
lehetségesnek tartja-e ; érvelése csak a szoros zárral kapcsolatos
vállalati végrehajtásra vonatkozik. Szerintem analógia legis segélyével szoros zár nélkül is el kell rendelni, mert a törvény szellemében akkor j á r u n k el, ha minden vagyonértéket, amit a törvény nem mentesít, a hitelezőknek hozzáférhetővé teszünk.
A végrh. lörv. 53. §-át úgy kell felfogni, hogy magából iparjogból árverés útján csak akkor szerezhet kielégítést a hitelező, ha
az átruházható, vagyis úgynevezett reáliparjog; történhetik azonban a hitelező kielégítése úgyis, hogy az iparjog nem eladatik,
hanem a hitelező részére zárgondnok útján hasznosíttatik. Ha
tehát a jog maga nem is foglalható le, de lefoglalható a kevesebb, a jog gyakorlásából származó jövedelem.
A cikkíró úr a Kúria álláspontjának gyengeségét l á t j a abban. hogy egyrészt elvként kimondja, hogy minden végrehajtás
alá vonható, amire a törvény tilalmat nem tartalmaz, másfelől
mégis annak kimutatására törekszik, hogy a végrehajtás szóbanforgó módja a végrehajtási törvényben bentrejtőzik. Abban azonban nincsen ellentmondás, hogy azt mondjuk : a vállalat a törvényben említett vagyontárgyak között nincsen, de a mód,
ahogyan a foglalás történjék, bent van a törvényben t. i. a zárgondnoki kezelés.
Kitérésnek tekinti a cikkíró úr, hogy a Kúria a Vht. 53. §-ával
is operál, majd pedig a gyógyszertárhoz tartozó dologösszesség
lefoglalásáról beszól ; holott a Kúria a Vht. 53. §-ára csak annyiban hivatkozik, hogy az nem zárja ki az iparüzleti jog jövedelmének lefoglalását, a dologösszesség lefoglalására való hivatkozás pedig épen nincsen ellentétben a Kúria álláspontjával, amely
szerint a vállalathoz tartozó ingók lefoglalásával és szoros zár
alá vételével kapcsolatos a vállalati végrehajtás.
Hogy a vállalathoz tartozó összes ingókat utóbb dologösszességnek nevezi, az nem eltérés álláspontjától. A dologösszesség lefoglalása ellen felhozott az az érve pedig, hogy hiszen a
novella második §-ának 8. pontja a gyógyszertárban lévő berendezés, gyógyszerek s így az ottlévő dolgok összességének lefoglalását tiltja, nem lehet akadálya zárgondnok bevezetésének s a
gyógyszertári vállalat zárgondnok útján való hasznosításának,
mert az idézett törvényhely szerint a kérdéses ingók csak akkor
nem foglalhatók le, ha a végrehajtást szenvedőnek azokra a
gyógyszertár üzemének folytatása végett szüksége van. Ámde,
* Bei. közi. — Az előbbi közi. 1. a 29. számban.

ha a gyógyszertárat zárgondnok vezeti, úgy a gyógyszertári dolgokra az üzem folytatása végett nem a végrehajtást szenvedőnek, hanem a zárgondnoknak van szüksége s így az említett
tilalom azoknak zárgondnok bevezetésével kapcsolatos lefoglalásának nem akadálya. A törvény közérdekből a gyógyszertári
üzem folytatásának megakasztását akarta kizárni, de ha a zárgondnok az üzemet folytatja, a tiltó rendelkezés célja nem forog
fen. A Kúria döntvénye indokolásában bőven kimutatja, hogy a
törvényhozás is gondolt arra, hogy a gyógyszertár is zárgondnoki kezelés alá kerülhet.
Nem kerülheti el figyelmünket a vitánál az a körülmény
sem, hogy az idézett, a pénzkövetelések kivételes biztosításáról
szóló rendelet a vállalati végrehajtást nem mint valami új intézményt szabályozza a kivételes hatalom alapján, hanem szintén
rnint fenálló jogunkból és a végrh. törv. 75. §-ból egyenesen folyó
jogát a zárgondnoknak, szabályozza az üzlet vezetésére való
jogát, annak csak részletesebb, a végrh. törvényben hiányzó szabályait adja.
A Kúria döntvényének gyakorlati keresztülvihe'tősége tekintetében utalok Dobi Imre kúriai bíró úrnak a Jogt. Ivözl. ezidei
26. számában megjelent cikkére, melyben kifejti, hogy a vállalatok végrehajtás alá vonásának törvényes korlátját képezi a
novella 2. §-ának 14. pontja, amely a kisiparosokat védi s e
rendelkezésből helyesen vezeti le, hogy — minthogy a kisiparűzéshez tartozó dolgok nem foglalhatók le — az ily kisiparüzem
zárgondnok bevezetésével sem vonható végrehajtás alá. Emellett
helyesen utal célszerűségi szempontokra, amelyeket a bíróságnak
mérlegelni kell esetenként s amelyek alapján kell eldönteni hely
adható-e a vállalati végrehajtásnak vagy sem. Szem előtt tartható e tekintetben az osztrák törvény rendelkezése, amely kizárja a vállalati végrehajtást oly esetben, ha az ipart az iparos
legfeljebb négy segéddel űzi (gyógyszertárra ez a korlátozás nem
vonatkozik). Ki van továbbá zárva a vállalati végrehajtás az oly
jövedelmekre, amelyek csupán személyes szolgálatoknak ellenértékei (ügyvédi, közjegyzői iroda, orvosi praxis). .Ezt a bírói
gyakorlatnak szem előtt kell tartani s csak az ipari vállalatok
lefoglaíbatóságára kell gondolni.
így azután elesnek a cikkíró úr által támasztott aggályok,
amelyekkel ad absurdum akarja vinni a vállalati végrehajtást,
hogy pl. a szobrász helyett más faraghasson az ő neve alatt
szobrot, a szabó helyett más varrhasson ruhát az ő neve alalt,
mert hisz sem a kisiparos kisvállalatára, sem a pusztán személyes munka jövedelmének zárgondnoki kezelésére senki sem
gondol.
Ezeknél vállalatról kifejtett értejamben nem lehet szó. N e m
mindenki, aki ((vállalkozói)) (műbér)-szerződést köt, vállalkozó a
kifejteit értelemben.
A cikkíró úr oda konkludál, hogy a jogegységi tanács nem
a törvény alapján határozott, hanem azzal a törvényalkotás
terére lépett, mert hiszen, ha a törvény az ily végrehajtásokra
módot nyújtott volna, lehetetlen, hogy hosszú fenállása alalt
azok divatba ne jöttek volna, holott pár kísérlettől eltekintve,
((mindenki megnyugodott abban®, hogy az iparosnak csak árúit
egyéb ingóit s követeléseit foglalhatja le.
Ami ezt a ((megnyugvást® illeti, ha áll is az, hogy abba
belenyugodhatott a végrehajtatok köre, hogy kisiparosnak csak
árúit foglalhatja le, de abba már kötve hiszem, hogy bárki a
világon, kivéve az érdekelt adóst, mint megmásíthatatlan végzetbe belenyugodott volna, hogy egy nagy vállalaton (szálloda,
színház, gyár, nagymosóda, kávéház stb.) ne lehessen semmit
behajtani oly esetben, ha az ingókból való kielégítést az eladó
fentartott tulajdona vagy törvényes zálogjog gátolta vagy pedig
az ingókból csak aránytalanul csekély összeg folyt volna be annak folytán, mert azok az illető vállalatból kiszakítva, értéküket
aránytalanul veszítik.
,
Ami pedig azt az állítást illeti, hogy a Kúria a törvényalkotás terére lépett, ha ezalatt a cikkíró úr azt érti, amit már
előbb hangoztatott, hogy ((merész analógia)) segélyével jutott el
a Kúria kifejtett álláspontjára, úgy az szerintem semmit sem
von le a Kúria álláspontja helyességéből és jogszerűségéből.
Hiszen attól sohasem szabad visszariadni, hogy a bírói
gyakorlat a törvényt a keletkezése után felmerült ú j életviszonyokra, a törvényben nem szabályozott esetekre, analógia segélyével kiierjessze. A magyar jogban nincsen a szokásjog érvé-
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nyesülésénck oly akadálya, mint aminő az osztrák polgári törvénykönyv 10. §-ában foglaltatik.
Nézzünk végül szembe azzal a bizonytalansággal, revolucióval és felfordulással, amelytől a cikkíró úr tart annak folytán,
hogy a döntvény nemcsak az összes ipari üzemnek, hanem az
összes személyes tevékenységből előálló jövedelemnek lefoglalását lehetővé teszi.
Már rámutattam arra, hogy a vállalati végrehajtás nem jelenti a pusztán személyes tevékenységen alapuló jövedelem lefoglalását. A művész, az ügyvéd, orvos, színműíró vem vállalkozók, a vállalat közgazdasági fogalma szerint, amely a termelőerők tőke, munkaösszefoglalását, szervezését jelenti. Vállalatról
nem lehet beszélni ott, ahol a jövedelem mindig csak valakinek
személyes tevékenységétől függ, mert a vállalat, mint arra már
rámutattam, a személytől függetlenült alkotás. Nem osztom
ugyan a cikkíró úrnak azt az ccoptimizmusD-át, — sőt nagyon
remélem az ellenkezőt — hogy t. i. a reform csak^az ipari üzemekre fog kiterjedni, mert ellenkezőleg úgy vélem, hogy a reform minden, a kisvállalat terjedelmét meghaladó vállalatra ki
fog terjedni, ahol annak alkalmazása lehetséges és célszerű.
Mindamellett, bár elismerem, hogy vannak nehézségek a vállalati végrehajtás keresztülvitelénél, de tagadom, hogy megoldhatatlan nehézségek lennének.
A cikkíró úr által fölvetett, kérdésekre is a vállalati végrehajtás alapelveinek szemmeltartásával, hogy t. i. a végrehajtást
szenvedő kezelési és rendelkezési joga ruháztatik a zárgondnokra,
elég könnyű válaszolni.
így tehát :
1. Már utaltam arra, hogy a végrehajtást szenvedő tevékenységének, amennyiben az a végrehajtás célját meg nem hiúsítja,
helyet kell adni.
2. A végrehajtást szenvedő a zárgondnok által • folytatott
üzemet meg nem szüntetheti. Ez természetes, mert hiszen a
vállalati végrehajtás foganatosításával a végrehajtást szenvedő a
vállalat feletti rendelkezéstől eltiltatik.
3. A végrehajtást szenvedő létminimumának meghatározása
esetenként a bíróság feladata, az más hitelező által le nem foglalható, mert-hiszen a létminimumot a törvény az egész vonalon
megvédi.
4. A vállalati végrehajtás fenállása alatt kifelé sem a végrehajtást szenvedő, hanem a zárgondnok az üzem folytatója.
5. A zárgondnok az üzem folytatása érdekében természetesen
megrendeléseket is teljesíthet.
6. Azok ára nem a végrehajtást szenvedő adóssága, hanem
zárlati költség,
7. A végrehajtást szenvedő nem stornírozhatja a zárgondnok
megrendeléseit.
8. A megrendelő sem stornírozhatja az ügyletet azon a címen, hogy a végrehajtást szenvedő személyes üzleti tevékenységének feltételezése mellett tette a megrendelést. Ezt a ' k é r d é s t
nyilván megint a kisiparos szemmeltartásával vetette fel a
cikkíró úr, mert szállodánál, gyárnál, étteremnél alig hiszem,
hogy erre gondolt volna.
9. A végrehajtást szenvedőnek joga van külön üzemet folytatni. Persze a hitelezőnek meg joga van azt is lefoglalni.
10. Az eredeti végrehajtás arra nem terjed ki.
11. Az üzleti könyvek vezetése a zárgondnok feladata, azokért
tehát ő is felelős.
12. Vétkes vagy hamis bukásban a végrehajtást szenvedő
bűnös lehet, ha ő idézte elő a fizetésképtelenséget.
13. Csődöt kérni a végrehajtást szenvedőnek vagy hitelezőinek a vállalati végrehajtás fenállása esetén is joga van.
14. A cég viszonyaira a zárlatnak nem lehet befolyása, legfeljebb a zárlat feljegyezhető a cégjegyzékben.
15. Ipari titok felfedezésére a végrehajtást szenvedő nem
kényszeríthető.
16. A szabadalmi jog nem akadálya az árúk készítésének.
17. A végrehajtást szenvedő á r ú j á n a k védjegye alkalmazható, mert hiszen az árúk továbbra is az ö vállalatában állíttatnak elő.
Szerencsére úgy látom, hogy ezekre a kérdésekre elég
könnyű volt a feleletet megtalálnom anélkül, hogy azok ((jogászi
idegeim»-et megviselték volna s épen ezért remélem a bíróságok nem ijednek meg egyéb felmerülhető kérdésektől sem.
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A cikkíró úr végül felhozza azt az érvet, hogy a végrh.
törv., mint alaki törvény, szigorúan magyarázandó, amely analógiákat nem tűr.
Nem ismerek oly közjogi tételt, mely az analógiák alkalmazását alaki törvénynél kizárná, de meg a végrh. törv. nem
pusztán alaki, eljárási törvény, hanem vannak anyagi szabályai
is, mert hisz azok a rendelkezései, melyek bizonyos vagyontárgyak Iefoglalhatóságát kizárják, nagyon is az anyagi jogba vágnak. E disztinkciót megtaláljuk, ha jól emlékszem, Hellwignél is.
Nem helytálló a cikkíró úrnak az a megjegyzése, hogy úgylátszik a törvényhozóban nem erős a vágy, hogy a vállalati
végrehajtás reformját megalkossa, mert hiszen a végrehajtási
törvényen több. módosítást tett, de ebben az irányban semmit
sem változtatott. E tekintetben utalok a kivételes biztosításról
szóló rendeletre, amely a vállalati végrehajtást meglehetős részletességgel szabályozza. Már pedig az igazságügyminisztérium a
törvényalkotásnak igen fontos szerve s ezzel a rendelettel jelét
adta erre vonatkozó felfogásának.
Végül álljanak itten a cikkíró úr szép szavai a ((Jogalkotó
biró» című cikkéből :* «A törvényhozónak ugyanis az a feladata,
hogy egyrészt a törvénnyel bizonyosságot és egyöntetűséget
teremtsen azokban a kérdésekben, amelyekben a bizonyosság és
egyöntetűség állami érdek, másrészt pedig a jogszabály felállítását mellőzze, tehát bizonytalanságot hagyjon és szabadságot
engedjen azokban a kérdésekben, amelyekben a lekötöttség a
szabad fejlődést gátolná s így az állam érdeke szempontjából
káros volna . . .
((Ha tehát nincs írott törvény, éz rendesen
azért van, mert a törvényhozó nem tud vagy nem akar jogszabályt alkotni.))
Dr. Borsodi
Miklós.

Az ipartörvény 72. és 74. §-álioz.
Gyakori eset, hogy a tanonc szerződésben a tanonc törvényes képviselője bizonyos összegű kárpótlás fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha a tanonc máé iparágra tér át. Ez az
összeg gyakran meg nem haladja a félévi tandíj összegét.
Előfordult, hogy a tanonc munkaközben sérülést szenvedett
a bal kezén, amelynek folytán munkaképessége az illető iparágra nézve 12%-kal csökkent; ezért más pályára tért át, főnöke
pedig a kikötött 300 K-t követelte; a félévi tandíj csak 75 K-t
tett ki.
A miskolci kir. törvényszék mint polgári fellebbezési bíróság az elsőbíróság ítéletének megváltoztatásával a keresetnek
-helyt adott, a következő indokolással:
((Jogszabály, hogy jogképes egyének magánjogi viszonyaikat
szerződésileg maguk szabályozhatják, ilyen szabályozásnak csak
tételes, tiltó rendelkezés vagy a jó erkölcsök állhatják útját.
Ilyen tiltó rendelkezést tartalmaz az 1884: XVII. tc. 72. § a,
mely a tanviszonyt a tanonc életpályaváltoztatása esetén, ellenkező kikötés dacára is felbonthalónak mondja ki, vagyis az ezzel
ellenkező megállapodás hatálytalan, de amikor ezzel szerződésellenesen is előnyben részesíti a tanoncot a törvény, viszont 74.
§-ában gondoskodik arról, hogy a pályaváltoztatásból a tanonc
főnökének nagyobb anyagi hátránya ne származzon, amikor a
főnöknek kárigénye fejében a tanoncot, illetve törvényes képviselőjét félévi t a n d í j fizetésére kötelezi.
Ez a törvényes rendelkezés az előbbivel épen nem ellentétes,
sőt az egymással szemben álló érdekű felek szempontjából egészen következetes, kérdés tehát csupán az lehet, hogy eme rendelkezés ismét kényszerítő jellegű-e, melytől a felek szerződésileg
el nem térhetnek, vagy csupán arra az esetre veendő figyelembe,
ha felek a tanviszony felbontása esetére a tanonctartó kárigényéről nem intézkedtek..
Mivel a felhívott törvényhely kifejezetten nem tiltja a kérdéses kárigények szerződésileg való szabályozását, a fentebb jelzett jogszabálynál fogva a bíróság azon az állásponton van, hogy
felek a kárösszeget a tandíj összegére tekintet nélkii szabályozhatják.)) (Pf. II. 5331 18/1915. sz.)
A döntés nem helyes, noha az ipartörvény betűivel nem áll
ellentélben.
A tanoncszerződés lényegesen különbözik a szolgálati szer* Ügyv. Lapja. 1915. évi 4G. szám.
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ződéstől; célja nem az, hogy a tanonc dolgozzék főnökének, hanem az, hogy a főnök oktassa a tanoncot és módot nyújtson
neki arra, hogy az illető iparág tudnivalóit elsajátítsa. De nemcsak tartalmára, hanem jelentőségére is különbözik a tanoncszerződés a szolgálati szerződéstől; a szolgálati szerződés a munkavállalóra állást, megélhetést jelent, de a tanoncszerződés a tanoncra még ennél is többet: életpályaválasztást, amely az ő egész
jövő exisztenciájára döntő befolyással van. A tanoncszerződésnek
ez a jelentősége főleg a szerződés megszüntetésének kérdésénél
lép előtérbe.
Számos olyan körülmény állhat elő a tanviszony tartama
alatt, amelyek célszerűvé tehetik a tanoncra a pályaváltoztatást;
megváltozhatnak családi és vagyoni viszonyai, egészségi állapota,
megváltozhatik a gazdasági k o n j u n k t ú r á k szerint az egyes iparágak helyzete, sőt megváltozhatnak a tanonc hajlamai is. Ilyen
esetekben életbevágó fontos érdeke a tanoncnak, hogy a fennálló
tanoncszerződés őt ne akadályozza életpályájának megváltoztatásában. Igaz, főnökének is fontos érdekei fűződnek ahhoz, hogy
a tanoncszerződés idő előtt fel ne bontassék; a főnök a tanidő
első részében kevés hasznát veszi a tanoncnak s később látja
hasznát az oktatásra fordított fáradságának, amikor a tanonc
már bizonyos j á r t a s s á g r a tett szert az illető iparágban; a tanoncszerződésnél a főnök csak akkor találja meg számítását, ha a
tanonc nála az egész tanidőt kitölti. Ámde kétségtelen, hogy a
szemben álló érdekek nem egyenlőek: a tanoncnak a pályaváltoztatás szabadságához fűződő érdeke hasonlíhatlanul fontosabb
a főnök azon érdekénél, amely a tanviszony fentartásához fűződik. A főnöknél kisebb-nagyobb kellemetlenségről és nem túlságosan n a g y anyagi kárról lehet szó, míg a tanoncra nézve a
pályaválasztási életkérdés; annak megakadályozása vagy megnehezítése reá nézve oly hátrányokkal járhat, melyek súlyukat
egész életén át éreztetik.
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ros a félévi tandíj összegének megfelelő kárpótlást, ha a tanonc
kényszerítő okból változtat pályát, különösen azért, mert olyan
sérülést szenvedett, hogy ennek folytán eddigi iparát csupán korlátolt munkaképességgel folytathatná ? A helyes álláspont az,
hogy ilyen esetben a tanonc vagy törvényes képviselője nem köteles az ipartörvény 74. §-ában meghatározótt kárpótlást megfizetni. A fenti ítélet a szóban forgó körülménynek semmi jelentőséget nem tulajdonított.
Az ipartövény elvileg szabaddá teszi az iparostanoncnak a
pályaváltoztatást; ezzel az alapelvvel ellentétben áll a törvénynek
az a rendelkezése, hogy a pályaváltoztatás esetén a tanonc vagy
törvényes képviselője tartozik az iparosnak egy félévi tandíjat
kártérítésül megfizetni. A törvény értelmében a tanviszonynak
pályaváltoztatás céljából való felbontása jogos; a tanonc vagy
törvényes képviselője tehát jogos ténykedés alapján vannak kártérítésre kötelezve. Ez az intézkedés ez iparos érdekeinek méltányos figyelembevételén alapszik, de határozottan ellenkezik a
a pályaváltoztatási szabadság elvével, mert megnehezíti a tanonc
életpályaválasztását és közvetett kényszer gyanánt hat a törvény
alapelvével ellenkező irányban, vagyis abban az irányban, hogy
a tanonc a fenforgó alapos ok dacára se változtasson pályát,
hanem maradjon meg eddigi pályáján nehogy kártérítést legyen
kénytelen fizetni főnökének. A kérdéses rendelkezés tehát, mint
eltérés a törvény alapelvétől, szorosan magyarázandó; kétség esetén a rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy a pályaváltoztatási
szabadság elve érvényesüljön. így pl. ha a hátralevő tanidő egy
félévnél kevesebb, a törvény ellenkező szóhangzata dacára sem
volna helyes az iparos javára egy egész félévi tandíjat megítélni.
(1. német Gewerbeordnung 127. g. §.).
A most kifejtettek szem előtt tartásával nem lehet a kérdéses rendelkezést úgy értelmezni, hogy a kártérítési kötelezettség
akkor is fennáll, ha a pályaváltoztatás nemcsak megvan engedve,
hanem közérdekből kívánatos is. Már pedig kétségtelen, hogy
ha a tanonc oly sérülést szenved, amelynek folytán eddigi iparát
csak korlátolt munkaképességgel folytathatná, akkor nemcsak
az
exisztenciális érdeke, hanem a közérdek is azt követeli,
hogy a tanonc térjen át olyan foglalkozásra, amelyet testi fogyatkozása dacára teljes munkaképességgel láthat el. Ila a tanonc
eddigi iparának folytatására testi fogyatkozás folytán kevésbbé
alkalmassá vált, akkor pályaváltoztatási szabadsága elől el kell
hárítani minden akadályt ; az ipar törvényeknek sem lehet olyan
értelmezést adni, hogy akadályt kíván gördíteni olyan pályaváltoztatás elé, amelyet nemcsak megenged, de a mely nyilvánvaló
közérdekből egyenesen kívánatos ós szükséges.
Dr. Bárdos Benő.

Ezen megfontolásokból kiindulva, az újabb ipartörvények általában azt az elvet követik, hogy a tanonc életpályaváltoztatását szabaddá kell tenni.
A magyar ipartörvény is ezt mondja ki, amidőn 72. §-ában
jogot ad a tanoncnak vagy törvényes képviselőjének, hogy a
tanviszonyt más életpályára vagy iparágra való áttérés céljából 15 napi felmondással bármikor megszüntethesse. A tanonc
és főnök ellentétes érdekeit a törvény akként egyenlíti ki, hogy
a tanoncnak megadja a pályaváltoztatás teljes szabadságát,
viszont arra kötelezi őt illetve a törvényes -képviselőjét, hogy a
főnöknek a betöltött tanidőre járó tandíjat és azonkívül még egy
félévi tandíjat fizessen meg. (74. §.)
Noha a kötelmi jog terén a szerződési szabadság az alapelv, ez az elv nem érvényesül minden kivétel nélkül. A kötelmi
j o g azon szabályai, amelyek valamely fél exisztenciális érdekeiSzemle.
nek védelmére szolgálnak, nem dispositiv, hanem kényszerítő
BELFÖLD.
jellegűek, azoktól a felek szerződésileg el nem térhetnek. (L. ptk.
jav. 1215., 1241., 1310—1319., 1416., 1426. §§.)
— Ivlein Ferenc és Andrássy Gyula fjróf, a jog- és
Ilyen jellegű az ipartörvény 72. §-ának szóbanforgó sza- államtudományok kitűnő mesterei szóltak a közelmúltban i s m é t *
bálya is. A tanoncra nézve a pályaváltoztatási szabadság életbe- a magyarság és németség közös sorsáról, a két nemzet múltjávágó fontos érdek ; annak megvonása a tanoncnak az életben
ról, amely megmagyarázza a jelent és amely sejteti a jövőt.
való boldogulását egész életére kihatóan megnehezítheti és egész Midőn mint méltán kijáró elismerést vesszük tudomásul azt az
jövőjét elronthatja. Az ipartörvény 72. §-ában a tanoncnak meg- általános helyeslést, amely Andrássy grófnak a magyarság mint
adott pályaválasztási szabadság oly jog, amelyről előre érvénye- a német faj hűséges barátjának történelmi szerepléséről szóló
sen lemondani nem lehet.
fejtegetéseit kísérte, egyszersmind készséggel ismerjük el Klein
Ezt a fenti ítélet indokolása is elismeri. De ha ez igaz, akkor
Ferencnek a jövő tudományos feladatainak körvonalozásával
ebből szükségképen következik, hogy az ipartörvény 74. §-ában
szerzett érdemeit. A békés, termékeny és boldog jövő képe az,
megállapítottnál nagyobb összeget nem lehet érvényesen kikötni amely sok csalódást, ezer bajt és keservet elviselhetővé tenni,
a ' t a n o n c pályaválasztása esetére. (L. a német Gewerbeordnung sőt feledtetni tud. A középeurópai államok szoros összetartása,
127. g. §-át) Az ilyen kikötés kötbér jellegével bír; a kötbér kiközös célok érdekében való féltékenykedés nélküli közreműkökötése pedig érvénytelen, ha oly kötelezettség megerősítésére dés, az együttes m u n k á b a n rejlő hatalmas erők hasznosítása,
szolgál, amelyet a törvény nem tekint hatályosnak. A tanonc ezek azok a tényezők, amelyeket az utókornak, amely a jelen
vagy törvényes képviselője aki a pályaváltoztatás esetére az ipar- szenvedések tengeréből előtámadó ú j korszak gyümölcseit éltörvény 74. §-ában meghatározott félévi tandíjnál nagyobb össze- vezni fogja, szem elől tévesztenie soha sem lesz szabad. A tudoget igér az iparosnak, a többletet annak a kötelezettségnek meg- mány pedig ne baktasson a mindénnapi élet eseményei által már
erősítése céljából igéri, hogy a tanidő alatt a tanonc nem fog régen kitaposott útakon. Haladjon párhuzamban a való élettel,
élni a pályaváltoztatási joggal. Ez a joglemondás azonban hatály- méltányolja idejekorán a félreismerhetetlen nagy jelenségeket,
talan, nem lehet tehát érvényes az annak megerősítésére szolgáló kötbér sem. (L. ptk. jav. 833. §.)
* V. Ö. Andrássy : tnteressen-Solidaritát des Deutschtums und
Kétségtelen tehát, hogy a kikötött kárpótlási összegből a fél- Ungartums (Annalen des Deutschen Reichs 49. évf, 145. és köv. old.)
évi tandíjat meghaladó összeg már az imént kifejtetteknél fogva
és Klein : Die Rechtsannáherung zwischen den Mittelmáchten.
sem követelhető. De kérdés marad, hogy követelheti-e az ipa- ' (D. J. Z. 2 1 / l v f . 649. és köv. old.)
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természetes konzervatizmusán enyhítsen az a tudat, hogy két
népfaj közös' dicső jövőjének útját kell egyengetnie neki is.
A.
— A m o r a t ó r i u m i r e n d e l e t e k sűrűn egymásra következő megújulása kényszerű erővel terelte kormányunk figyelmét
a gazdasági élet teherbírására és a gazdasági viszonyok konszolidálódásának arányában állapították meg a különféle rendeletek
a fizetési kötelezettség mértékét. A moratóriumfeloldó rendelet
kibocsátása véget vetett annak a kényszerűségnek, hogy a kormány időről-időre újból foglalkozzék azzal a gondolattal, hogy
a normális jogrend mennyiben volna újra megközelíthető. E kényszerű alkalom híjján azóta semmi újabb lefaragás, semmi újabb
közeledés a normális viszonyok felé nem történt, holott kétségtelen, hogy a moratóriumfeloldó rendelet után is maradtak fen
oly korlátozások, amelyek hova-tovább megérettek vagy a teljes
megszüntetésre, vagy pedig egy jelentékeny enyhítésre. Ezek
közül leggyakorlatibb az árverések kitűzésének kérdése. Kétségtelen, hogy a perlés megengedéséből még nem következik az
árverés feltétlen megengedettsége és indokolt, hogy az árverés
megengedését külön bírálják el és nem tekintették a fizetési kötelezettség szükségszerű következményének azt is, hogy a nem
fizető adós ellen az árverés ultima rációja is igénybe vehető legyen. ü e még ezen indokolt szétkülönítés elvi helyessége mellett is vitatható, hogy vájjon nem volna-e az eddigi keretnél
szélesebben megengedendő az az árverés kérésének joga.
A jogi helyzet ma ugyanis az, hogy a moratóriumfeloldó
rendelettel párhuzamosan kibocsájtott eljárási rendelet, az igazságügyi minisztérium 12,000/1915. I. M. E. számú rendeletének
16. §-a azt írja elő, hogy végrehajtási árverést ingóra az előzetes árverés esetétől eltekintve, csak akkor lehet foganatosítani,
ha a bíróság az összes körülmények szorgos méltatásával az árverést elrendelte. A rendelet tehát a bíró hatalomkörébe utalja
át teljesen az árverés elrendelését és a maga részéről csupán
a következő mondatban ad annyi direktívát, hogy kimondja,
hogy a bíróság ne rendeljen el ingóra árverést akkor, ha azt
találja, hogy az árveréstől kellő eredményt nem várhat. Ebből a
rendelkezésből alakult ki az a gyakorlat a bíróságok kezén,
hogy lehetőség szerint nem rendelnek el árverést.
Bíróságaink jórészt nehézséget támasztanak az árverési kérelmek kedvező elintézése elé s ez az enyhe gyakorlat azoknak
az adósoknak a malmára hajtja a vizet, akikben a fizetési készség hiányzik, holott fizetési képességük megvolna. Ilynemű esetek egyáltalán nem szórványosak, sőt a lakosság pénzbősége
már szinte közmondásszerűvé vált. De az elrendelt árveréseknek
is rendszerint nagyobb részben az a hatása, hogy az adósok a
követelést kiegyenlítik vagy legalább is rendezik valaminő módon tartozásukat és csak ritkán kerül a sor tényleg az árverésre.
A háborús árverési statisztika adatairól az igazságügyi kormánynak módja volna meggyőződni és
a hivatalos adatok igazolnák az itt kifejtett feltevést, az árveréskérés újra volna szabályozható úgy, hogy összhangzásba hozassék a tényleges viszonyokkal. Ha nem is megyünk el követelésünkben addig, hogy
minden korlátozó szabályt törüljünk el és tegyük szabaddá az
árverést, azzal a korlátozással, hogy bizonyos minimális értéken
alól az ingók nem árverezhetők el, minden esetre indokolt, hogy
az a túlságos kímélet, amely ma már nem annyira komoly érdekeket elégít ki, mint inkább kedvező alkalmat nyújt a nemfizetésre, helyet adjon szigorúbb rendszabályoknak. Távolról sem
állítjuk, hogy a normális viszonyok az árverés szempontjából
helyreállottaknak tekinthetők, de azokban az esetekben, amikor
•az adós gazdálkodásának üzemét folytatja, oly követelésekre,
amelyek a folyó gazdálkodás rendszerinti menete szerint ki szoktak egyéniíttetni, nézetünk szerint kimondható, hogy a hitelező
kérheti az árverést. Egyetemes közgazdasági érdek, hogy lehetőleg minél több teher egyenlíttessék ki a háború alatt és hogy a
magángazdaságok is lehető tehermentesen kezdjék meg a háború
utáni gazdálkodást. A hitelezőknek adandó ezen jog enyhítésére
a bíróságoknak megadandó a felhatalmazás, hogy az adós indokolt kérelmére még a fenti feltétel esetén is az árverést ne engedjék meg.
B.

— Tőzsdebíróság nem járhat el oly ügyekben,
amelyek polgári bíróság előtt még folyamatban
v a n n a k , ha tehát a zálogjog törlése iránt a pert folyamatba
tették a rendes bíróság előtt, akkor a tőzsdebíróság a behajtási
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perben nem bír már hatáskörrel. Ezt a jogelvet mondotta ki a
Kúria 1916. P. IV. 1794. számú határozatában. Eszerint az
1881 : LIX. tc. 95. §. első bekezdésében foglalt az a korlátozás,
hogy azokban az ügyekben, amelyek a polgári bíróság előtt
még folyamatban vannak, a tőzsdebíróság el nem járhat, nem
perfüggőségi, bartem hatásköri szabály, mert ilyen ügyekben a
tőzsdebiróság eljárbatását zárván ki, felfüggesztendő eljárásra
nem nyújt alkalmat. Ez tűnik ki a törvényelőkészítő munkálatokból is. Az igazságügyi bizottságnak a novella 86. és 87. (mai
94. és 95.) tj-aihoz fűzött indokolásában ugyanis az jut kifejezésre,
hogy az idézett szakaszokban a bizottság a tőzsdebíróságnak,
valamint a vidéki termény és gabonacsarnokok bíróságainak
«törvényes hatáskörét)) találta tüzetesebben és szabatosabban
körűlírandóknak. Minthogy pedig ez a hatásköri szabály, mely a
polgári bíróság előtt folyamatban lévő ügyeket a tőzsdebírósági
eljárás köréből elvonja és azokra nézve, szemben ezen különbíróság hatáskörével, a közpolgári bíróság kizárólagos illetőségét állapítja meg, a rendes bíróság illetékességére nézve
felállított olyan tiltó rendelkezése a törvénynek, melytől a dolog természete szerint eltérni nem lehet, alaptalan az a panasz,
hogy a tőzsdebíróság ítélete ellen a fenforgó esetben felfolyamodásnak helye nincs; mert ha a bíróság olyan ügyben ítélt, •
amelyre nézve a rendes bírói illetőségtől eltérésnek helye nincs,
az 1881 : LIX. tc. 96. §. a) pontja értelmében, a tőzsdebíróság
ítélete ellen fel folyamodásnak helye van. A másodbíróság megtámadott végzésének vonatkozó indokaiban helyesen fejtette ki,
hogy jelen per a zálogjog törlési pernek a polgári bíróság előtt
folyamatban léte miatt az 1881 : LIX. tc. 95. §. első bekezdése
szerint a tőzsdebíróság előtt megindítható nem volt, mert az
idézett törvényi rendelkezés csupán a kereseti igény alapjául
szolgáló jog azonosságát kívánja meg, ami az adott esetben
fen forog. Ezen az alapon a másodbíróság a tőzsdebíróság ítéletét
illetékesség hiánya miatt az idézett törvény 96. §. a) pontja
alapján helyesen semmisítette meg.

— A polgári hatóság részéről nem katonai célokra
történt rekvirálásból származó igények nem érvényesíthetők a polgári bíróságok előtt, hanem csak közigazgatási
úton. Ezt a jogelvet mondotta ki a kir. Kúria 1916. P. IV.
1768. számú ítéletében. Az ítéletnek elvi jelentőségű része a következő :
A keresetnek a fellebbezési bíróság előtt is fentartott jogalapja az, hogy az alperes (Fiume város közönsége) a rizs
legmagasabb árát Fiume város területére nézve meg nem állapította, az enélkül a felperesnél eszközölt rekvirálás pedig, mint
a lörvény s a törvényerejű rendelet intézkedéseibe ütköző hatósági eljárás joghatállyal nem bírhat s így az alperes a 70 K
rekviziciós és az állítólag 140 K tényleges piaci ár közti különbözet megtérítésére kötelezendő. A felperes tehát kereseti igényét az 1914 : L. tc.-ben szabályozott rekvirálási eljárásból származtatja, Ennek a törvénynek 7. §-a értelmében «a kötelezettségek felől, ha vita vagy panasz merül fel, a közigazgatási
hatóságok határoznak ; legfelsőbb fokon a 4. §. esetén a kereskedelemügyi miniszter, más esetekben a belügyminiszter dönt,
az érdekelt miniszterrel egyetértőleg)) és a felperes a fellebbezési bíróság által megállapított, meg nem támadott tényállás
szerint a kereset alapjául szolgáló rekvirálás elleni panaszát a
közigazgatási hatóságnál elő is terjesztette, panaszával azonban
végérvényesen elutasíttatott. Jogszabály az, hogy a törvény vagy
a törvényerejű rendeletek által kifejezetten a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt jogügyek a törvény rendes útjára
nem terelhetők s ily esetekben úgy az eljárás szabályszerűségének, mint a netán szabályellenes eljárás jogkövetkezményeinek
elbírálása az arra illetékes közigazgatási hatóság döntése
körébe tartozik. Ezek szerint a rekvirálási eljárással elválaszthatlan összefüggésben álló annak a kérdésnek elbírálása, hogy
az alperes a rizs legmagasabb árát a miniszteri
rendelettel nyert utasításhoz képest Fiume város egész területére
nézve és pedig a rekvirálás foganatosítását megelőzően tartozott volna-e általánosan kötelező hatállyal megállapítani s hogy
ez a megállapítás tényleg megtörlént-e s az általános tájékozódást biztosító módon közzé teendő volt-e? bírói útra nem tartozik és így a felperesnek a bírói hatáskör tekintetében irányadó jogszabályok megsértése miatt előterjesztett panasza alaptalan.
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A házastárs feltételekhez nem kötheti az élet-

k ö z ö s s é g v i s s z a á l l í t á s á t . Ezen az alapon utasította el a Kúria
felperesnek a H. T. 77. §. a) pontjára alapított keresetét a következő
indokolással: «Az a házastárs, akinek kérelmére a bíróság a II.
T. 77. §. aj pontjában megjelölt Uwrtalrpú határozatot kibocsátotta, az abban megszabott határidő alatt feltétlenül köteles a
házassági életközösséget az ennek folytatására hajlandó házastársával visszaállítani, ha a H. T. 77. §. aj pontja alapján kívánja
házasságuknak felbontását. A H. T. 77. §. a) pontja alá eső
bontóoknak ugyanis elengedhetetlen előfeltétele, hogy az annak
alapján kérelemmel fellépő házastársnak szándéka minden feltétel kikötése nélkül arra irányuljon, hogy a bírói határozatban
megszabott határidő elteléséig a házassági életközösséget az erre
hajlandó házastársával visszaállítja. Ha tehát ez az elengedhetetlen előfeltétel hiányzik, a II. T. 77.
aj pontjában meghatározott bontóok nem létesülhet. Már pedig ez az elengedhetetlen
előfeltétel a fenforgó esetben hiányzik. A fellebbezési bíróság
által megállapított tényállás szerint ugyanis akkor, amikor az
alperesnek anyja az alperes megbízásából felperes előtt kijelentette, hogy az alperes kész visszaállítani felperessel a házassági
életközösséget, felperes azt a nyilatkozatot telte, hogy az alperest
csak az esetre veszi vissza, ha felperest új lakóhelyére követi és
az igért 300 K hozományt magával hozza. Ebből a tényállásból
nyilvánvaló, hogy felperes a házassági életközösség visszaállítását feltételhez kötötte, következéskép a H. T. 77. §. a) pontjára
alapított kérelme a feltétlen szándékot nélkülözi. (Kir. Kúria 1916.
P. III. 1951.)

— ((Ingatlanokra vonatkozó kényszeregyezségi kérdések)) cím alatt a Jogtudományi Közlöny f. évi 27. számában
megjelent, dr. Pintér Ernőtől eredő cikkben foglaltakra röviden
a következőket tartom szükségesnek megjegyezni :
1. Az egyezségi eljárás megindításának az adós ingatlanaira
és egyéb telekkönyvi jogaira feljegyzése (ép úgy, mint a csődfeljegyzés is) a telekkönyvi rendtartás 104. §. 1. bek. aj pontjában meghatározott jelleggel bír, vagyis a följegyzés elmaradása
jogi következményt nem von maga után ; a telekkönyvi hatóság
tehát az eljárás megindításának följegyzése iránti kényszeregyezségi bírósági megkeresés előtt is megtagadni köteles a Rendelet
18. §. 1. és 2. bekezdése alá eső bekebelezéseket és előjegyzéseket, ha bármiként (pl. a hivatalos lapban közzétett hirdetményből) tudomást szerez az eljárás megindításáról, viszont, ha a
Rendelet 18. §. 1. és 2. bekezdése alá eső bejegyzések az eljárás
megindítása után mégis megtörténnének, eme bejegyzések föltétlenül eredetileg (tehát nemcsak az eljárás befejezetté nyilvánításának előfeltétele alatt) érvénytelenek.
Mindez szükségszerűleg folyik a Rendelet 18. §. •>!. és 2. bekezdésének szövegezéséből, mely szerint «az egyezségi eljárás
megindításától
kezdve . . . . nem lehel» a kérdéses jogokat szerezni.
2. A Rendelet 18. §. 1. és 2. bekezdése és a 19. §. 1. és
2. bekezdése csupán végrehajtási zálogjogokra és bizonyos jelzálogjog-előjegyzésekre vonatkozik ; a 13. § . 2 . bekezdése és az
55. §. 2. bekezdése is egyedül a 19. §-ra utalnak. Ebből világos
egyrészt, hogy másféle (pl. az adós bekebelezési engedélyén alapuló) telekkönyvi jogokat a telekkönyvi hatóságnak a kényszeregyezségi eljárás megindítása után is be kell jegyeznie, tekintet
nélkül arra, vájjon a bejegyzés alapjául szolgáló okirat (tehát
pl. az adós bekebelezési engedélye) a kényszeregyezségi eljárás
megindítása iránti kérelem előterjesztése előtt, vagy ezt követően,
de az eljárás megindítását megelőzően, vagy az eljárás megindítása után keletkezett-e ; világos másrészt az is, hogy az ilyen
telekkönyvi jogok az eljárás befejezetté nyilvánításának esetében sem törlendők.
Igaz ugyan, hogy a Rendelet 17. §. 1. bekezdése szerint a
kényszeregyezségi eljárás megindítása iránti kérvény benyújtása
napjától kezdve az eljárás megindításáig az adósnak nem szabad
ingatlanait elidegeníteni vagy megterhelni, a 17. §. 2. bekezdése
értelmében pedig az eljárás megindításától kezdve ily jogügyleteknek hatályosságához a vagyonfelügyelő hozzájárulása szükséges ; ámde az adósnak ezen szabályok ellenére létesített jogügyFőszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.
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letei még sem érvénytelenek, mert a Rendelet a 17. §. 3. bekezdésében csak azt mondja ki, hogy azok az egyezségi eljárás befejezetté nyilvánításának előföltétele alatt a hitelezők
irányában
(tehát relatíve) hatálytalanok,
vagyis csak azt engedi meg, hogy
az egyezségi hitelezők az ingatlant az ily relatíve hatálytalan
jogügyleten nyugvó telekkönyvi jogra tekintet nélkül kielégítési alapul igénybe vehessék.
S. J.

KÜLFÖLD.
— A R e i c h s g e r i c h t újabb háborús gyakorlatából közöljük a következő elvi jelentőségű ítéleteket: 1914 május elején
egy hamburgi nagykereskedő nagyobb tétel afrikai gyapotot
adott el, a teljesítés helyéül Hamburg, a berakás helyéül Madagaszkár volt kikötve. Szállítási határidő május-augusztus, az
Elbán való megérkezésekor. Az árú egy részét m á j u s havában
az Usambara hajóra rakták, mely el is indult Madagaszkárból,
de a háború kitörése folytán semleges kikötőbe futott be ; jelenleg is ott horgonyoz. Az eladott árú hátralevő része a háború
kitörésekor még nem volt hajóra rakva. A hadüzenet után az
eladó közölte a vevővel, hogy vis major folytán nem teljesíthet.
Ezzel szemben a vevő elismerte ugyan a teljesítés ideiglenes
lehetetlen voltát, de a háború befejezése utáni időre ragaszkodott a szállításhoz. Az eladó keresetet indított annak megállapítása végett, hogy a vevő jelen szerződés alapján ellene semmi
nemű követelést nem támaszthat. A hamburgi főtörvényszék és
a Reichsgericht egyező indokolással helyt adott a keresetnek.
Az ítélet a BGb. 323. §-ra támaszkodik. A hadiállapot folytán lehetetlen volt az eladónak az árút a francia Madagaszkárból Hamburgba szállítania. Nem követelhető az eladótól, hogy
az árút bizonytalan ideig őrizze és utóbb leszállítsa, miközben
magas költségeket kellene viselnie. Ily követelményt a kereskedelmi jóhiszem nem enged meg. Egyébként feltehető, hogy a
felek egyáltalán nem -szerződtek volna egymással, ha a háború
kitörésével számolnak. (1916 február 4.) Részben hasonló jogkérdéssel foglalkozik a Reichsgericht 1916 június hó 8-án hozott ítélete. Egy hamburgi vegyigyár több vaggon terpineolt és
thymolt adott el egy hamburgi kereskedőnek. A kötlevelek
1913. év december havában és 1914. év május havában keltek.
Az árú folytatólagosan, 1914. év végéig volt szállítandó. A megállapodás a következő kikötést t a r t a l m a z z a : ((Háború, üzemzavar és más hasonló előre nem látott akadály, mely a gyártást
csökkenti, elodázza vagy lehetetlenné teszi, az akadályozás tartamára felmenti az eladót a kikötött szállítási határidő betartásától.)) Az eladó ez alapon a háború kitörésekor megtagadta a
még hátralékos árú szállítását. Minthogy a vevő ebben nem nyugodott meg, az eladó keresetBen kéri annak a megállapítását,
hogy jelen háború tartama alatt teljesítésre nem kötelezhető,
A vevő — alperes — viszont nem teljesítés miatt kártérítést
követel.
A bíróság minden fokon helyt adott a keresetnek és a
viszontkeresetet elutasította. Az indokolás kifejti, hogy tekintet
nélkül arra, volt-e a háború kitörésekor még nyersárúja az eladónak, vagy szerezhetett-e be ilyet, a fentemlített kikötés folytán, a háború tartamára, szabadul szolgáltatási kötelezettsége
alól. Ha fenti feltétel megszorítólag lenne értelmezendő és az eladó mentesülése csak a tényleges akadályoztatással állna be, a
kikötés ugyancsak alkalmazandó. Minthogy az eladó külföldi
nyersanyagra van utalva, ennek beszerzése — ha nem is lehetetlen — oly nehézséggel jár, hogy az akadályoztatás íogalma
kimerítettnek látszik.
N. B.
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törekvések.

Két előnyét szokták különösen kiemelni a kodifikációnak :
1. azt, hogy fokozza a jog bizonyosságát — tehát kevesebb teret
enged a bírói önkénynek és előmozdítja a jog egyenlő kiszolgáltatását — és 2. hogy alkalmat ad a jogegységnek — főleg a jog
területi egységének — megteremtésére.
A történeti kodifikációk mindenike előtt ott lebegett a területi jogegység létesítésének a célja.
A kodifikálatlan jog — különösen annak azon része, mely a
szokásjogi halmazállapotból nem jegecedett még ki, — vidékenként
más és más, sokszor városról-városra is különböző. A régi Franciaország a z e
*»•' >;i)cn, abc! a magánjogot szokásjog szabályozta (pays du droit coutumier) hatvan ((általános)) — egész
provinciákra kiterjedő — és háromszáz ((helyis — egy-egy város
.területén hatályos — szokásjogot számláltak össze. Az 18<>5. évi
olasz Codice civile megalkotása előtt Olaszország is a legnagyobb változatosságot m u t a t t a magánjogi tekintetben. A német
birodalom és a Bgb. behozatala előtt számtalan partikuláris jogterületre volt szakgatva (1. Mugdan : Materialien I. 844.). És
1907. évi polgári törvénykönyvének megalkotása előtt Svájc mag á n j o g a is — a már 1888-ban egységesített kötelmi jog kivételével — megoszlott a legkülönbözőbb jogrendszerek között.
Hazai magánjogi kodifikációink előtt is ott lebeg a területi
jogegység célja. Polgári törvénykönyvünk javaslatának indokolása azt mondja róla, hogy létesítése ((talán még a jogbiztonságnál is fontosabb feladat®. Mert kiküszöböli a jogszolgáltatásból
azt a sok hátrányt, melyet a különböző jogterületek ellentétes
jogának összeütközése okoz. És, mert a jog közössége és a jogi
kultúrának sajátosságában rejlő belső kapcsolat által erősíti a
politikai, nemzet egységét.
A területi jogegységre való törekvés azonban hazai m a g á n jogi kodifikációnkban távolról sem jelent oly sokat, távolról sem
oly erős, mint amilyen volt az említett nyugateurópai országokban. Hazai magánjogunk területi szakadozottsága nem olyan
nagyfokú, mint amilyen éz a kodiíikációt megelőzőleg Franciaországban, Olaszországban, a Németbirodalomban, avagy Svájcban volt. Egyes kisebb jogterületektől (Jász-Kun kerület stb.)
eltekintve, nálunk tulajdonképen csak két jogrendszer konkurrál
egymással: a magyar és az osztrák magánjog. És ennek a két
jogrendszernek is dologi joga majdnem teljesen azonos, a kötelmi j o g tekintetében pedig lényeges eltérés alig is van köztük.
Az egységesítő törekvések tehát csakis a házassági vagyonjog
és az öröklési j o g körében találkozhatnak megszüntetendő ellentétekkel.
De meg aztán nálunk az egységesítő törekvésnek a különféle jogterületek törvényhozási partikularizmusával nem kell megküzdenie. Nálunk a különféle jogterületek közül törvényhozási
autonómiája csakis Horvátországnak van. Magánjogi kodifiká-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

ciónk pedig nem is gondol arra, hogy társországunkra kiterjedőleg is létesítsen jogegységet. A többi külön jogterületnek —
a régi Erdélynek, a volt határőrvidéknek és az ú. n. országbírói
értekezlet jogterületének — külön törvényhozása nincsen; 1867
óta alkotott magánjogi törvényeink hatályosak az anyaország
egész területén. Franciaországban, a Németbirodalomban és
Svájcban a kodifikáció előtt ez nem volt így. Ezekben az országokban nem csupán a jog nem volt egységes, de a jogfejlődés lehetősége sem volt az. A franciaországi helyi törvényhozó testületek, a későbbi Italia unitává alakuló kis olasz territóriumok, a
Németbirodalmat alkotó szövetséges államok és a svájci kantonok mindenikének joga volt arra, hogy minden tekintet nélkül
a többiekre, egymástól eltérően fejleszthesse tovább j o g á t és a
különféle törvényhozó testületek éltek is e jogukkal. Éltek néha
minden ok nélkül is, néh.a egyesegyedül csak azért, hogy megmutassák, hogy élhetnek vele. (Mint ahogyan manapság is megteszik ezt hazánkban az egyházi hatóságok, akik iskolai ügyekben számtalanszor rendelkeznek az államtól eltérően csakis azért,
hogy autonómiájuknak bizonyságát adják.)
Hazai kodifikációnknak területi jogegység létesítésére irányuló törekvését a francia, olasz, német és svájci kodifikációknál érvényesült hasonló törekvésekkel párhuzamba állítanunk
csakis akkor lehetne, ha arra törekednénk, hogy a magyar szent
korona országaiban megteremtsük a ^ m a g á n j o g egységét. Ha
arra törekednénk, hogy Horvátországnak magánjogi autonómiája
épúgy, mint a mi magánjogi önállóságunk is egybeolvadjon
valamilyen közös magyarbirodalmi magánjogi törvényhozásban.
Vagy legalább arra, hogy ilyen közös magánjogi törvényhozás
nélkül is, valamilyen szerződéses megállapodás eredményeképen
tegyük egységessé magánjogunkat. Olyanféleképen, mint ahogyan
a hágai megegyezés teljesen idegen államok között is egységessé
tette a váltójogot és mint ahogyan a középeurópai államok jogrendszerének egységesítésére irányuló mozgalom is a maga céljait elérni akarja.
Magánjogi kodifikációnk körében e törekvésnek nyoma sem
akadt.
A jogegység helyreállítása — úgy, amint ezt kódexünk tervezi — nemcsak nem jelenti a magánjogi egység megteremtését
a magyar szent korona összes országaira nézve, de sőt ellenkezőleg. Azt jelenti, hogy a kódex megalkotásával meg fog
szűnni nálunk az osztrák polgári törvénykönyv jogának alkalmazása — a nyílt alkalmazás épúgy, mint a látens — és ezzel
meg fog szűnni az a kapcsolat is, amely a m a g á n j o g hasonlósága révén nemcsak Horvát-Szlavónországokkal kötött össze bennünket, de amely e hasonlóság révén Boszniával, sőt Ausztriával
szemben is fenállt.
Nem egészen jogosulatlan az az állítás, hogy kodifikátoraink
figyelmét elkerülte az, hogy ez a jogi változás gazdasági forgalmunkat is hátrányosan befolyásolhatja. Ha elismerjük is azt,
hogy gazdasági kapcsolatok létesiilése és fenmaradása sokkal
materiálisabb okokon múlik, mint a jogegységen; ha kétségtelennek t a r t j u k is, — hiszen a történelem ezer példával is bizonyíthatja, — hogy gazdasági kapcsolat létesült, fenállott és fejlődött olyan népek között is, amelyeknek joga teljesen különbözött egymástól, mégis bizonyos, hogy azokra nézve, akik gazdasági kapcsolatban állanak egymással és akik ezt a kapcsolatot
fejleszteni is óhajtják, hogy azokra nézve kellemesebb, mert azérint, kezést megkönnyíti, biztosabbá, nyugodtabbá teszi a j o g egyforma-

,KÖNYVTARA.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

'266

sága. Épúgy, mint a nyelv egyformasága is. És teljesen érthető,
hogy Rómában a kereskedelmi kapcsolatok fejlődése és az idegen
népekkel való érintkezés növekedése életrehívta azt a törekvést,
hogy mindazon földterületekre nézve, amelyekre ez az érintkezés
kihat, egyformává, egységessé tétessék a jog. És mindannyian
megértjük azt is, hogy ugyanakkor, amikor a középeurópai államokat a történelem vaskeze rákényszeríti arra, hogy gazdasági
érintkezésük intenzivebbé tételére törekedjenek, hogy ugyanakkor ezekben az államokban ellenállhatatlan erővel lép fel az
a törekvés, hogy eltávolítsanak minden jelenséget, amely bármily kis mértékben is nehézkesebbé, kellemetlenebbé tehetné az
érintkezést. Csak természetes, hogy a jogi különbségeket is lehetőleg kiküszöbölni igyekeznek.
És érthetetlennek tűnik fel előttünk, hogy Sauigny a maga
éles ítélőképességével hogyan állíthatta híres vitairatában (Vom
Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft,
1814, 24. oldal), hogy a német jogegység megteremtése és a jogi
partikularizmus megszüntetésére egyáltalában nincsen szüksége
a forgalomnak és a gazdasági élet fejlődésének. Olyannyira fenakadunk ez állításon, hogy szinte hajlandók vagyunk elhinni
Kantorouitznak
(Was ist uns Savigny? Recht und W i r t s c h a f t
1911, 47. s köv. old.), hogy tudományunk e kiválóságának elméleti zsenialitása mellett sem volt elég érzéke a jogélet gyakorlati
követelményei iránt.
*

Nem akarunk konkrét tervekkel előállani. IdejÖk egyelőre
még nem érkezett el. Ám azt tartjuk, hogy akkor, amikor álmodozni kezdünk Közép-Európáról, amikor elkezdünk törekedni
arra, hogy a középeurópai államok joga egységessé tétessék :
hogy akkor hazai j o g u n k n a k — értvén «.haza» alatt nem csupán
a szűkebb értelemben vett Magyarországot, hanem a magyar
szent korona Összes országait, különösen tehát társországainkat
is — ennek az ilyen értelemben vett hazai jognak egységesítésére is kellene gondolnunk. Felvetni szeretnők a kérdést, nem
kellene-e vagy lehetne-e mostan — a háború által sok tekintetben radikálisan átalakított gondolkozással — módot keresni arra,
hogy egyformává tétessék a jog a Szent István koronája alá
tartozó összes országokban. Még pedig nem csupán a jognak
azon része, amelynek egységesítését a berlini tanácskozás a középeurópai államokra nézve is programmúl tűzte ki, — erre
nézve ma is megvan már nálunk a jogegység — hanem azon
részei is, amelyekre nézve ez a konferencia az egységesítést erre
a nagyobb Jogterületre kihatólag egyelőre megkísérelhetőnek
még nem tartotta.
Nem volna-e érdemes •— egyebek közt különösen — arra
gondolnunk, hogy polgári törvénykönyvünket társországainkkal
közösen alkossuk m e g ? Hogy legalább annak vagyonjogi részét — a dologi és a kötelmi jogot — kodifikáljuk egyöntetűen
társországainkkal? Lehet-e — akármilyen kis mértékben, de
mégis — kilátásunk arra, hogy erre a kérdésre kedvező feleletet
kaphatnánk ?
Kodifikációnk körében ez a gondolat nem vetődött fel mindmostanig, mert sikerre semmiféle kilátásunk nem lehetett. A háború előtt társországunk minden erre irányuló törekvést ridegen
visszautasított volna. Akkoriban a nemzetiségi kérdés magánjogunk ilyen irányú fejlődésének elháríthatatlan akadályáúl kellett
hogy feltűnjék.
A háború más elháríthatatlannak vélt akadályokkal együtt
elháríthatónak mutatja ezt az akadályt is. Ha nem is változtatta
meg mindannyiunk lelkületét, mégis hisszük, hogy hajlamosabbá
tett mindannyiunkat arra, hogy régi előítéletektől szabaduljunk.
A háború előtt magyar érzelmei és hazafiassága előtt kétségeket ébreszthetett volna az, ki a magyar jogászok közül proponálni merte volna, hogy társországainkat nem fölényesén, nem
ú. n. szupremáciánk éreztetésével, hanem közjogi érzékenységeiknek teljes tiszteletbentartása, egyenjogúságuknak teljes — sőt a
teljesnél is teljesebb — elismerése mellett igyekezzünk rávenni
arra, hogy velünk együtt közös erővel törekedjenek magánjogunk
egyöntetű kodifikálására.
A háború előtt döntőleg befolyásolta gondolkodásunkat a
szupremácia ideológiája. Akkoriban csak azt a nemzetiséget tekintettük államfentartónak, amelynek szupremáciája van az ál-
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lamban. Az olyan nemzetiségről, amelynek szupremáciája nincsen, azt tartottuk, hogy szótfogadás a kötelessége és meghajlásaz államfentartónak nevezett nemzetiség irányában. M i n t a h o g y a n
az európai egyensúly fentartásában is csupán a nagyhatalmaknak j u t t a t t u n k szerepet, a kis nemzeteket pedig teljesen negligáltuk.
A háború változtatott nézeteinken. Megmutatta, hogy a kis
államok szereplése az európai egyensúly szempontjából éppenséggel nem közömbös és hogy a nagyhatalmaknak ahhoz, hogy
helyüket katasztrófa esetében is meg tudják állani, nagyon i s
szükségük lehet a kisebb államok támogatására is. És m e g m u tatta azt is, hogy az államok — különösen a par excellence
nemzetiségi államok -— fentartásához nem elegendő a szupremáciával rendelkező nemzetiségnek ereje, hanem szükséges ehhez
a kisebbségben levő nemzetiségek támogató és védő k a r j a is.
A Friedrich Naamann ccKözép-Burópá»-jának legszebb részei közéi
tartoznak azok a fejtegetések, melyekben a nemzetiségi kérdés
modernebb alapokra fektetésének szükségét bizonyítja ez a kiváló író. Amelyben kimutatja, hogy az az eljárás, amelyet Poroszország tanúsított a lengyel nemzetiségi kérdés kezelésében, teljesen téves útakon járt és hogy Ausztriában és Magyarországban is szükséges, égetően szükséges a nemzetiségekkel való bánásmód megváltoztatása.
Eddig azt tartottuk, hogy önérzetünket sértené, ha egyenrangú félként állnánk szóba társországainkkal. Eddig úgy gondolkodtunk, mint a régi családapák és a régi pedagógusok, akik
a tekintélyt tartják a család és az iskola legfőbb támaszának ós
nem veszik észre, hogy a legerősebb tekintélykultusz sem képesa család felbomlását megakadályozni ott, ahol az a családtagok
erkölcsi és anyagi szükségleteivel ellenkezésbe jut és hogy a
tanítandó tárgy iránti érdeklődés és szeretet felkeltése sokkalta
különb pedagógiai eszköz a tekintélynél.
A háború megtanította a népeket arra, hogy a létért való
küzdelemben más tényezők esetleg fontosabb szerepet tölthetnek
be, mint az önérzet. Szerbia önérzete óriási volt, végzetétől ő t
ez meg nem óvta.
Ha önérzetünk rovására menne is, hogy társországainkkal
egyenrangú félként alkudozásokba bocsátkozzunk — ami nein
áll —-, még akkor is meg kellene ezt tennünk. Közjdgi engedmények árán is érdemes lenne erre törekednünk. Minden lehető
eszközzel rajta kellene lennünk, hogy bebizonyítsuk társországaink előtt, hogy érdekeiket megértjük és hogy törekvéseiket
semmiféle tekintetben sérteni vagy veszélyeztetni nem akarjuk,
de sőt azok előmozdításán közremunkálni is akarunk. A jogegység megteremtése van olyan cél, amelynek kedvéért áldozatokat
is érdemes hoznunk. Kísérleteink sikertelensége esetében Iegalábf>
elmondhatnék, hogy nem rajtunk múlott az eredménytelenség.
Hisszük, hogy kísérleteink nem lennének sikertelenek.
Hisszük, hogy a háború társországaink gondolkodását is
átalakította.
A háború előtt — ha nem is mindnyájan, de talán jogászaiknak egy része, ha nem is nyíltan, d^ talán titokban, talán
többé-kevésbé tudatalattian, arról ábrándoztak, hogy valamikor,
talán nem is olyan nagyon messze a jövőben, el fognak szakadni
tőlünk és részévé lesznek valamilyen nagy délszláv birodalomnak. Annak az ideiglenességnek, melyet náluk magánjogi téren az:
1860/61. évi báni értekezlet teremtett, amely eltérően országbírói
értekezletünktől nem állította vissza a régi jogot — a velünk
évszázadokon át közös, Werbőczyn alapuló régi jogot, — az
ideiglenes hatályban megtartotta az osztrák polgári törvénykönyvet,* ennek az ideiglenességnek megváltoztatását szükségesnek
nem tartották. Talán épen azért nem. mert úgy gondolkoztak,,
hogy arra a néhány esztendőre — legrosszabb esetben néhány
évtizedre — ameddig nagyszláv álmuk sorsa eldől : erre a rövid időre nem érdemes már a kodifikáció kérdését megbolygatni.
— A háború felébresztette álmaikból a nagy álmodókat.
— Akárhogyan értékeljük is a háború eredményeit vagy
esetleges eredménytelenségét, az az egy bizonyos, hogy nemzetiségeink sorsát megfellebbezhetetlenül eldöntötte. Nyilvánvalóvá
* L. erről Mciurovié zágrábi tanár cikkét a «Festschrift zur
Jahrhundertfeier des österreich. alig. Bürgerl. Gesetzbuches» 191L
című mű első kötetében.
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tette mindannyiokra nézve, hogy Ausztria is, Magyarország is
ezek a par excellence nemzetiségi államok — élnek és életképesek és hogy ők, a nemzetiségek, ez államoknak elszakíthatatlan
részei. Azt jelenti ez a döntés rájok nézve, hogy politikai törekvéseiknek kialakultak az áthághatatlan határai; hogy mostantól
kezdve nem készülhetnek többé arra a valamilyen ((katasztrófára®,
amire eddig mindég számítottak, hogy mostantól kezdve sorsuk
javulását csakis úgy várhatják, ha támogatják, erősítik és fejlesztik azt az államszervezetet, amelybe - indivisibiliter
ac inseparabiliter — be vannak kebelezve. Anélkül, hogy a
Nanmannéhoz
hasonló poétikus melegséggel a lövészárkokban való együttharcolás örök kihatásaira gondolnánk : hideg gondolkodás mellett
is rá kell jutnunk arra, hogy az egy állammá összekovácsolt
nemzetiségek sorsának eme felbonthatatlan közössége szükségszerűen kihatással kell, hogy legyen és lesz a népek egymáshoz
való viszonyára a háború után következő békében is.
A háború után tehát Horvátország jogászai is előreláthatólag inkább fogják óhajtani az állandóbb berendezkedést a jogélet különböző terein, mint ahogyan ezt a háború előtt tették.
Hisszük, hogy az esetben, ha a magánjogi kodifikáció gondolatával kopogtatnánk horvát kollégáinknál, hisszük, hogy ab ovo
elutasító választ nem kapnánk tőlük.
*

Hogy azután érdemben is boldogulnánk-e vájjon velők, ez
egészen különálló kérdés. Még pedig sokkal nehezebb és komplikáltabb kérdés.
Érdemben a horvátok bizonyára hivatkoznának arra, hogy
kodifikáció esetében csakis Ausztriával azonos alapokon nyugvó
törvénykönyv alkotásába mehetnének bele. Hivatkoznának arra,
hogy hatvan esztendőnél hosszabb ideje élnek már az osztrák
joggal, meg is szokták azt, de meg az Ausztriával lenálló gazdasági és egyéb összeköttetéseiknél fogva, ennek az állapotnak
fentartását kívánatosnak is tartják.*
Álláspontjukat teljes mértékben meg kellene értenünk. Nem
szabadna szemrehányással illetni őket azért, amiért inkább óhajtják, hogy Ausztriával legyen egyforma a joguk, mint azt, hogy
velünk — anyaországukkal — fejlesszék a jogközösséget. Annál
a szoros gazdasági érintkezésnél fogva, amellyel az iparilag fejlettebb Ausztriával állanak, de meg annálfogva is, hogy jogászifjuságuk tanulmányi célokból inkább keresi fel a németnyelvű osztrák
egyetemeket : mindezeknél fogva nagyon is érthetőnek kell talál
nunk e törekvésüket. Ép úgy, mint ahogyan — a történeti fejlődés ismerete mellett — természetesnek kell találnunk azt is, hogy
a boszniai" ügyvédi kamara mindjárt megalakulása után 1909-ben
nem az iránt intézett feliratot a boszniai tartományi kormányhoz, hogy magyar magánjogunk rendelkezéseit terjessze ki Boszniára mint hazánk egykori hűbéres tartományára, hanem aziránt,
hogy azt a létező jogállapotot, amely szerint a török jog mint elsősorban alkalmazandó jog mellett hézagpótló jog gyanánt szerepel ottan 1878 óta az osztrák j o g is : hogy ezt a jogbizonytalanságot szülő állapotot szüntesse meg azzal, hogy a török jog
helyébe kifejezetten és a török jog kizárásával recipiáltassa az
osztrák polgári törvénykönyv jogát.** Mindezeket meg kell értenünk, sőt nemcsak megértenünk, de helyeselnünk is. Ám alkalmazkodnunk hozzájuk azért még sem kell.
Horvát testvéreink kedvéért sem mehetnénk bele abba, hogy
reripiáljuk az osztr.ák magánjogot. De sőt bosnyák kollégáink
kedvéért sem. Ezt a gondolatot ötvenöt esztendővel ezelőtt letárgyalta már az országbírói értekezlet, amikor leszavazta azt,
aki a reeepciót óhajtotta.
Igaz ugyan, hogy hazánk függetlenségének és önállóságának
kidomboz'ítása végett ma — a világháború 22-ik hónapjában —
nem kell már oly kétségbeesett küzdelmet folytatnunk, mint az
országbírói értekezlet idejében, a Deák-féle híres felirati javaslatok esztendejében. Akkoriban ugyancsak fel kellett használni
minden eszközt, — közjogit ép úgy, mint magánjogit — hogy
önállóságunkat és függetlenségünket dokumentáljuk és kidom* L. Manrovic: i. m. I. 697. old., ahol is rámutat arra, hogy
azok a reformtörekvések, amelyek 1905 óta mutatkoznak Horvátországban, simulnak az osztrák reformtörekvéshez.
** Josef Pilar: Festschrift zur Jahrhundertfeier des österr. alig.
Bürg. Gesetzbuches. I k. 723 s. k.

267

borítsuk. Manapság már. többé ilyen közjogi szempontok figyelembevételére magánjogi berendezkedésünk kérdésénél olyan
nagy szükségünk nincsen. Közjogi önállóságunk a háború folyamán az egész világ előtt annyira kidomborodott, megdönthetetlensége annyira kétségtelenné vált, hogy annak mesterséges alátámasztására szükségünk már nincsen. A centralisztikus törekvések lejárták magukat, mert kitűnt róluk, hogy lehetetlenségre
törekesznek és hogy nincsen is szükség rájok. Magyar ezredeink
Önfeláldozó küzdelme öreg királyunk előtt- is nyilvánvalóvá tette,
hogy hazánk mint önálló állam is van olyan hű — sőt hívebb
is — mint Ausztriának bármely centralizált tartománya. A történelem ratlogikája pedig megérttette mindenkivel, hogy elszakadásra gondolnunk különben is lehetetlen lenne, mert hiszen ez
pusztulást jelentene reánk nézve.
Mindez igaz.
Közjogi szempontok tehát nem szólanának esetleg ellene
annak, hogy recipiáljuk Ausztria jogát.
És mi mégsem akarhatjuk ezt.
Horvát testvéreink kedvéért sem lehetünk hajlandók lesülyedni azoknak a kis nemzeteknek színvonalára, amelyek reá
vannak szorulva arra, hogy recipiálják a más nemzetek törvénykönyveit, mert maguk azoknak megalkotására képtelenek. Önérzetünk ezt meg nem engedi. Es semm'féle szükséglet nem kívánja, hogy önérzetünk tekintetében áldozatot hozzunk.
Aktíve, alkotó tényezőként akarunk szerepelni m a g á n j o g u n k
felépítésénél, nem pedig csupán passzíve. És szeretnők, hogy
horvát testvéreink is íy-y szerepeljenek. A középeurópai államok
jogának egységesítéséről folytatandó megbeszélésekkel párhuzamosan eszmecserét szeretnénk lolvtatni horvát kollégáinkkal és
— az ő kedvükért — osztrák kartársainkkal is arról, nem lehetne-e vájjon magánjogainkat — vagy legalább ennek egy részét, legalabb a dologi és kötelmi jogot —: egyformává tenni
vagy legalább hasonlóbbá, mint amilyen.
Mai kódexjavaslalunk a német polgári törvénykönyvre támaszkodik. Amennyire eltávolodik az osztrák polgári törvénykönyvtől, ann>ira közeledik a német polgári törvénykönyvhöz.
Átvette és legújabb szövegében is megtartotta a német, kódex
számos olyan rendelkezését is, amelyekről a kritika ismételten
is kimutatta, h o g y helytelenek, amelyeket a svájci polgári törvénykönyv kihagyott vagy megváltoztatott már és amelyeket az
osztrák polgári törvénykönyvnek rendeleti úton —- az osztrák
alkotmány 14. §-a alapján — a két részletben (1914 okt. 12-én
és 1916 március 17-én) életbeléptetett novellája is elvetett.
Nagyon is érteni véljük kodilikátorainkat. Szándékosan is
törekedtek sokszor arra, hogy kódexünk az osztrák jogtól eltávolodjék. Ám megértjük azok álláspontját is, akik felvetik a
kérdést, hogy ha már valamely külföldi jogrendszerhez hasonlítania kell kódexünknek, nem inkább lenne-e kívánatos, hogy a
velünk szoros közjogi és gazdasági kapcsolatban élő Ausztria
magánjoga legyen ez? Nem lenne-e kívánatos ez különösen mostan, amikor Szerbia, Montenegró és Albánia sorsát is közelebbi
kapcsolatba hozta hazánkkal a háború ? Az 1844. évi szerb polgári törvénykönyv - - néhány nemzeti jogintézmény (pl. a házközösség intézményének, a törvényes öröklési jogban a fiág
előnyben részesítésének) megtartása mellett — nagyban és egészben az osztrák polgári törvénykönyv mintául vétele mellett készült. Albániára nézve 1— sőt esetleg külön magánjogi kódex-szel
bíró Montenegróra nézve is — bizonyára az fog kívánatosnak
mutatkozni, hogy Boszniáéhoz hasonlóan szabályoztassék joga.
Ártalmára lenne-e vájjon magyar kodifikációnknak, ha horvát kollégáinkon kívül Ausztria, Szerbia, Bosznia, sőt esetleg
Albánia és Montenegró jogászaival is együtt — több-kevesebb
tapasztalataiknak, kisebb-nagyobb tudásuknak belevonásával —
folytatnék a kodifikálást? Ártalmára lehetne-e önállóságunknak,
sérthetné-e önéfzetünkat, ha a kodifikáció közös előkészítésénél
— mert hisz csak az előkészítés lenne közös — elfogadnók esetleg horvát vagy osztrák kollégáink egy-egy javaslatát ?
Nehézségek bizonyára merülnének fel. Ezek azonban nem
lennének legyőzhetetlenek.
Felvetődnék a kérdés, hajlandók lennének-e az osztrákok
arra, hogy velünk közös kodifikátórius együttmunkálkodásba
belemenjenek. Hajlandók lennének-e vájjon arra, hogy a mi
kedvünkért elégessék az áldozat oltárán régi kedves kódexüket,
amelyet novelláris úton épen csak az imént reformáltak.
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Azt hisszük, hogy hajlandók lennének. Szászország is lemondott 1865-iki kódexének megalkotása után azonnal — a német
jogegység érdekében — arról, hogy örök létet biztosítson kódexének. A mai kodifikátor nem vágyódik már annyira örök
babérok után, mint Werbőczy korában. A j o b b kedvéért kész
feláldozni a jót, mert tudja, hogy a fejlődésnek nagy szüksége
van erre.
A családjog és az örökjog teljes egységesítésétől el kellene
tekinteni. Ezen a téren nagyobb nehézségek merülnének fel.
A családjog terén a polgári házasság intézménye, az örökjog
terén pedig nemzeti sajátosságok (hazánkban pl. az ági öröklés.).
Semmi akadálya nem lenne annak, hogy a törvénykönyvből kiemeljük a családjog és örökjog azon részeit, melyeknek egységes szabályozása nem lehetséges. Ezen részek
kiemelése után is meg fog maradhatni bennük számos szabályozás, amelyek elé akadály gördülni nem fog. A személyjog, egyesületi jog, dologjog és kötelmi jog tekintetében pedig
teljes jogegység fog létesülhetni.
A gondolat, melyet felvetettünk — és amelyet részletesebben
kifejteni, amelynek jó oldalait és nehézségeit részletesebben megtárgyalni egyelőre nem a k a r h a t j u k — jogászaink egy részénél
mindenesetre ellenzésre találand. Jogászaink legkiválóbbjai, azok,
akiknek polgári törvénykönyvünk előmunkálataiban legnagyobb
részük volt, ellenezni fogják. Kárbaveszett m u n k á n a k lógják
nyilvánítani azt a nagyenergiájú tevékenységet, amely már-már
teljesen tető alá hozta magánjogi kódexünket. A művész hiúsága
fájlalni fogja bennük azt, hogy a már csaknem elkészült jó és
szép műalkotást lerontsák és feláldozzák a jobb és szebb kedvéért.
Teljes lerontásról és kárbaveszett munkáról azonban szó sem
lehet. Az a húsz esztendeje folyó munka, melyet a magánjog
egészét felölelő kódex programmul tűzése óta — Erdély igazságügyminisztersége óta — kifejtettünk, magánjogtudományunkra
hatás nélkül nem maradt. Es nem maradna hatás nélkül jövendő
törvénykönyvünkre sem. Ez a m u n k a és az abban szerzett és
annak folytán lökéletesbült kodifikátori képességek biztosítanák
számunkra azt, hogy a kodifikációs munkában Ausztria és Horvátország jogászaival szemben nem szenvednénk rövidséget, hogy
legkiválóbb jogászaikkal szemben is egyenrangú felek gyanánt
tudnók megállani helyünket a tudományos vitatkozásokban. Ez
a húszesztendős munka tanított meg arra. hogy a magánjogi
szabályozások különféle lehetőségei között meg tudjuk különböztetni a jót a jobbtól, és hogy az osztrák jog netaláni jó szabályaival szemben programmul tudjuk adni magyar kódexjavaslatunk jobb szabályozását.
Kétségtelen, hogy a törekvések számos akadályt gördíthetnek kodifikációnk útjába. Ismételten is megakaszthatják, számos
esztendővel késleltethetik befejezését. A német kodilikáció története csak hasznos tanúságot szolgáltat ebben a tekintetben. Az
bizonyos, hogy az akadályok leküzdése egyesült erővel gyorsabb
tempóban fog előrehaladni, mint amilyenben kodifikációnk eddig
haladt. Kodifikációnk késedelmet szenved talán, ám végeredményben e késedelem a területi jogegység létesülését fogja siettetni.
Ez a cél pedig van olyan cél, amely szentesíti az eszközt.
Dr. Hebelt Ede.

A biztosítéki jelzálogjog kérdéséhez.*
III.
Ha ezek szerint kétségtelen, hogy a jogegységi határozat
által teremtett jogi helyzet nem kielégítő, úgy az orvoslás útjainak keresése annál fontosabb, mert a jogegységi határozat az
1912: LIV. tc. 75. §-a értelmében a bíróságok által mindaddig
követendő, amig azt a kir. Kúria teljes-ülési határozata meg nem
változtatja.
Arról tehát, hogy az alsóbíróságok ellenkező álláspon-tra helyezkednének és ekként a judikaturában mód kínálkoznék az ellenkező felfogás érvényesülésére, szó egyáltalában nem lehet.
A kérdés most már az, hogy az orvoslást milyen úton
keressük.
A határozat megbeszélői általában véve a törvényhozásra
apellálnak.
* Bel. közi. — Az előbbi közi. 1. a 28. és 29. számban.
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Nézetem szerint azonban, mielőtt a törvényhozási beavatkozás igénybe vétetnék, fontolóra'kell venni azt, hogy nem segílhetne-e maga a judikatura?
Ha a jogegységi határozat álláspontját a létező jog szempontjából minden kétségen lélülállóan helyesnek kellene tartanunk, úgy természetszerűleg nem maradna más hátra, minthogy a
törvényhozás beavatkozzon és módot nyújtson a tételes jog megfelelő átalakítására.
Minthogy azonban nézetem szerint a Kúria jogegységi határozata egyáltalában nem következik szükségszerűen a tételes
jogból, természetszerű, hogy a magam részéről a judikatura által
való orvoslást tartom elsősorban kívánatosnak.
Ebből a szempontból pedig a teendő nézetem szerint igazságügyi kormányunkra hárul.
Az 1912: LIV. tc. 71. §-a az igazságügyminiszternek jogot
adott arra, hogy a Kúria jogegységi határozataival szemben a teljes-ülés állásfoglalását kezdeményezhesse. Ezen jog igénybevételére a jelen esetben annál nagyobb szükség van, mert sem a kir.
tábláktól, sem a Kúria egyes tanácsaitól nem várható, hogy a
jogegységi határozattal szemben — különösen rövid időn belül
állást foglaljon.
Hogy a joggyakorlatnak ily autonóm átalakulása milyen időt
vesz igénybe és milyen nehézségekkel jár, azt megmutatta a
váltótelepítési joggyakorlat esete, holott a telepítés kérdésében
a kir. Kúria teljes-ülése állást soha nem foglalt és így a feladat
kisebb volt.
Belátható időn belül tehát ezen az úton változásra számítani
nem lehet. Miután pedig a kérdés sürgős megoldást igényel, nézetem szerint joggal kívánható, hogy igazságügyi kormányunk
éljen törvényadta jogával és ekként a joggyakorlat terén való
orvoslás biztosíttassák.
Csak ha a döntésre hivatott tényezők nem tartanák e javaslatot elfogadhatónak, vagy a Kúria teljes-ülése megmaradna a j o g egységi határozat álláspontja mellett, tartom a törvényhozási reform kérdését aktuálisnak.
E részben, vagyis az alkotandó törvény tartalma tekintetében két javaslat vált ismeretessé.
Sebess (Jogtudományi Közlöny 1916. évfolyam 19. szám) az
osztrák polgári törvénykönyv III. novellájának 33. §-a tulajdonosi zálogjog meghonosításában keresi a megoldást, vagyis annak
kimondásában, hogy a követelés kifizetése vagy egyéb megszűnése nem vonja maga után a jelzálogjog megszűntét, hanem ily
esetben a tulajdonos akár a régi hitelező, akár más hitelező
javára egy más követelés biztosítására lekötheti a jelzálogjogot.
Ez az út eszerint közvetett, mert a tulajdonosi zálogjog elsősorban azokra az esetekre szól, amelyekben a jelzálogjog a követelés kifizetése folytán megszűnt, nem pedig azokra, amelyekben az átruházás vagy átvállalás történt.
Ezen intézmény átvételéhez nézetem szerint a polgári törvénykönyv keretében is szó férhet, azt azonban, hogy még a
polgári törvénykönyv életbelépte előtt külön törvény keretében
életbeléptessék, a magam részéről semmikép sem helyeselhetem.
Tételes telekkönyvi jogrendszerünk azon az elven épült fel,
hogy a követelés megszűnte esetén a jelzálogjog, amennyiben
nem töröltetett, csak jóhiszemű harmadik személyek javára tekintetik fennállónak. Ezen incidentaliter ily nagy rést ütni nézetem
szerint aggályos volna.
Az ilyen intézkedésnek az úgynevezett forgalmi jelzálogoknál továbbá semmi esetre sem szabadna visszahaló erőt tulajdonítani, vagyis csak úgy lehetne azt életbeléptetni, ha a már be
kebelezett követelésekre nem terjed ki, ellenkező esetben az
helyzet állna elő, hogy azok a hitelezők, akik a jelenlegi jogrend
szer uralmi idejében, tehát egy oly jogállapot keretében szerez
lek jelzálogjogot, amely a korábbi zálogjog megszűnte esetén >
későbbi zálogjogok telekkönyvi rangsorának megjavulását írj
elő, most ettől a lehetőségtől elesnek, holott kétségtelen, hog
a korábbi jogrendszerben bízva, nyújtották a másod-, harmadstb. bekebelezéssel biztosított hitelt.
Ha tehát a törvényhozás azonnal, vagyis visszaható erővel
lépteti életbe a tulajdonosi zálogjogot, úgy sokakat méltánytalanul sújtana. Ha ellenben ezen szempontot honorálva, az mondatnék ki, hogy a törvény életbelépte idejében már bekebelezett
későbbi rangsorú jelzálogos hitelezőkkel szemben a tulajdonosi
zálogjog nem érvényesíthető, úgy az intézmény belátható időkie
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gyakorlati jelentőséggel nem bírna. Vagy talán csak a biztosítéki jelzálogjogra lépjen életbe a tulajdonosi zálogjog? vagy itt
azonnal, más szóval visszaható erővel, az úgynevezett forgalmi
jelzálogjognál pedig a szerzett jogok megóvásával ?
Mindezek igen nehéz kérdések, amelyekre épen az adott
alkalmat, hogy ez a javaslat a kérdést mintegy indirekt úton közelíti csak meg.
Sichermann ismert törvényjavaslatában (Jogállam 1914. évfolyam 5. füzet) az átruházás és átvállalás kérdését közvetlenül
kívánja megoldani.
A törvényjavaslatnak 8. §-a értelmében a hitelbiztosítéki jelzálogjog csak akként ruházható át, ha a jelzálogos hitelező a
hitelbiztosítéki okiratot, amelyben a telekkönyvi bekebelezést
megengedte, átruházási nyilatkozattal ellátva a jogutódnak átadja. Ez esetben az átruházás akkor is hatályos, ha a telekkönyvbe nem jegyeztetett be, sőt megengedi a javaslat azt is,
hogy az ekként átruházott zálogjog megszerzője ugyancsak az
okirat átadása és megfelelő átruházó nyilatkozat kiállítása és átadása útján újból átruházza a zálogjogot. Megengedi továbbá a
9. §-ban azt, hogy a biztosítéki jelzálogjognak csak része ruháztassák át, amely esetben "a biztosítéki okiratot az okirat másolata
pótolja.
Az átvállalás tekintetében a javaslat 7. §-a intézkedik, amely
szerint, ha az ingatlan tulajdonában változás állott be, a jelzálogjog ú j tulajdonosa azon követelésekért is felel, amelyek az
ú j tulajdonos terhére a biztosítéki okiratban körülírt jogviszonyból erednek.
Az átvállalás kérdésében Sichermann megoldásával egyetértek, mert minden telekkönyvi bejegyzés nélkül közvetlen joghatályt tulajdonít az átvállalás tényének.
Az átruházásra nézve azonban nem osztom álláspontját. Kérdésesnek tartom, hogy a jelzálogjogoknak telekkönyvön kívül a
jelzálogos okirat segélyével való értékpapírszerű átruházása,
vagyis az úgynevezett jelzáloglevél (Hypothekenbrief) bevezetése
hazánkban egyáltalában szükséges vagy kívánatos-e? Kérdésesnek tartom azt is, hogy helyes-e a jelzáloglevél intézményét a
biztosítéki jelzálogjogra kiterjeszteni, amely kérdésre nézve magamévá teszem azokat az aggályokat, amelyekre Lőw Lóránt e
lapok 1914. évi évfolyamában közölt tanulmányában rámutatott.
A kérdés mai stádiumában azonban döntőnek kell tekintenem azt, hogy a polgári törvénykönyv törvényjavaslata egyáltalában nem szabályozta a jelzáloglevél kérdését, hanem 673. ^-ában
külön törvényjavaslatnak tartja fen a kérdés szabályozását, amire
a bizottsági jelentés még azt jegyzi meg, hogy a bizottság meggyőződése szerint a jelzáloglevélnek csakis pénzintézetek között
volna jogosultsága.
A helyzet tehát az volna, hogy a jelzáloglevél intézményét
nemcsak hogy mai jogunk nem ismeri, de kérdés, hogy a forgalmi jelzálogjognál fogja-e ismerni a polgári törvénykönyv, míg
a biztosítéki jelzálogjognál, amely pedig a dolog természeténél
fogva az ilynemű mobilizálásra kevésbbé alkalmas, a biztosítéki
okirat útján való átruházás meghonosíttatnék.
Már pedig ha helyesnek is tartanok azt, hogy az esetben,
ha a törvényhozás a forgalmi jelzálogjognál meghonosítja a jelzáloglevél intézményét, a biztosítéki jelzálogjog is át legyen hasonló módon ruházható, — bár a fentiek szerint ezt a felfogást
nem tehetem magamévá — azt kétségtelennek kell tartanom,
hogy míg a forgalmi jelzálogjog nem ismeri az átruházás ezen
módját, a biztosítéki jelzálogjognál sem lehetne azt elfogadni és
így Sichermann javaslatát már ez okból sem tartom jelenleg a
kérdés megfelelő megoldásának.
Ami már most a saját álláspontomat illeti, az a jogegységi
határozat méltatása kérdésében elfoglalt álláspontból következik.
Nézetem szerint a törvényjavaslatnak a biztosítéki jelzálogjog átruházásának és átvállalás kérdését kellene szabályozni és
pedig mai telekkönyvi jogunk alapelveinek érintése nélkül, vagyis
ki kellene mondania, hogy a biztosítéki j e l z á l o g j o g a telekkönyvbe
való bekebelezés útján átruházható.
Az átruházás hatályossága attól volna függővé teendő, hogy
az a jogviszony, amelynek biztosítására a jelzálogjog nyújtatott,
a kötelmi jog szabályai szerint átruházható és jelenleg át is ruháztatott.
Ha ezen előfeltételek fenforognak, úgy az átruházás joghatálya az volna, hogy az átruházást követőleg az új hitelező ja-

vára keletkező követelések a jelzálogjog keretében nyerhetnének
kielégítést, a jelzálogjog az ő javukra is fenállana.
Ezek a kautélák nézetem szerint a forgalom igényeit kielégítenék anélkül, hogy akár a tulajdonos, akár a későbbi hitelezők érdekét sértené.
A forgalom igényei szempontjából azért tartom kielégítőnek
ezt a megoldást, mert a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirat beszerzése és a jelzálogjogi bekebelezés kieszközlése nálunk
annyira meghonosodott, hogy annak megkövetelése semmi különös terhet nem ró a hitelezőre.
Az adós és harmadik személyek érdekei pedig azon okból
mondhatók megóvottaknak, mert ezen megoldás melleit az adós
mindig tudni fogja kivel áll jogviszonyban, mert továbbá, amenynyiben a jelzálogjog által biztosított jogviszony nem ruházható
át, a jelzálogos hitelező a jelzálogjogot sem fogja átruházhatni,
amennyiben pedig a jogviszony átruházásához a kötelmi jog szabályai szerint az adós hozzájárulása szükséges, az átruházás az
ő hozzájárulása nélkül nem lesz hatályos. Végül ezen megoldás
kizárja azt, hogy a követelési jogviszony maga mással felcseréltessék, vagyis kizárja a jogcímváltoztalást és ezzel biztosítja a
követő jelzálogos hitelezők érdekét.
Ugyanilyen előfeltételek mellett megengedendőnek vélem az
alzálogjog szerzését is.
Végül kimondandónak vélném, hogy tulajdonváltozás esetén
a tulajdonváltozás után létrejött követelések is a jelzálogjog keretében nyerhetnek kielégítést, ha az a jogviszony, amelynek
biztosítására a jelzálogjog szolgál, az átvállalást megengedi és
az átvállalás a kötelmi jog szabályai szerint tényleg be is következett.
Erészben is ki volna tehát zárva a jogcímcsere és ezzel
harmadik személyek sérelme.
Ekként tételes ingatlanjogunk elveinek sérelme nélkül megoldható volna a kérdés. Ismétlem azonban, hogy mindenekelőtt
meg kellene próbálni a joggyakorlat álláspontjának módosítását,
csak ha ez nem sikerül, sürgethetjük a törvényhozás beavatkozását.
Dr. Léuy Béla.

A londoni deklaráció kötelező ereje. 1
i.
A nemzetközi zsákmánybíróság felállításáról szóló XII. egyezmény megalkotásával a második hágai nemzetközi békeértekezleten résztvevő hatalmak nyíltan beismerték, hogy emberileg belátható időn belül gondolni sem lehet a tengeri zsákmányjog 2
teljes megszüntetésére. 3
Ezért ha a nemzetközi zsákmánybíróság felállítása a nemzetközi jog fejlődési útján nagy lépést jelent is előre, más oldalról
intézményesen jelzi a hatalmaknak szívós tartózkodását attól,
hogy a magántulajdon sérthetetlenségét a tengeri háborúban
épen úgy elismerjék, mint a szárazföldi háborúban. 4
1
Ez a dolgozat válasz arra a cikkre, amely dr. Strasser Albert
kollégám tollából «A tengeri hadijogra vonatkozó 1909. évi londoni
nyilatkozat kötelező erejéről» címmel a Jogtudományi Közlöny 1916.
évi 22. és 23. számaiban megjelent. Készemről helyesebbnek tartottam a ((nyilatkozató' szó helyett az eredeti «deklaráció» kifejezés
megtartását. A német nemzetközi jogi irodalom egyes képviselőinél
használatos «Erklárung>> szó ugyanis, — amelynek a «nyilatkozat»
szó felel meg — nem l'edi teljesen az eredeti «Déclaration» szónak
fogalmi tartalmát. L. erre nézve Ilold von Ferneck: Die Reform des
Seekriegsrecbts durch die Londoner Konferenz 1908/U9. c. művét.
1914. 32. 1. 1. jegyzet.
- Zsákmányjog (Prisenrecht) tágabb értelemben a hadi dugárúra
(contrebande), blokádra (blocus) és a szűkebb értelemben vett tengeri zsákmányjogra (Seebeulerecht, droit de capture) vonatkozó szabályokat foglalja magában. L. H. Wehbcrg: L)as Seekriegsrecht.
1915. 5. 1. A londoni konferenciának a brit kormány állal előterjesztett programmjába a szoros értelemben vett tengeri zsákmányjog szabályozása nem volt felvéve, és az a konferencián alig került
szóba. V. ö. TIi. Niemeyer: Has Seekriegsrecht nach der Londoner
Deklaration. 3910. 18. 1. I.. az angol programmot ugyanott, és részletesen H. v. Ferneck id. m. 10 — 11. 1.
:t
V. ö. Quaritsch—C. Goesch: Völkerrecht und auswartige Politik. 1913. 218. 1., és Niemeyer id. m. 18. 1.
4
L. az első hágai nemzetközi békeértekezleten 4899.) létesített
II. egyezményhez, és a második hágai nemzetközi békeértekezleten
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A tengeri zsákmányjog nyilvánvalóan a tengeri hatalmak
harci eszköze, 5 amely a háborúnak gazdasági térre való átvitele
miatt most is nagyjelentőségű, s amelynek történeti fejlődése 6
azt mutatja, hogy annak éle csak egyik irányban fordult a tengeren szállított javak, a szoros értelemben vett magántulajdon
ellen, míg másik irányban, és pedig nem kevésbé határozottan,
a javakat szállító hajók, és egészben az ellenséges közgazdaság
ellen irányult. Az 1856. évi párisi tengerjogi kongresszus a kalózkodás teljes megszüntetése mellett a tengeri zsákmányjognak
két jogszabályba foglalt korlátját és főelvét alkotta meg: 1. a
semleges lobogó védi az ellenséges rakományt, a hadi dugárú
kivételével, és 2. a semleges rakomány, a hadi dugárú kivételével, ellenséges lobogó alatt is mentes az elkobzástól. 7 Ettől a
két szabálytól, — és a második hágai nemzetközi békeértekezleten
létesített, de a hatalmak egy része állal alá sem Íratott, más
része által pedig nem ratifikált VI., VII., VIII., IX., X., XI. és
XIII. egyezményben foglalt szabályoktól, 8 — eltekintve azonban a
hatalmak a tengeri zsákmányjogot épen úgy a saját katonai utasításaik és saját külön zsákmányjogi szabályaik, szerint és nemzeti
zsákmány-bíróságaik által gyakorolták, mint áhogy egyéb hadieszközöket alkalmaztak. 9

rúnák sok-százéves szokása gyanánt egészen tisztán kialakult, —
hogy az elkobzást minden esetben bírói eljárásnak kell követnie; 1 1
ellenben a zsákmánybíróságok által alkalmazott jogszabályok
maguk a nemzetközi joghoz nem tartoznak, 1 2 hanem épen államonként különböző voltuknál fogva, a nemzetközi jog lényegét,
az általánosan elismert kötelező erőt, és az államoknak ebből
származó közös, egyenlő kötöttségét igen kevés kivétellel nélkülözik. 1 3
Amidőn tehát a hatalmak a nemzetközi zsákmánybíróságot a
második hágai békeértekezleten létesített XII. egyezménnyel 1 4
aanimés du désir de régler d'une maniére équitable les différends qui
sélévent, parfois, en cas de guerre' maritime, á propos des décisions
des tribunaux des prises nationauxi>15 — megalkották, és annak 7.
cikkében azt állapították meg, hogy a bíróság az adott esetre vonatkoztatható nemzetközi szerződés hiányában a nemzetközi jognak általánosan elismert szabályai, 1 0 (ilyenek hiányában pedig az
igazságosság ós méltányosság alapelvei) szerint köteles határozni, 1 7 olyan szabályok alkalmazására utasították a nemzetközi
zsákmánybíróságot, amelyek tulajdonképen — -a párisi tengerjogi deklaráció szabályaitól eltekintve, — általánosan
kötelezőül
elismert nemzetközi jogi szabályok gyanánt nem léteznek. 1 8

Az állapot e tekintetben ma is ugyanilyen. 1 0
Eszerint a tengeri zsákmányjognak nemzetközi jogi vonatkozása és nemzetközi jogi lényege pusztán az államoknak abban
a nemzetközi jogi kötelezettségében áll, — ami a tengeri hábo-

Wehberg19 meg is állapítja: ((Es ist nicht zu leugnen, dass
die Schaffung des Prisenhofes mit dieser Ivompetenz eme ctunerhört radikale Lösung® war. Wir habén ja gesehen, welch tiefe
Gegensátze auf zahlreichen Gebieten des Seekriegsrechts vorhanden sind.D És mégis: a nemzetközi zsákmánybíróságnak adott
ebben az utasításban a nemzetközi jogi írók a létező állapotokkal szemben igen lényeges változást, fejlődést látnak. Niemeyer20
szerint: ftDiese Vorschriften smd meines Erachtens das Wichtigste, was 1907 im Haag beschlossen ist. Sie enthalten den
Archimedischen Punkt, von dem aus das Oberprisengericht das
Seekriegsrechi in seinen obersfen Grundsátzen und in allén Einzelheiten zu gestaiten berufen und befáhigt wird.»
Renault21
szerint ezek az utasítások arra szolgálnak, hogy a nemzetközi
jogi gyakorlatot komolyan javítsák, mert a nemzetközi zsákmánybíróság ezáltal a jog továbbképzésére, jogalkotásra is hivatva van, és más jogelvekkel kell számolnia, mint a nemzeti
zsákmánybíróságoknak. Ugyanígy nyilatkozik Lémonon.22
Niemeyei2S szerint is: aRechtsbildung
durch Generalprávention
ist
das Wesen seiner Tátigkeit.»
Ullmann2í
szerint pedig: ccDiese
weittragende Befugnis des Prisenhofs vindiziért ihm die wichtige
Aufgabe der Weiterbildung
des Seekriegsrechts
im Sinne der
Vorderung von Recht und Humanitát » Wehberg2Tl ocdic grösste

(1907.) létesített IV. egyezményhez csatolt Szabályzat (a szárazföldi
háború törvényeiről és szokásairól) 23. cikkének g) pontját, és 4(5.
cikkét. V. ö. K. Slrupp: Das internationale Landkriegsrecht. 1914.
104 -105.1. — Nem minden érdekesség nélkül való, hogy 1914. májusában Sir Edward Grey kijelentette, hogy Nagybritannia bizonyos
feltételek mellett hajlandó a magántulajdon sérthetetlensége elvének kimondásához — a tengeri háborúban — hozzájárulni. V. ö.
Wehberg id. m. 54. 1.
5
V. ö. K. H. Bernsten: Das Seekriegsrechi. 1911. 106. 1., és
Wehrbeg id. m. 5. és köv. 1.
G
Lásd Bernsten id. m. 108. és köv. 1. Részletesen Csarada
János: A tengeri zsákmányjog elvei a háborúban. 1882. Rövid összefoglalásban Nöldeke : Das Seebeyterecht. Deutsche Juristen-Zeitung.
1915. évf. 19—20. sz. 973. és köv. 1.
7
A párisi deklarációt Nagybritannia nem ratifikálta. Az 1864.
évből való Navat Prize Act — amelyet az 1894. évből való Prize
Courts Act módosított, — 39. cikke még kifejezetten megengedi .a
kalózlevelek kibocsátását. Az 1915. március 11-én kelt, Order in
Council pedig lényegesen korlátozza a párisi deklaráció fentebb 1.
pont alatt említett tételének érvényesülését. V. ö. Ch. H. Huberich :
Das énglische Prisenrecht. 1915. 12. 1. L. az említett rendelet szövegét ugyanott 127. 1 V. ö. továbbá N. Bentwich «The Naval Prize
Rill in the English Parliament» c. cikkét, amely a londoni deklarációra vonatkozó angol parlamenti tárgyalásokat ismerteti, a Niemeger-Slrupp : jahrbuch des Völkerrechts II. kötetében. 854. 1. Ő azon
az orthodox angol állásponton van, amely szerint «England, indeed,
is bound by a few international agreements which affect the law of
naval prize, notably the Declaration of Paris of 1856., and one or
two (sic!) of the Ilague Conventions of 1907. which have been ratified.
Bnt the principal rules . . . are derived from the precedents of her
own Prize Courtsu). (Ugyanott.)
8
Arra nézve, hogy ezeket az egyezményeket mely államok
ratifikálták, lásd a 5351/913. és a 4038/914. M. E. sz. kormányrendeleteket. (Magyarországi Rendeletek Tára. 1913. évf. 1616. és köv.,
és 1914. évf. 1154. és köv. 1.)
9
«Die Prisengerichtsbarkeit ist ganz gewiss ein Teil der Iíriegíűhrung.» Wehberg id. m. 319. 1. L. továbbá dr. Frans Donker Curtius: «La cour internationale de prises.» Revue de droit international et de législation comparée. 1909. XI. 7. 1.
10
V. ö. Huberich id, m. 7. ]., Bernsten id. m. 108. és köv., 1.,
Quaritsch id. m. 201. 1., E. v. Uttmann: Völkerrecht. 1908. 535. 1. L.
az angol zsákmányjogi rendtartást Huberich id. m. 113. és köv. 1., a
német Prisenordnungot C. Sariorius : iModernes Kriegsreeht. 1914. 106.
és köv. 1., a francia dnstructions sur l'application du droit international en cas de guerre» etc. Paris. 1914. 1—165. 1., az osztrákmagyar zsákmánybírósági rendtartást: «A háborúval kapcsolatos
törvények és rendeletek gyűjteménye.d I. (1915.) 669. és köv. 1.'
a japán zsákmányjogot M. II. Nagaoka: La guerre russo-japonaise
et le droit international. (Revue de droit international et de législation comparée. 1904. VI. kötet.) VI. fejezet: Prises maritimes
503—515. I., a görög zsákmányjogi rendtartást
Niemeyer-Strupp:
Jahrbuch d. V. II. 484. és köv. 1.

11

«Toute prise dóit étre jugée.» V. ö. E. Hütlenhein: Die Handelsschiffe der Krieglührenden. (1912.) 59. 1. Beiheft II. zum VI.
Bd, der Zeitschrift für Völkerrecht n. Bundesstaatsrecht. (KohlerOppenheim.) Ezt a sok-százéves elvet kodifikálta a második hágai
nemzetközi békeértekezlet a XII. egyezmény 1. cikkében. — V. 0.
még Wehberg id. m. 322. 1., és Quaritsch id. m. 212. 1 .
12
«Das nationale Prisenverfahren im wesentlichen keine Sache
des Völkerrechts, sondern des Staatsrechts ist. Internationale Rechtssátze, an die die Staaten bei Aburteilung gebunden sind, gibt es műin geringer ZahJ, und allé habén mehr oder weniger allgemeine
Natur.» Wehberg id. m. 321. 1. Ugyanígy Uttmann id. m. 537. 1.
13
L. Niemeyer összeállítását id. m. 13—16. 1. Továbbá Wehberg
id. rn. 322. 1.
14
Ezt az egyezményt eddig még egy állani sem ratifikálta.
Nemzetközi zsákmánybíróság lehat még nincsen.
15
L. erre nézve : Bernsten id. m. 46. 1.
16
«StilIsch\veigende Willenserklárungen der Staaten...» «Sie können auch einen lediglich gewohnheitsrechtlichen Character tragen.»
L. O. Nippold: Die zweite Haager Friedenskonferenz. I. Teil. Das
Prozessrecht. (1908.) 169. 1. ugyanígy Bernsten id. m. 246. 1.
17
L. az egyezmény 7. cikkének 1. és 2. bekezdését.
18
V. ö. Niemeyer id. m. 29. 1. Továbbá E. Michaelis : Die internationale Prisengerichtsbarkeit nach dem 12. Abkomnien der zweiten Haager Eriedenskonferenz. (1911.) 190. és köv. 1.
19
Id. m. 357. 1.
20
Id. m. 12. 1.
21
Idézve Michaelis id. m. 193. 1.
22
L. Ernest Lémonon : La Conférence navale de Londres. (Revue
de droit int. et de leg. comp. 1909. XI.) 239. 1.
23
Id. m. 11. 1.
- 4 Id. m. 537. 1. 2. jegyzet.
25
Id. m. 359. 1.
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Tat» megjelöléssel emlékezik meg róla. A cs. és kir. közös külügyminisztérium által közzéíett vörös könyv 2 9 szerint «a nemzetközi j o g továbbfejlődésének markáns fordulópontját képezi)). 27
Nippold28 szerint pedig: «Es werde das schon im vorbeugenden
Sinne von guter W i r k u n g sein gegen allzu willkürliche nationale Regeíungen und Entscheidungen.))
Ez az utolsó megjegyzés mélyebb bepillantást enged a dolgok hátterébe. És még inkább látjuk a probléma magvát Quaritsch'2{> szavaiban: « A l s m a n a b e r der Durchfiihrung dieser Massnahme náhertreten wollte, zeigte sich, dass noch viel zu vvenig
Seekriegsgrundsátze vorhanden waren, nach denen der künftige
Gerichtshof hatte entscheiden können.»
Az egyezményt az államok nem ratifikálták. Nem ratifikálták azért, mert a hatalmak és köztük elsősorban «die englische
Regierung . . . hiclt und hált den derzeitigen Stand des positiven
Seékriegsrechts mit vollem Recht für ganz unsicher und ungenügend und für nicht im Einklang mit den besonderen Interessen Englands stehend. Sie hat darum die Haager Prisengerichtskonvention nicht gezeichnet, und zunáchts eine Revision und
Reform des materiellen Seekriegsrechts gefordert.» 3 0 Úgy áll tehát a dolog, hogy a hatalmak egyrészről a XI1. egyezményben
felállított nemzetközi zsákmánybíróságot nemzetközi szerződés
nem-létében a nemzetközi jog általánosan elismert elveinek alkalmazására utasították, másrészről azonban az egyezményt nem
ratifikálták abból a kifejezett okból, mert tisztán látták, hogy
a nemzetközi zsákmányjognak általánosan elismert kötelező erővel bíró tételei alig vannak.
Ha tehát ezzel szemben azt olvassuk a londoni deklaráció
bevezetésében, hogy a hatalmak «a brit kormány meghívására
abból a célból 3 1 ültek össze a konferencián, hogy közösen megállapítsák, hogy a nemzetközi zsákmánybíróság felállításáról
szóló, 1907. október 18-án kelt egyezmény 7. cikke értelmében a
nemzetközi j o g általánosan elismert szabályainak milyen
tartalmuk van,)) vagyis, hogy deklarálják, melyek azok a nemzetközi
jogi szabályok, amelyek szerint a nemzetközi zsákmánybíróságnak határoznia kell, 3 2 kétségeink támadnak aziránt, hogy a konferencia ezt a prograrnmot egyáltalában megvalósíthatta-e.
A londoni konferenciára azért volt szükség, mert cd'établissement d'une Cour Internationale des Prises ne serait pas généralement accepté tant que dureraient le manque de précision et
rincertitude au sujet des principes que celte Cour appliquerait.n 3 3
A konferenciának valódi célja tehát nem az volt, hogy a nemzetközi jognak általánosan elismert szabályait a XII. egyezmény
7. cikkének 2. bekezdése értelmében megállapítsa. Ez csak a körlevélben megjelenő, látszólagos célja volt. Valódi rendeltetése és
célja ellenben az volt, hogy a XII. egyezmény 7. cikkének
2. bekezdése első mondatában meghatározott ((általánosan elism ert
nemzetközi jog» helyébe — amely nagy részben egyáltalában
nem létezett, részben pedig bizonytalan volt, — egyezményt
természetű nemzetközi jogi szabályok alkottassanak, mert a 7. cikk
1. bekezdése értelmében, amennyiben az esetre vonatkozó nemzetközi egyezmény létezik, a nemzetközi zsákmánybíróság nem
a nemzetközi jognak a 2. bekezdésben említett — bizonytalan és
nem létező — szabályait, hanem az egyezményt köteles alkalmazni. 3 4
20

A második hágai békekonferencia. 1907. (1908.) 34. 1.
Ugyanígy Wehberg id. m. 52. 1. ; Bernsten id. m. 77. 1.
28
Id. m. 170. 1. L. még ugyanott 185. 1.
291
Id. m. 195. 1.
30
Niemeyer id. m. 13. I.
31
Sir Edivard Greynek 1908. február 27-én keli, meghívó körlevele
szerint «-. . . áfin de déterminer les principes généralement reconnus
de droit international, dans le seus de l'article 7, alinéa 2, de la
Convention. . . . La Contérence serait appelée ensuite á formuler les
régles que, á défaut de stipulations conventionelles, la Cour devra
appliquer en statuant sur les questions portées devant elle.1) L. a
brit kormány körlevelét II. v. .Ferneck id. m. 8. 1.
32
V. ö. Lémonon id. m. 240. I., és Bernsten id. m. 53. 1.
33
Az angol körlevélből. L. az előbbi jegyzetben.
34
A konferencia rendeltetésének csak részben felelt meg. Bizonyos kérdéseket meghagyott nyílt kérdéseknek. .(L. alább.) Viszont
alkotott olyan szabályokat, amelyeknek a nemzetközi zsákmánybíróság által való alkalmazására sohasem kerülhet a sor. (L. erre
nézve részletesen H. v. Ferneck id, m. 47. és köv. 1.) Végül alkotott
27
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Ilyen egyezményi természetű szabályok alkotásával, a 7. cikk
első bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel, egyöntetűség
állott volna be a különböző nemzeti zsákmánybíróságok és a
nemzetközi zsákmánybíróság gyakorlata között. 3 5 A londoni
deklaráció 66. cikke értelmében ugyanis a hatalmak ((hatóságaik
és fegyveres erejük részére a megfelelő utasításokat fogják adni,
egyszersmind megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a
deklarációban foglalt szabályoknak a bíróságok, különösen pedig zsákmánybíróságaik által való alkalmazása biztosíttassák)).
(Folyt, köv.)
Dr. Zilahi
László.

A valódi tényállás kiderítése.
A valódi tényállás kiderítése és megállapítása minden igazságos ítélkezésnek első feltétele. Fűnek igazságát minden időben
és mindenütt el is ismerték, de keresztülvitelét könnyűnek és
egyszerűnek tartották anélkül, hogy annak bonyolult voltál és
óriási nehézségeit még csak sejtették is volna. Fz volt az oka
annak, hogy oly végzetes tévedések történtek azon útak és módok megválasztásában, amelyek segítségével a valódi tényállást
kifürkészhetni vélték. Ha a kínvallatástól a törvényes bizonyítási
rendszeren, a skolasztika által a nevetségességig kiépített két tanúelméleten keresztül a szabad mérlegelés bizonyítási rendszeréig
el is jutottunk, az objektív lényállásnak kifiirkészését még mindig sokkal könnyebbnek és egyszerűbbnek tartjuk, mint amilyen
az valóban. A törvényhozásoknak erre vonatkozó rendelkezései
pedig nem a felmerülő nehézségek legyőzésére irányuló törekvéseknek, hanem az azokkal való megalkuvásoknak eredményei.
Azérl is a valódi tényállás kiderílésének számtalan útvesztővel
teli berkeiben való cserkészés talán fog annyi haszonnal járni,
hogy eme nehézségek felismerését előmozdítja, aminek a gyakorlatra vonatkozó üdvös hatását elvitatni nem lehet.
A leggyakoribb bizonyítási eszköz: a tanúvallomás. Miután
azonban a vallomás lehet igaz vagy hamis és a tanúvallomás
lélektana behatóan kimutatta, hogy a tanúvallomás a legmegbízhatatlarrébb vallomási eszköz, a vallomás hitelesítéséről kellett
gondoskodni.., A hitelesítésre nézve két egymástól lényegesen különböző felfogás létezik: az egyik a kontinentális, a másik a tengerentúli (angol-amerikai) felfogás.
A kontinentális, különösen a német és annak befolyása alatt
álló jogrendszerekben (így a magyar jog szerint is) a tanúvallomás a megesketéssel hitelesíttetik. Ugy a szándékos, mint a gondatlanságból elkövetett hamis tanúzás (eskü) szigorúan büntettetik, mely mellett a valódi tényállás kiderítését egy mérsékelt közvetlenség van hivatva előmozdítani.
Az angol jog szerint a tanúvallomás nem az eskü által hitelesíttetik. A tanút ugyan ott is megesketik, de annak igen csekély perjogi jelentősége van. A megesketés minden ünnepélyesség nélkül történik. Ha nyilvános szóbeli tárgyaláson vétetik ki
az eskü, azt nem a bíró, hanem egy alantasabb bírósági hivatalnok veszi ki; senki sem hagyja magát az eskü letétele által zavarni és senki sem kel fel. A hamis eskü nem túlságos szigorúan
büntettetik, a gondatlanságból elkövetett hamis tanúzás (eskü)
pedig nem büntettetik. 11a tárgyaláson kívül történik a megesketés ezt, vagy e célra meghatalmazott alantasabb bírósági hivatalnok teljesíti vagy másodrendű ügyvédek (solicitors), kik külön e
célra felhatalmaztatnak (commissioners for oaths). Rendesen
klientélájukat vesztett solicitor-ok pályáznak ilyen megbízatásra,
kik igen csekély díjért (ÍVss shilling) eszközlik az eskűkivételt.
Ugyanis az angol eljárásban igen nagy szerepet játszanak az
esküvel megerősítendő, különféle írásbeli nyilatkozatok (affidavits),
az affidavit-re ezek a megbízottak veszik ki az esküt ós mindjárt
tanúsítják is azon. A bigott angol nép nem szívesen látja az eskünek ilyen profanizálását.
olyan szabályokat, amelyek a deklaráció ratifikálása esetében kiválnak a nemzetközi jognak a 7. cikk 2. bekezdésében említett fogalma
(nemzetközi szokásjog; alól. De a deklaráció ratifikálása esetében is
maradnak jelentékeny számmal olyan szabályok, amelyek megmaradnak a nemzetközi jognak a 7. cikk 2. bekezdésében említett
fokán.
35
V. ö. Michaelis id. m. 190. 1. A nemzeti zsákmánybíróságok
joggyakorlatának a nemzetközi zsákmánybíróság által való ellenőrzésére és az ellenőrzés terjedelmére nézve 1. F. Donker Curlius
id. m. 15. 1.
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A tanúvallomás vagy a fél vallomása az angol jog szerint a
keresztkérdezéssel hitelesíttetik, amelyet az angol elsőrendű ügyvédek (barristers) valóságos forensis-művészetté emeltek (the art
of cross-examination) és melynek ma már egósz tudományos irodalma van. Az angol felfogás szerint a forensis-művészetté emelt
keresztkérdezés sokkal hatályosabb, mint az eskü ós az egyedüli
eszköz, amely az igazság kiderítését lehetővé teszi.
Hogy a keresztkérdezés hitelesítési erejét kellőképen értékelni tudjuk, azt bele kell helyezni az angol peres eljárásba. Az
aiigol eljárás szerint a perben a ténykérdésnek a jury által való
megállapítása elvileg mindig kérhető és elrendelendő. Ez a szabály, amely nemcsak a bűnperekre, hanem mindenféle más perre
áll, mivel Angliában minden vitás kérdést (kormányzati, közigazgatási, katonai stb.) rendes bíróságok döntenek el. A <xrule» megengedi ugyan, hogy a felek polgári és kereskedelmi perekben
abban állapodhatnak meg, miszerint a szóbeli tárgyaláson az
egész bizonyítási anyagot a fentemlített affidavits alakjában terjesztik a bíróság elé, evvel a joggal azonban a felek úgyszólván
sohasem élnek.
A ténykérdésnek a jury által való eldöntése már magában
véve is egy biztosíték a valódi tényállás kiderítése tekintetében.
A valódi tényállás felismerésére Vonatkozó képesség a bírói lélek
.működésével függőségben van. A bíró először tisztába jön önmagával, ítéletének gyakorlati következményeivel és aszerint,
amint lelkileg egyetért a végeredménnyel vagy attól idegenkedik,
állapítja meg a tényállást. ocAzért a bírói ítélet — mondja Baumgarten Izidor — elsősorban akarati aktus és már születésénél
fogva homlokán viseli az előítélet jegyét.»* A jury ténymegállapításának gyakorlati következményei iránt tájékozatlan, az előkészítő iratokban substantiált peranyagot nem ismeri, ítéletet
nem mond és így nem tudja, hogy a bíró minő jogszabályt fog
alkalmazni és pedig annál kevésbbé, mivel az angol bíró nemcsak a törvények és a prejudiciumok szerint ítél, hanem a konkrét eset eldöntésénél tételes jogot is alkot, tehát a tételes jog
forrása is, kétségtelen tehát, hogy a jury az ítélet gyakorlati következményeitől sokkal függetlenebb, mint a bíró s így az objektív tényállás megállapítására sokkal alkalmasabb.
A tanúvallomás a jury előtt télctik és a keresztkérdezéssel
előtt*1 hitelesíttetik. A keresztkérdezés intézményesen van beállítva az angol peres el járásba és sokkal kevésbbé maradhat el,
mint nálunk a megesketés. A bizonyító fél ügyvédje a solicitor
által megszerkesztett kérdéseket intézi a tanúhoz, az ezekre adott
feleletek után az ellenfél ügyvédje a tanút a keresztkérdezés tüze
alá vonja; most kezdődik a tanú igazmondásának kinyomozása,
a tanúvallomás hitelesítése. A tanúvallomások pszichológiája kétségtelenül megállapította, hogy a tanú nem tényeket mond el,
hanem az általa tapasztaltakból vont következtetéseket. A keresztkérdezés tüzében a vallomásban foglalt következtetésekből a
lapasztalt tények úgy leválnak, mint a tűzben a salaktól az arany.
A tanú nem azért mond igazat, mert igazat akar és tud is
mondani, hanem azért, mert a keresztkérdezés tüzében nem tud
hazudni.
Az angol eljárásban a tanúkat nem a bíró, hanem a felek
ügyvédei kérdezik ki. Egy újabb biztosíték a valódi tényállás kiderít hetésére, mert épen az objektív tényállás felismerésére vonatkozó képességnek a bírói lélek működésétől való függőség
leszi a bíróra nézve lélektanilag lehetetlenné a valódi tényállás
kideríthetésére irányuló kérdezést. A bíró azon ítélet szerint,
amelyet lelkileg óhajt, fogja a tanú kikérdezését irányítani, hogy
olyan tényállást tudjon megállapítani, amely az általa kívánt ítéletnek alapul szolgálhat. Nem a magasabb nyomás alatt álló
vagy a megvesztegetett, vagy a boszúálló bírót tartja szem előtt
ez a pszichológiai tétel, hanem a lelkiismeretes és igazságszerető
bírót, kinek lelkében a legnagyobb objektivitásra irányuló törekvés meggyőződése mellett megy végbe a lelkifolyamat, öntudatlanul, mivel a bíró is tehetetlen saját szubjektivitásával szemben. Az éles megfigyelőnek erre nap-nap után érdekes példákat
szolgáltatnak a tárgyalási termek. Igaz, a felek ügyvédjeinek kikérdezése is oly irányban fog haladni, hogy oly tényállás legyen
megállapítható, amelyik az illető fél álláspontjának kedvez, csakhogy itt kéznél van a korrektura a két ügyvéd keresztkérdezé* L. Baumgarten Izidor: «A bíró» c. rendkívül érdekes és mélytudású értekezését. (Magy. jogászegyleti ért. 1911., 20. f.)
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sének egyensúlyosításában és a tényeknek a jury által való megállapításában, mely utóbbi ebben az ítélet gyakorlati következményei által befolyásolva nincs vagy legalább is sokkal csekélyebb
mértékben, mint az ítélőbíró. Összehasonlítva az angol keresztkérdezési móddal a kontinentális bíró által foganatosított tanúhallgatást — mondja D. Inhulsen londoni barrister — az nem
egyéb, mint egy kedélyes,, felületes társalgás a tanúval.*
A keresztkérdezés forensis-művészete a tényeknek a legapróbb és legjelentéktelenebbnek látszó részletéig való ismerete
mellett az ügyvédnek teljes odaadását kívánja; elsőrangú szellemi teljesítmény, mely éles észt, fegyelmezettséget és nagy gyakorlatot tételez fel.
A valódi tényállás kideríthetésének egy további biztosítéka
a teljes közvetlenség, vagyis az angol eljárásnak az a sarktétele,
hogy a bizonyításnak az ítélőbíróság előtt a szóbeli tárgyaláson
kell lefolynia, mert csak így érvényesülhet a keresztkérdezés általi hitelesítés. Ez alól csak a legritkább esetben van kivétel;
az, hogy a tanú az ország egy távoli részén lakik és így a bíróság előtt való megjelenése sok nehézségbe ütközik és felette költséges, egyáltalán nem vétetik figyelembe, sőt még az sem, hogy
a tanú külföldön lakik, hanem ki kell mutatni, hogy a tanúnak
az ítélőbíróság elé állítása gyakorlatilag kivihetetlen. Ez a gyakorlati kivíhetetlenség esete akkor áll elö, ha a tanú külföldi és
nem hajlandó az angol bíróság előtt megjelenni, kényszer pedig
a dolog természete szerint nem alkalmazható. Ilyen esetben az
angol bíró egy ügyvédet bíz meg a tanúhallgatás foganatosításával, ki mindkét fél ügyvédjével elutazik ama országba, ahol a
tanú lakik és ott az angol eljárás szerint foganatosítja a tanúhallgatást, mivel az angol felfogás a valódi tényállás kiderítésére
alkalmasnak felismert biztosítékokat, különösen a keresztkérdezés általi hitelesítést, mint a legfontosabbikat ilyen esetben sem
akarja nélkülözni. Miután azonban ez az eljárás az illető állam
felségjogát sértette és ebből sok kellemetlenség származna, újabban ez az eljárás nem igen alkalmaztatik, a tanúnak megkeresés
útjáni kihallgatásától pedig idegenkedik az angol bíró. Az 1856.
évi angol Iörvény ez esetekre nézve, egy középútat követ, melynek azonban sok gyakorlati haszna nincs, mivel a külföldi államok hasonló intézkedéseket eddig még nem tettek. E törvény
részletesebb ismertetése azonban cikkem célját már túlhaladja.
A kontinentális jogrendszerek a keresztkérdezést nem ismerik, legalább az angol eljárás értelmébeni keresztkérdezést és az
intézményesen beállítva nincs. A keresztkérdezésnek egy legtöbb
esetben értéktelen szurrogátumát találjuk meg abban a lehetőségben, hogy a tárgyalást vezető bíró kikérdezése után a felek
is indítványozhatnak, illetőleg intézhetnek kérdéseket a tanúhoz.
Ez alapon áll a Bp. és a Pp. is, de míg a Bp. megengedi, hogy
a felek közvetlenül intézhetnek kérdéseket a tanúhoz, addig a
Pp. csak annyit enged meg, hogy a felek is indítványozhatnak
kérdéseket a tanúhoz és csakis a felek kérelmére megengedheli
a tárgyalási elnök, hogy a felek a tanúhoz közvetlenül is intézhessenek kérdéseket. A feleknek ez a kérdezési joga pedig úgy
a bűnvádi, mint a polgári eljárásban a tárgyalást vezető bíró
diszkrécionárius hatalma által korlátozva, sőt nem egyszer teljesen lenyűgözve van.
E jogrendszerek felfogása szerint a tanúvallomás hitelesítésének súlypontja az eskün fekszik. Az eskü azonban ma már a
tanúvallomás hathatós hitelesítési eszközének nem tekinthető és
abba a lomtárba való, ahol az emberiség sötét korszakának bizonyítási eszközei: a kínvallatás, az istenítélet, a tetemrehívás, a
tisztító-eskü stb. hevernek. Az eskü, mint bizonyítási eszköz vallásos jellegét ma már teljesen elvesztette, a törvényhozó sem
domborítja ki annak vallásos jellegét, miután kivitele minden
vallási szertartás nélkül történik és minden felekezet számára
egyformán. A hamis tanúzáshoz és a hamis eskühöz fűzött büntetőjogi szankció sem nyújt megnyugtató biztosítékot; felette nehezen bizonyítható és akkor is rendesen ismét csak esküvel hitelesített tanúvallomásokkal: valóságos circulus vitiosus. Másrészt
az objektív igazságra törekvő tanú sem képes az objektív valót
megmondani és csak a keresztkérdezés tüze óvja meg a tanút
önmaga ellen.
A keresztkérdezés nagy vallomáshitelesítési erejét mi sem
bizonyítja jobban, mint ama tény, hogy az nálunk sem teljesen
* L. Zéitschrift d. int. Apwaltsverb. 1907., 3. sz. 5. ol.
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ismeretlen, dacára annak, hogy perrendi törvényeink ezt nem
ismerik.- Nálunk azonban csak epizódszerűleg fordul elő egy-egy
szenzációs bűnpernél, amelyben az ügyvédi kar egyik-másik kiválósága szerepel. A Btkv. életbelépése óta nem egyszer gyönyörködheti ünk a keresztkérdezés forensis művészetében és pedig
nemcsak a védői emelvény részéről, hanem — bár ritkábban —
közvádlói hely részéről is, ritkábban azért, mert erre ritkábban
is van szükség, mivel a kontinentális bűnvádi eljárási rendszerek
szerint a vádlott, talán helyesebben a bűntettes üldözésében a
bíróságok is részt vesznek. E forensis művészet gyakorlata azonban mindig az ügykör és a felek képviselőinek személyéhez fűződő privilégium gyanánt tűnik fel, mert általában a keresztkérdezés türelmetlenséget és figyelmetlenséget, nemegyszer visszatetszést vált ki. Kellemetlenkedésnek, erőszakoskodásnak és a
tanúmegfélemlítésnek tekintetik az, ami a maga valójában a legnagyobbszerű vallomáshitelesítési triód. Ezek a körülmények a
megkívántató fegyelmezettség és iskolázottság teljes hiányát
eredményezték, úgy hogy nem egyszer a keresztkérdezés karrikaturájával találkozunk a tárgyalási teremben. A felek kérdezési
jogával, a keresztkérdezés ez értéktelen szurrogátumával a Pp.
még fukarabbul bánt el, mint a Bp., minélfogva a keresztkérdezés tényleges gyakorölhatóságának esélyei még szűkebb határok
közé szorultak.
Messze vezetne annak taglalása, hogy a keresztkérdezés intézményesen beállítható-e a mi bizonyítási ' rendszerünkbe vagy
sem, de az a tény, hogy az tényleg — habár ritkábban — gyakoroltatik, mutatja, hogy a kereszt kérdezést a kontinentális bizonyítási rendszer nem zárja ki. A mai gyenge csemete az igazság iránti szeretetteljes, gondos ápolással valamikor még terebélyes fává nőhet, melynek gyümölcseként az objektiv tényállás
kiderílhetésének nagyobb lehetősége fog az igazságszolgáltatás
mérlegének serpenyőjébe hullani
a valódi tényállás megállapítása pedig az igazságos ítélkezés első feltétele.
A felek képviselői által foganatosítandó keresztkérdezés természetesen nem univerzális szer, de közönséges tanúk kihallgatásánál felette alkalmas és kipróbált eszköz az igazság kilurkészésére. Másképen áll azonban a dolog a tudományos képzettséggel vagy szakértelemmel bíró szakértő és szakértőtanúnál. Az
angol-amerikai eljárásban a szakértő is a felek képviselői állal
keresztkérdezéssel hallgattatik ki, miáltal közönséges tanúvá válik, a kontinentális eljárásban főleg a német és annak alapján
készült eljárási rendszerekben pedig a szakértő a bíró (arbiter)
szerepét tölti be, bár a vonatkozó törvényes rendelkezések ezt a
szerepet nem fedik.
A szakértő perbeli szerepe eddig egyik bizonyítási rendszerben sincs szerencsésen megoldva. Az elmélet is tétovázik, az
egyik irány szerint a szakértőnek nem a tanúk padján, hanem a
bírói emelvényen van a helye, a másik szerint a felek képviselői
mellett. E kérdésnek megbeszélése azonban már egy külön cikket igényel.
Dr. Admeto Géza

Beccaria és Ben!ham.
— Reflexiók Tarnai új Beccaria kiadásához. —
Tarnai János bevezetését olvasva ahhoz a könyvhöz, mely
dialalkori rajongásának és mai késő koráig mindig szeretetének
tárgya volt», Beccaria e szavai csillantak meg előttem : «a vak
szokás vezérelte tömeg háborgásával és zajával szemben nagyon
is gyenge az egyes bölcselő hangja ; de a földtekén gyéren elszórt bölcsek szívei mélyében visszhangra fogok találni !» Valóban, mintha az igazságnak valami csodás ereje, fénye volna,
amellyel minden ellenállást legyőz, minden sötétségen átvilágít,
tündöklik. Sajnos, a történet arról győz meg, hogy e szerencse
az igazságok elenyészően csekély részének jut osztályul és a
nagy tömege zajtalanul, hatás nélkül elenyészik. One man answers somé question which none of his contemporaries put, and
is isolated . . . Certain men affect us with rich possibilities, but
helpless to themselves and to their times . . . they do not speak
1
to our want. But the great are near
mondja Emerson És

Beccaria sejtelme.azért nem csalt, visszhangra azért talált, mert
eszméi a kellő szög alatt érték az emberiség gondolatvilágát.
Az emberi felfogásnak óriási változása készítette elő a talajt és
tette Beccariát a bűntetőjog terén, Benthamet a jog egész vidékén a maga «representative man» jévé. Iiadd járuljak Tarnai
szép, érett bevezetéséhez, a kérdés ezen oldalának megvilágításával.
Általában azon eszméknek jelentőségéről, amelyek annyira
átmentek a köztudatba, annyira vérünkké váltak, hogy gondolkodásunktól elválasztani, vele szembe állítani nem tudjuk, — nem
is tudunk magunknak helyes képet alkotni. Ezért Maine azon
kijelentését, hogy a legnagyobb szám, legnagyobb boldogsága
elvének felfedezése az erkölcsi tudományokban olyan jelentőségű,
mint a gépek felfedezése Angliában, legtöbben legalább is
túlzottnak fogják ítélni. Mert — mondják — arra nézve, hogy
mi legyen a törvények célja, mindig megvolt az emberek lelkében a közjó, a földi célok irányító ideálja, ha a tényleges erőviszonyok nem is engedték érvényesülni. Ezzel szemben azonban
hangsúlyoznunk kell, hogy ez eszme nem lép fel az egész
középkoron keresztül és felfedezésének, ha tetszik újra-felfedezésének óriási a jelentősége.
Az egész középkoron az a gondolat vonul végig, hogy a
földi lét csak a jövő élet előkészítője, az emberiség eszköze egy
lénynek, Istennek és annak az Istennek, aki a pokolban a legszörnyűbb kínokat eszeli ki azok számára, akik a amilliók egy
miatt)) gondolata ellen fellázadni mernek, viszont híveit csak
egy igen unalmas paradicsommal tudja kárpótolni. Az emberiség nagy tömege örök kárhozatra van ítélve és a néhány kiválasztott örömtől repeső szívvel nézi embertársai szenvedéseit a
paradicsomból, mint páholyból. 2
E theológiai felfogásnak megfelelő volt a büntetőjognak
mind célja, mind tartalma. A cél : a földet a mennyei birodalomhoz hasonlóan berendezni, a fejedelem és nemesei lévén az
Isten és az ő angyalai, a célok, amelyekért a nagy tömeg feláldozza magát. A büntetés pedig igyekezik megközelíteni az
istenit, a pokolit. Minthogy pedig a földi bíró nem lát a vesékbe,
kínvallatással szerzett magának a terhelt veséibe betekintés t.
A változás, mely a büntetőjog terén bekövetkezett, függvénye
volt annak a nagy világfelfogás változásának, amely az újkor
kezdete. Az emberek kezdtek bizalmatlankodni abban, hogy e
földön elviselt szenvedéseikért adott utalványt beváltja-e majd
valaki a túlvilágon ? A túlvilági élet és boldogság helyeit, a földi
élet és boldogság elérése lesz a cél, amelynek nagyszerűségét a
fejlődő természettudományok kezdik sejttetni. 3 Ezzel az iránnyal
a létező intézmények gyökeres kritikája járt együtt. Még előbb
az isteni szándék kifürkészhetetlen volta minden abszurdumot
elfogadhatóvá tett, most a Jkitűzött földi célok mint szigorú
bíró néztek mindenek szemébe, létjogosultságukat kérve számon.
És az ősiség tekintélye megszűnt mentség lenni, sőt a múlt
mindinkább, a barbárság, a tévedések nagy tengerét jelentette,
amelynek csak tévedései tanulságosak. Az emberiség Janus-arca
a jövőbe néz, amely csodás, minden képzeletet felülmúló színekben bontakozik ki.
A szerződési elméletet is helytelenül fogjuk fel, ha azt tartjuk, hogy a múltba helyezett aranykorból vagy a létesültből
akar a jövőre következtetéseket vonni. Eltekintve attól, hogy
a mult az ősállapot, a vadság és szerencsétlenség állapotaként
szerepel az íróknál (1. Hobbes), már a szerződésre lépés fikcióvá
lesz. H ű m é 4 szerint az aranykor és természeti állapot íikciók,
az első a költőké, a másik a bölcselőké. Azt a gondolatot, hogy
az emberek a természeti állapotban szerződést kötöttek, hogy
ezzel társadalmat és kormányzatot teremtsenek, nem támogatja
semmi olyan tény, amelyről az államok keletkezését illetőleg
tudomásunk volna. E tételnek csupán elméleti jelentősége van,
az, ho^y a nép beleegyezése, akarata legyen a kormányok
alapja. Kantnál teljesen kiforrott alakot nyer e tan és az észnek
egy eszméje lesz, amely azonban gyakorlati jelentőségű annyiban,
2

L. Tertullianus.
Montesquieu : Lettres persanes XLIX levét: La connaissance
Valaki megfelel egy kérdésre, melyet kortársai közül senki de cinq ou six vérité a rendű leur phitosophie plein de miracles,
nem vetett fel és egyedül marad. Sokan gazdag lehetőségekkel et leur a fait fairé plus de prodigus et de merveilles que tout ce
érintenek, de nem segítenek magukon, sem korukon . . . Nem beszél- j qu'on nous raconte de nos saints prophétes.
4
nek a mi szükségünk szerint. De a nagyok azok közel vannak.
i
Essays I. 520, II. 260.
1
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hogy a törvényhozót kötelezi úgy hozni törvényeit, mintha azok
a nép egyesült akaratából származnának, mert az államot szabad
emberek alkotják. Ez alakjában a társadalmi szerződés — kényleien vagyok Tarnainak ellentmondani — nem tartozik ma sem
a mellőzött tanok közé, sőt épen a Richtiges Recht szerzőjénél
és a német idéálista jogbölcsészetben — bár változott alakban —
újra feléledt. Beccariánál is inkább ez a jellege a társadalmi
szerződésnek.
Az emberiség élete irányának ilyen változása — arról nincsen
most szó, minek függvényeként — az emberiség Összes intézményeinek gyökeres változását jelenti. Erre a kapcsolatra legjobban rámutat az a tény, hogy a kínvallatás elleni küzdelem a
középkori egyház világnézete elleni küzdelemben megy végbe és
jut győzelemre.
Nem szabad azonban a kor világfelfogás-változásának tudni
be minden változást és nem látni azt a szerepet, amelyet a nagy
emberek töltöttek be. így L e c k y 5 semmi olyan érvet nem talál
Beccaria munkájában, mely új lett volna, amely a középkor minden szakában ne lett volna ismert. ((The movement that destroyed
torture was much less an intellectual than an emotional movement. Torture was abolished, because in the progress of civilisation the sympathies of raen became more expansive, their perception of the suííerings of others more acute, their judgments
more indulgent, their actions more gentle». (A mozgalom, mely
a kínvallatást szétzúzta, inkább értelmi volt, mint érzelmi.
A kínvallatást azért törölték el, mert a műveltség előrehaladtával az emberek együttérzése mind nagyobb körökre terjedt,
mások szenvedéseit mindinkább meglátták, ítéletük türelmesebbé,
cselekvésük nemesebbé lett.) Ezzel szemben azt kell állítanunk,
hogy igenis van ú j érv, ú j gondolat Beccariaban és ez kényszerít arra, hogy a greatest happines sokat vitatott, igaztalanul,
helytelenül bírált elvének a maga igazát megadjuk.
A történelem világosságánál látható legjobban annak a
felfogásnak vaksága, tudománytalansága, mely azt hirdeti, hogy
a joggal való foglalkozás kimerül a tételes j o g leírásában rendszeresítésében és még csak arra a magaslatra sem tud emelkedni, hogy a joggal való foglalkozás gazdag változatainak leginkább szemetszúró eseteit meglássa. Nem látják, hogy minden kor a joggal való foglalkozásnak azon tudományát teremti
meg, amelyre szüksége van, a római a hivatalnoki és bírói jogalkotást, a pandektisták a római jog alkalmazását, átalakítását,
változott viszonyokra, rendszeresítő, magyarázó tevékenység formájában és az újkor elején bontakozik ki az állami jogalkotás,
a törvényhozás tudománya, melynek szülöttje a már megalkotott jog leírása és rendszerezése, e gyermek azonban Zeusként
fel akarja falni szülőjét.
Nos, Beccaria a büntetőjog terén, Bentham a jog egész
vidékén megveti a törvényhozás tudományának alapjait és e
tudomány politikai alaptétele, célja, ideálja lesz : a legnagyobb
szám legnagyobb boldogsága. S ez a tétel azért jelent forradalmat, mert az arisztokráciával szemben a demokrácia, sőt módosított alakjában a szociálizmus ideálja s ezek igényei igyekeznek
velük kielégítést nyerni a j o g terén. íme, e két nézőpont, a törvényhozás tudománya, melyet Beccaria megalapoz, Bentham
részletesen kifejt és a tudománynak korukban választott ideálja,
irányzója: az, amelyről a greatest happiness principle igaz jelentőségét felismerhetjük.
Bentham tanításának magja, a Holbach és Helvetius pszichológiáján felépített utilitarista logika. Mint maga meghatározza:
«a haszon logikája abban áll, hogy minden megfontolásomban,
cselekvésemben az abból származó örömök és fájdalmak összehasonlításából, számlálásából indulok ki és minden más gondolatmenetet kizárok)). Erre a célra a j o g egész corpusának
megfelelő felosztását, az örömök és fájdalmak táblázatát, valóságos rendszert dolgozott ki. És valóban, ha adva van az a szükséglet, hogy törvényeket alkossunk, vagyis hogy az emberi viszonyok szabályozásában a hagyomány .és megszokás érzelmi
elemeivel ellentétben a hidegen, de jól számító értelemnek juttassuk az őt megillető befolyást, akkor micsoda elvvel lehet a
haszon elvét, mint fontolgatást, helyettesíteni? Hol van az a szabály, az a csalhatatlan iránytű, amellyel nem lehet tévedni?
5
Developments of Bationalism London, 1910, olcsó kiadás,
120-121. oki.

25.

szám.

Amit Marx Bentham ellen felhoz: «mit der naivesten Trockenheit unterstellt er (Bentham!) den modernen Spiessbürger, speziell den englischen Spiessbürger als den Normalmensclien. W a s
dicsem Kautz von Normalmenschen und seiner Welt nützlich, ist
an und für sicli niitzlich», csak azt jelenti, hogy a hasznosnak
nincsen abszolút értékmérője és a korokkal változik, Marxnál
tágabb, nemesebb tartalmat nyer, mint Benthamnál. De maga az
utilitarista elv gondolatmenete — melyet Marx is felhasznál —
az, hogy a törvényhozás ezen célszerűsége az intézkedésből származó előnyöket és hátrányokat mérlegelő, az elérendő céloknak
megfelelő eszközökről gondoskodás folyamata, — az érintetlenül
megmarad. És megmarad még valami: a meggyőződés, hogy a
törvények hatalmas eszközt képeznek, óriási a befolyásuk az emberek és államok sorsára. A törvények az emberi célok, reformok megvalósítási eszközei. Amidőn a jogalkotás bírói döntvényekben, szokásban merül ki, szinte lehetetlennek látszik minden haladás, olyan lassú a változás, hiányzik a változtatás
lehetősége, mert a nép szokását, életét kell megváltoztatni.
A bírói gyakorlat kikristályosodásával mind szűkebb lesz az a
meder, amelyben a haladottabb erkölcsi eszmék a megdermedt
jogi fogalmak testébe életet visznek. A törvényhozás és törvénytisztelet egy rendkívül gyorsan, gyökeresen ható eszközt adott a
haladásnak és ha a törvény nagy hatását túlozzuk is némileg,
mégis Beccariaé é4s Benthamé az érdem, hogy erre a nagyfontosságú fegyverre nemcsak felhívták a figyelmet, de helyes kezelésének módjára is tanítottak.
A cél, az ideál, amelyért e fegyvert Beccaria és Bentham
forgatta, a legnagyobb szám legnagyobb boldogsága. És épen
Tarnainak azon megjegyzése, hogy az utilitarius elv nincs megtagadva a mai jogrendszerben sem, (nem is lehet, mert maga
a törvényalkotás) sőt annak egyik legfontosabb vezéreszméje :
figyelmeztet arra, hogy e fegyvert még mindig e nemes, magas
céltól eltérve forgatják.
Még mindig helyet talál magának az a gondolat, hogy egy
brahmin boldogsága felér száz pária nyomorúságával! A greatest happiness principle magasabb standard, mert az emberi
egyenlőség elve van benfoglalva.
Bentham kritikusainak sok fejtörést okozott, hogy annak
ellenére, hogy Bentham az emberi egyenlőtlenséget elismeri, sőt
a francia forradalmi nyilatkozatot mint szofizmát szedi darabokra, mégis elismeri az emberek egyenlőségét politikai hitvallásában. Garlyle dübörgő frázisaiban adva a kérdést: Ha a
laposfejű néger nem egyenlő Sokratessel vagy Shakespeare-rel,
sem Júdás Iskariót Jézus Krisztussal, sem a Bedlam és a Gyehenna nem az új Jeruzsálemmel, akkor miért adjunk mindegyiknek egyenlően ? . . . 6
De a benthami tanításban van az emberek között egyenlőség
és ez az egyetlen egyenlőség! És hogy mennyire jellegző része
ez a modern utilitarizmusnak az ókorival szemben, mutatja az
az alak, melyben Piklerrel fellép. 7
Pikler azt tanítja, hogy vágyaink, hajlamaink elemzésével
meggyőződünk, hogy két elemből vannak összetéve, a lulajdonképeni vágyból, a szükségletből és azon értelmi elemből, mely
azt mondja meg, hogy e szükséglet mtként elégíthető ki. Vágyó,
akaró természetükre az emberek egyenlők, egyenlők voltak a
múltban is, amire különbözők, az az értelem, t. i. más és más
(i

Maine szerint az egyenlőség feltételezése ú. n. vvorking rule a
törvényhozó részére. Minthogy az emberek közötti különbségeket lehetetlen a törvényhozásban szem előtt tartani, ennélfogva a törvényhozó úgy tekinti őket, mintha egyenlők volnának. Azonban nem lehet
a fikciók esküdt ellenségének főtételét egy fikcióval igazolni. Különösen érdekes Mac-bunn igazolása: Six Badical Thinkers (Bentham !).
A közgazdaságtan elméletének szempontjából 1. Bonar: Philosophy
and Political Economy. Szerzők egyike sem veszi észre, hogy a
greatest happines principle mint ideál szerepel Benthamnál, melyet,
nem kell igazolni, mert maga igazolja magát. Bentham utilitarizmusának francia, Dumont adta állítólag első közzétételében (Principes
de Législatíon par Et. Dumont) a greatest happiness principle alig
lép előtérbe, annyira nem immanens része az utilitárius logikának.
Mert az utilitárius logika a helyes törvényalkotás módszere, a greatest happiness principle (egy egyszerűsített alakot nyerte később
Berthamnál) a jó törvény értékmérője, amely más is lehet, a módszer mégis azonos marad.
7
V. ö. ftA Jog Keletkezése és Fejlődéses> II. fejezet.

28. 1

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

szám.

módon t u d j á k az emberek értelmi fejlettségüknek megfelelőleg
vagyaikat kielégíteni. s Az érzelmi rendszerben minden ember
egyenlő, az emberek mindenben különbözők, de az örömet és
fájdalmat egyenlően érzik.
És azért a greatest happiness of the greatest number elve,
mint politikai ideál nem meghaladott álláspont, nem kigúnyolandó doktriner elv, hanem hitvallása szenvedők millióinak, melynek még beláthatatlan szerepe lehet a jövőben.
Dr. Dicimant József.

BELFOLD.

Szemle.

Lapunknak gyásza van. Volt társszerkesztője, Hiteljogi Döntvénytárunk
megalapítója és első szerkesztője, Fabinyi Ferenc halt
meg. Vele a magyar jogéletnek és jogirodalomnak régi
tiszteletreméltó, kiváló alakja dőlt ki. Két generáció
szellemi evolúciójának és magas intelligenciájának hatása látszott meg nevelésén és fejlődésén, mert nagyatyja egyetemi orvosprofesszor és a szemészetnek első
európai hírű magyar művelője, atyja pedig — Fabinyi Teofil
kúriai tanácselnök, utóbb igazságügyminiszter volt; de
Fabinyi Ferenc nem mint a magisztratura magas polcán
álló atya fia, hanem mint önálló egyéniség, önerejéből és
saját kiválóságánál fogva emelkedett a bírói pálya magaslataira.
Alapos tudása, nagy olvasottsága, széles látóköre
és mély igazságérzete harmonikus lelkű jogásszá és kiváló
bíróvá tették. Mint a budapesti kir. ítélőtábla és utóbb a
Kúria bírája a kereskedelmi- és váltótanácsban a legbonyolultabb ügyek előadója volt, és nem egy ítélete hatalmas
lépést jelent a judikatura fejlődésében. Különösen emlékezetes a tőzsdejáték kifogásának a bizományossal szemben
való megengedhetőségét kifejtő határozata. Később a szegedi kir. ítélőtábla elnökévé neveztetett ki és nagy jogászi
képességeit ezen különben is kiváló bíróság színvonalának
emelésére fordította.
De még munkaerejének teljében elhagyta a bírói széket, hogy tudását és tapasztalatait a Pesti Hazai Első Takarékpénztár igazgatói tisztjében a gyakorlati életben is érvényesítse. Itt érte utói a halál.
Kúriai bírói működésének idejére esik az az öt kötet,
mellyel a Kúria felülvizsgálati határozatainak gyűjteményét
megalapította, és amelyet a jegyietek és a bennük kifejezésre jutó jogszabályok gondos kiválasztásának és szabatos
közlésének mintaképévé tett.
Még takarékpénztári igazgató korában sem mondott búcsút a jogi irodalomnak és amíg hivatali elfoglaltsága megengedte, a .Jogtudományi Közlöny társszerkesztője és a Ilifeljogi Döntvénytár szerkesztője gyanánt
működött és sok gonddal és szeretettel csüggött a lap felvirágzásán.
Kegyelettel és tisztelettel tesszük le sírjára a megemlékezés és szeretet koszorúját.
Fabiiiyi Ferenc

8

Hogy az értelmi és érzelmi elemek elválasztása mennyiben lehetséges, annak kritikájáról nincs szó. Annyi azonban megjegyzendő, hogy az értelemnek a vágyak szolgájává degradálása, az
akarat mécseseként való feltüntetése úgy látszik a valóságnak nem
teljesen megfelelő. Az értelem is teremt vágyakat, szükségleteket,
s ennek egy különös elismerését találjuk Pikler büntetőjog bölcseletében. Ő, aki azt bizonyítja, hogy a büntetés pusztán célszerűségi belátáson nyugszik, elismeri a büntetőösztönt, a megtorlási vágyat, azt téve hozzá, hogy ez a büntetés célszerűségének belátása
nélkül sem jött volna létre. íme, a belátás teremtett egy igen
praegnansan kifejezésre jutó vágyat! Már Millnél (Utilitarianism)
az érzelmek kvantitatív értékelése helyébe kvalitatív értékelések
lépnek, ami az értelemnek magasabb polcra helyezését jelenti.
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YVettstein Gyula * E g y e u r ó P a i l á t k ö r ű > nagyműveltségű
i bíró halt meg Wettstein Gyulával, a
Kúria nyugalmazott bírójával. Az I—III. ker. járásbíróságnál albírói, a kereskedelmi és váltótörvényszéknél bírói
minőségben működött, ez utóbbi helyen mint cégelőadó és
utóbb a fellebbezési tanács elnöke. Nagy egyéni szereletreméltósága, nyugodt konciliáns modora, gyors észjárása,
éles ítélete, a gyakorlati élet igényei iránti erős érzéke és
alapos, nagy tudása a legtiszteltebb és legkiválóbb bírák
egyikévé tették. Egyike volt azoknak a jeles bíráknak, kik
Nagy Ödön vezetése alatt a sommás törvény fellebbezési
eljárását oly jó eredménnyel vitték át az életbe. 1896-ban
a budapesti kir. táblához neveztetett ki, utóbb a Kúriánál
mint kisegítő, majd mint rendes bíró működött; mindkét
helyen a váltótanácsban egyebek között a fiumei ügyek
előadójaként is és mindenkor általános elismerés közepette.
Néhány éve nyugalomba vonult és a nyugalom óráit az
Országos bírói és ügyészi egyesületnek szentelte, melynek
megbetegedéséig ügybuzgó alelnöke volt, Altalános részvét kiséri sírjába.
— Mikor köteles a gyermek szülőjét eltartani?
A kir. Kúria P. VII. 5 Ú 1916. számú határozatában kimondotta,
hogy a gyermek szülőjét csak akkor köteles eltartani, ha a szülő
teljesen munkaképtelen vagy ha megfelelő kereset híjján és
vagyontalansága miatt a maga erejéből megélni nem bír. A kir.
Kúria nem fogadta el a fellebbezési bíróságnak azt a jogi álláspontját, hogy a szülő (földmérő) a rendes foglalkozáson kívül
álló más munkát vállalni nem köteles. Ha tehát a szülőnek
módja és alkalma van képességének megfelelő foglalkozást szerezni és életfentartásáról a saját erejéből gondoskodni, a gyermek
szülőjének eltartására nem kötelezhető.

— Községi jegyzői

magánmunkálat

és

hivatali

t e n n i v a l ó mennyire nem nyer elhatárolást a gyakorlatban,
és ebből miféle következések állhatnak elő, megvilágítja a Kúriának legutóbb egy vesztegetési bűnügyben hozott határozata.
A. községi jegyzőt az alsóbíróság bűnösnek mondotta ki a Btk.
465. §-ába ütköző hivatali bűncselekményben. A vádlott amiatt
jelentett be semmisségi panaszt az elsőbírói ítélet ellen, mert
bűnössége megállapíttatott, noba a vármegye szabályrendelete
értelmében a vádnak alapjául szolgáló népfelkelői mentesítési
üggyel kapcsolatos magánmunkálatokért jogosítva volt a felmentendő népfelkelőktől díjakat szedni ; így amennyiben a szabályrendelet ellen a szedett díjak mennyisége tekintetében vétett,
csak fegyelmi vétséget követett el. A Kúria a semmisségi panaszt elutasította. A Kúria határozata rámutat arra, hogy a
vádlott felettes hatósága utasítására volt köteles a mezei gazdaságban nélkiilözhetlen" népfelkelökre nézve a katonai szolgálat
alól leendő felmentési javaslatot tenni, minélfogva e javaslat
keretében magánmunkálat fel sem merülhetett. Ehhez képest a
kir. törvényszék nem tévedett, midőn a vádlott bűnösségét kimondotta.

— A Pp. 527. §. 3. pontjában írott kellék

hiánya

miatt utasította vissza a kir. Kúria a felülvizsgálati kérelmet a
következő indokolással : A Pp. 527. §-ának 3. pontja szerint a
felülvizsgálati kérelemnek magában kell foglalni annak kijelentését, hogy a fél az ítéletet mely alapon támadja meg. A felperes részéről benyújtott felülvizsgálati kérelem ennek a rendelkezésnek nem felel meg, mert nem tartalmazza sem annak megjelölését, hogy az általánosságban megtámadott tényállás valamely eljárási szabály helytelen alkalmazásával vagy mellőzésével,
vagy az iratok tartalma ellenére állapíttatott volna meg, sem
nem jelöli meg azt, hogy mely tényekből vont mely nyilván
helytelen ténybeli következtetéssel állapíttatott az meg, (Pp.
534. §-a) ; de azt az anyagi jogszabályt sem jelöli meg, amelyet
felperes szerint a fellebbezési bíróság helytelenül alkalmazott
vagy mellőzött. Ehelyett felperes új bizonyítékokkal kíván élni,
ami iránti kérelme azonban helyt nem foghat, mert a felülvizsgálati eljárásban az első és a fellebbezési bíróság előtt nem érvényesített tényeket és bizonyítékokat csak a Pp. 535. §-ában
felsorolt esetekben lehet felhozni, ily eseteket pedig felperes
meg nem jelölt s ilyenek fenforgása hivatalból sem észlelhető.
Minthogy végre a bizonyítékok szabad mérlegelésének eredménye
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a felülvizsgálat körébe nem vonható s felülvizsgálati panasszal
meg sem támadható ; a kir. Kúria a felperes felülvizsgálati kérelmét, mint a törvényben előírt kellékeknek meg nem felelőt a
Pp. 529. §-a értelmében visszautasította.
— Az árdrágító visszaélésekről szóló törvény gyak o r l a t i a l k a l m a z á s a k ö r é b ő l nagyobb tanulmányt közöl
dr. Isaák Gyula egri kir. ügyész tollából a Bűnügyi Szemle
folyó évi július hó 15-iki száma.
— T e l e k k ö n y v i c e n z ú r a . A háborús állapot kétségtelenül sok rendkívüli, a békéhez nagyon is hozzászokott ember előtt
talán megfoghatatlan intézkedést is tett szükségessé. Ámde ebből
viszont az következik, hogy a közérdeket nem szolgáló minden
oly hatósági rendelkezés, mely a magánérdeket céltalanul korlátozza, föltétlenül kerülendő. Közismert tény, hogy a kárpáti
hadműveletek alkalmából elpusztult községek újraépítését a kormány a társadalom segélyével feladatául kitűzte. Az úgynevezett
rekonstrukcionális munkálatok néhány községben már a mult év
nyarán meg is kezdődtek és az elpusztított épületek romjain
újonnan épülő lakóházak belsőségeinek telekkönyvi rendezését a
törvényhozás végleges intézkedéséig ideiglenesen a 3574/1915. M.
E. sz. rendelet szabályozza. Ennek a rendezésnek szüksége abban leli magyarázatát, hogy az új épületek az eddig szétszórtan
ós rendszertelenül épült régi elpusztított házak helyébe egy
előre megállapított utcaszabályozási terv alapján építtessenek és
hogy ekként a község modernebb, csinosabb és a közegészség
és köztisztaság követelményeinek megfelelő jelleget nyerjen.
Ezen cél biztosítására a jelzett kormányrendelet a beépítés alá
kerülő belsőségek elidegenítését, 10 évet meghaladó időre való
bérbeadását, felosztását és megterhelését megtiltotta, illetve a
kormányhatósági megbízott hozzájárulásához kötötte. Ez intézkedés helyességéhez alig férhet kétség, mivel az építkezési és
rendezési munkálatok folyama alatt a telekkönyvi birtokállapot
változtatása rendkívüli nehézségeket okozhatna és felesleges
vitás kérdéseket vethetne felszínre, ami az üdvös ügynek nem
igen válhatnék előnyére. Eddig tehát minden rendjén volna. De
ami azután következik, az már téves és törvényellenes, cél és
észszerűtlen, sem jogilag, sem gazdaságilag nem indokolt túllövés a célon és ezért a kritikát kiállani nem képes. Ugyanis a
m. kir. igazságügyminiszternek 63,686/915. I. M. VIII. sz. a. kiadott ú j a b b rendelete a fent idézett 3574/915. M. E. sz. rendelet
23. §-ának hatályát a bártfai járás egész területére kiterjeszti,
amiből folyóan az ezen járásban fekvő összes ingatlanok átruházásához és megterheléséhez a kormányhatósági megbízott hozzájárulása megkívántatik, mert az 1910. El. XVI. L. 114. sz. hivatalos hirdetmény szerint a telekkönyvi hatóság eme hozzájárulást nem tartalmazó okiratokkal benyújtott beadványokat a tkvi
rdts 69. és 83. §-ai alapján hivatalból fogja visszautasítani.
A legutóbbi kormányrendelet céltalansága és tarthatatlansága
magából a 3574/915. sz. alaprendelet és az ennek elvei értelmében készült törvényjavaslat tartalmából kitűnik. Ezek világosan
és félreérthetetlenül csakis az ellenséges betörés és a hadműveletek folytán elpusztult és megrongált községek belsőségeinek rendezéséről intézkednek és azokban a kültelkek és a hadműveletek
által nem érintett, tehát épségben maradt községek ingatlanairól
rendelkezés nem foglaltatik, miből folyóan a rendelet hatályának az egész járás területén levő ingatlanokra való kiterjesztése
sem a rendelet szellemének, sem a célszerűségnek meg nem
felelhet, amennyiben ez az ingatlanoknak most amúgy is igen
mérsékelt forgalmára és a gazdasági s jogi életre, ott, ahol azt
semmiféle szükség nem indokolja, csak bénító hatást gyakorolhat. Sáros vármegyének bártfai járásában mindössze 10 olyan
község van, amelynek épületei a hadműveletek folyamán teljes
összességükben vagy csak részben tönkretétettek. Ezen adatokat
a kormány bizonyára igen pontosan ismeri, hiszen a földmivelésügyi miniszter róluk nem régen a képviselőházban jelentést is
tett. Ellenben a bártfai járáshoz tartozó többi .62 község épületei
el nem pusztultak, hanem jelenleg, ép úgy, mint a háború,
illetve a hadműveletek előtt használatban vannak és újraépítést
egyáltalán nem igényelnek. Amily kétségtelen, hogy a kormány a részben és egészben elpusztult községeket ismeri, ép oly
hizonyos, hogy a tervbe vett újraépítés aránya, figyelemmel a
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rendelkezésre álló anyagi erőre és azon sajnálatos körülményre,
hogy Sáros vármegyének még két járásában és ezen felül a
szintén harcszíntérül szolgált többi felvidéki vármegyékben is
számos község hasonló szomorú sorsra jutott, nem igen fogja
meghaladni a tényleges szükség mérvét. Arra gondolni sem
lehet, de sem a rendelet, sem pedig a most tárgyalás alatt levő
törvényjavaslat nem is enged arra következtetni, hogy a kormány oly községek belsőségeinek rendezését is tervbe vette
volna, melyeknek épületei sem a hadműveletek folytán, sem
egyéb oknál fogva el nem pusztultak. Valamint nem valószínű
az a feltevés sem, hogy a kormány egy jó félév alatt nem volt
képes tisztázni azt a kérdést, hogy tulajdonképen hány és illetve
melyik község rendezését kívánja keresztülvinni? Hol van tehát
a ratiója annak, hogy a bártfai járásnak ama, a pusztítástól
mentes 62 község határaiban fekvő ingatlanok átruházásának s
megterhelésének érvényessége a kormányhatóság hozzájárulásától tétessék függővé? Hiszen ugyanilyen jogon Eperjes, Kassa
vagy akár Pozsonyra is lehetne kiterjeszteni a rendeletnek eme
hatályát, amely világosan csak a hadműveletek nyomán elpusztult községek belsőségeire vonatkozik, ép úgy, mint a rendezést
vezető kormányhatósági megbízottnak hatásköre is csak ezeknek
rendezésére terjed ki. Más községek illetve másnemű ingatlanok
helyreállítást, illetve rendezést — a háborúból kifolyólag — nem
igényelvén, azokra a szüksógrendeletek hatálya ki sem terjeszthető. Nem forog ugyan fen kétség az iránt, hogy a törvényellenes 63,686/915. I. M. sz. rendeleti intézkedés a bíróság döntéseinek nem praejudicálhat, mégis célszerűbbnek mutatkoznék,
ha a kormány vastag tévedésének kiigazítása végett az illetékes
ügyvédi és kir. közjegyzői kamarák sürgős előterjesztéssel élnének és a céltalan tkvi cenzúra eltörlését kieszközölnék.
Dr. Gerényi Jónás.
KÜLFÖLD.
— Ei'iist I m m á n u e l B e k k e r a j o g t u d o m á n y n a k szentelt h o s s z ú élet u t á n 89 éves k o r á b a n m e g h a l t . 55 évig
volt p r o f e s s z o r , 1874-től 1908-ig H e i d e l b e r g b e n . 1908-ban,
81 éves k o r á b a n , v i s s z a v o n u l t az e g y e t e m i k a t h e d r á r ó l .
N a g y t u d á s a k i t e r j e d t a j o g m i n d e n á g á r a , e l s ő s o r b a n civilista volt a z o n b a n , a t ö r t é n e t i iskola híve, a m u l t s z á z a d
m á s o d i k felében m ű k ö d ő n a g y p a n d e k t i s t á k egyike. F e l f o g á s á b a n n e m volt e g y o l d a l ú : a m o d e r n j o g f e j l ő d é s n e k
m e g é r t ő j e és m u n k á s a volt. O t t ó F i s c h e r t á r s a s á g á b a n
bírálati g y ű j t e m é n y s z e r k e s z t é s é v e l és n é h á n y d o l g o z a t t a l
r é s z t vett i r o d a l m i t é r e n a n é m e t p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v
m e g a l k o t á s á n a k e l ő k é s z í t é s é b e n is. P a n d e k t a r e n d s z e r é b ő l
c s a k az á l t a l á n o s rész k é s z ü l t el (1886. 1889.). Die A k t i o n é n
des römischen Privatrechts című két kötetes m u n k á j a
(1871. 1873.) W i n d s c h e i d t a n í t á s a ellen i r á n y u l t . Ezen és
e g y é b önálló a l a k b a n m e g j e l e n t művein kívül n a g y s z á m ú
tanulmányt
írt a j o g i
f o l y ó i r a t o k b a n . 1857-től 1863-ig
M u t h e r r e l , m a j d véle és S t o b b e v e l a J a h r b ' u c h des g e m e i n e n
deutschen
Hechts című folyóiratot szerkesztette. Elete
u t o l s ó éveiben é r d e k l ő d é s e i n k á b b az á l t a l á n o s a b b t h é m á k
felé irányult, így 1910-ben m e g j e l e n t GrundbegrilTe d e s
R e c h t s u n d Missgriííe d e r G e s e t z g e b u n g c í m ű m u n k á j á b a n .
1911-ben a D e u t s c h e - . J u r i s t e n - Z e i t u n g - b a n a b ü n t e t ő j o g ref o r m j á r ó l é s a t i t k o s n e m z e t k ö z i s z e r z ő d é s e k r ő l írt. 1912-ben
u g y a n o t t I l a b e n w i r ein V ö l k e r r e c h t ? c í m m e l j e l e n t m e g
c i k k e . A k é r d é s r e t a g a d ó választ a d o t t , m e r t n e m z e t k ö z i
j o g c s a k az államok b e n s ő s z ö v e t s é g e e s e t é n l e h e t s é g e s ,
a m i m a n i n c s m e g . A távol j ö v ő b e n b e k ö v e t k e z h e t i k é s
r e m é l h e t ő l e g be is f o g k ö v e t k e z n i , de ((az á l l a m o k b e n s ő
s z ö v e t s é g é n e k és ezzel a n e m z e t k ö z i j o g n a k a m e g t e r e m t é s é h e z s o k v a s r a é s v é r r e lesz szükség®.
w.
H a d m e n t e s , fiatal ügyvéd teljes nagyvárosi praxissal
Budapesten, vagy nagyobb vidéki városban nagyobb ügyvédi
irodába irodavezetőnek vagy társnak megfelelő javadalmazás
mellett belépne. Ajánlatokat «Hadmentes» jelige alatt a kiadóhivatalba kérek.
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A munkaadó felelőssége alkalmazottaiért.
A kir. Kúria első jogegységi tanácsa legközelebb a következő kérdésben dönt (Jogt. Közi. 1916. 231.) :
«Aki valamely ügyének ellátására maga helyett mást rendel
ki, az csupán saját vétkessége esetében, vagy enélkül is
felel-e azért a kárért, amelyet a kirendelt az ügykörébe eső
tennivalók teljesítésében
harmadik
személynek jogellenesen
okoz ?»
A feltett kérdés nem vonatkozik az alkalmazottért való felelősségnek. egész körére.
Nem terjed ki a kérdés elsősorban arra a felelősségre,
amely a munkaadót a véle szerződő féllel szemben a jogügylet
alapján terheli, amidőn a szerződés teljesítésénél segédeket alkalmaz. Ennek a felelősségnek a fenállása már eldöntöttnek tekintendő.
De a kérdésben harmadik, a munkaadóval a teljesítés tekintetében szerződéses viszonyban nem álló, személyekkel szemben
sem mutatkozik problémának a felelősség egész köre. A kérdés
fogalmazásából következik, hogy a munkaadónak saját vétkességéből eredő felelősségét, vagyis azt az esetet, amidőn a munkaadót a segéd kiválasztásában vagy felügyeletében vétkesség terheli, mint pozitívumot feltételezi. Viszont a felvetett kérdéssel
nem érintett pozitívumnak kell tekinteni azt a felelősséget is,
amely a munkaadóra, mint veszélyes üzem tulajdonosára alkalmazottainak cselekményeiért is hárul. Mert ezért az üzemi veszélyért az "üzem tulajdonosa feltétlenül, vétkességre tekintet nélkül felelős, ha csak nem bizonyítja be, hogy a kár vis major-ra,
másnak elháríthatatlan cselekményére, vagy a károsultnak hibájául felróható tényére vezethető vissza ; feltétlenül felelős tehát
a gazda alkalmazottainak a veszélyes üzemben folytatott működéséből eredő kárért is.
Es a felelősségnek felvetett kérdése annyiban is korlátozott,
hogy csak azokra a károkra vonatkozik, amelyeket «a kirendelt
az ügykörébe eső tennivalók teljesítésében)) okoz, vagyis nincs
felvetve a felelősség kérdése a teljesítés alkalmával történő kárt
okozó cselekmények tekintetében.
A kir. ífúria csupán azt a kérdést kívánja tehát megoldani,
hogy amidőn a gazdát az alkalmazott kiválasztásában és felügyeletében vétkesség vagy az üzem veszélyes volta alapján feltétlen felelősség nem terheli, felel-e a gazda azért a kárért, amelyet kirendelt alkalmazottja a rábízott teendők teljesítésében
harmadik személynek jogellenesen okoz? Amely kérdés szétágazik még annyiban, hogy a felelősség az alkalmazottak minden
jogellenes cselekményére kiterjedhet, vagy az alkalmazottak vétkesen jogellenes cselekményeire lehet korlátolt.
A kérdés fontos és gyakorlati. Naponta felmerülnek az életben oly esetek, amelyeknek elbírálása attól függ, hogy a kér-
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désre miképen válaszol a bíró. Elég a kérdés iskolai ^példájára
utalni, a kocsisra, aki gazdája lovait hajtva elgázol, tör, zúz.
A megoldási lehetőségek közül az első a felelősségnek, az
üzemi veszélyből eredő tárgyi felelősség esetén kívül, korlátozása
arra az esetre, ha a kárt az okozta, hogy a munkaadó a megbízott megválasztásában vagy felügyeletében vétkesen járt el és
a bizonyítás terhének a károsultra rovása.
A magyar bírói gyakorlatnak régebben ez volt túlnyomóan
az álláspontja s részben ma is az. A kir. Kúria 517 1892. sz. a.
elutasította a károsultat keresetével, mert aolyan károkért, amelyeket az alkalmazott a vállalkozóval szerződési viszonyban nem
álló harmadik személyek tárgyain elkövet, a vállalkozó csak
annyiban volna felelőssé tehető, amennyiben bebizonyíttatnék, hogy
olyan egyént alkalmazott, ki feladatának rendszerinti teljesítésére képtelen «(Dtár u. f. 32. k. 82. e.) és 5774/1895. sz. a. (Dtár
111. f. 3. k. 95. e.) elfogadta a budapesti kir. ítélőtáblának
(47 1894.) azonos indokolását.
Ugyanilyen értelemben döntött a kir. Kúria 4426/1905. sz. a.
is (Dtár IV. f. 4. k. 31. e.), továbbá a budapesti kir. ítélőtábla
1907. I. G. 678. (Mj. Dtár II. 142. Térfi. XII. 39.), 1912. G. 1344.
(Térfi. XVII. 16.), 1915. P. IV. 982. (Mj. Dtár IX. 168.) számok
és a nagyváradi kir. ítélőtábla 1912. G. 318. (Térfi XVII. 812.) sz.
alatt.
Ennek az álláspontnak felel meg a mezőgazdaságról és
mezőrendőrségról szóló (1894 : XII.) törvénycikknek 112. §-a,
amely szerint a cseléd okozta mezei károkért a gazda csak akkor felelős, ha «a kötelességszerű felügyeleti j o g gyakorlását))
elmulasztotta. Ez a szabály épen annyira speciális jellegű azonban és ép oly kevéssé szabad belőle arra következtetni, hogy mi
a ratio iuris, mint ugyanennek a szakasznak az állatok okozta
mezei kárra vonatkozó, a gazda feltétlen felelősségét megállapító
szabályából, amely jogtétel különben egyáltalában nem általánosan elfogadott. (V. (*. budapesti kir. ítélőtábla 1913. G. 244.
Térfi XVII. 388. és 1915. P. IV. 3707. Mj. Dtár. IX. 295.)
Ugyanez áll az erdőtörvény (1879 : XXXI. tc.) 54. és 84. §-airól.
Az osztrák polgári törvénykönyv is úgy szabályozta a munkaadónak felelősségét harmadik személyekkel szemben alkalmazottainak jogellenes károkozásáért a rájuk bízott munkában, hogy
csak alkalmatlan személy tudatos alkalmazása esetén álljon fen
(1313, 1315. §.), ami az 1916. évi novellával (1916. márc. 19-én
kelt császári rendelet. B. T. L. 169. sz.) csak annyiban módosul
(161. §.), hogy a munkaadó a teljesítésre képtelen személy alkalmazásából eredő kárért vétkesség nélkül is felelős vagyis felelős
tekintet nélkül arra, hogy hiba terheli-e a kiválasztásban, de
csak akkor, ha az alkalmazott a teljesítésre képtelen (untüchtig)
és ebből ered a kár.
A megoldás, amely a munkaadó felelősségét vétkességétől
teszi függővé és a bizonyítás terhét a károsultra rójja, nem kielégítő.
Mindenekelőtt — egyelőre magának a tételnek helyességét
nem bírálva — szembeötlő a károsult perbéli helyzetének súlyos
volta.
A kárttevő alkalmazott és gazdája, az alkalmazás körülményei többnyire ismeretlenek előtte és mégis a károsult bizonyítsa be a perben, hogy a gazdát az alkalmazásnál vagy a
felügyeletnél vétkesség terheli, olyan vétkesség, amely kihatott
a kár keletkezésére. A gyakorlatban sok esetben a bizonyításnak
ezen a nehézségén fog múlni az, hogy a károsult akkor sem
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kap kártérítést a gazdától, mikor az anyagi jogszabály szerint
járna néki.
Ez a megfontolás a felvetett kérdésnek arra a megoldására
vezet, hogy a jogtétel érintése nélkül a károsult bizonyítási terhén segítsen a törvényhozó a bizonyítási teher megfordításával.
Nem a károsultnak kell tehát a kártokozó munkaadójának vétkességét bebizonyítani, hanem, hogy kártérítési kötelezettségétől
szabaduljon a kártokozó gazdájának kell bebizonyítani, hogy
sem az alkalmazásban, sem a felügyeletben nem terheli oly vétkesség, amely a károsodásra kihat.
Ezt a megoldást választotta az 1881. évi svájci kötelmi jogi
törvény (62. szakasz) és ennek nyomán a német polgári törvénykönyv (831. §.), majd az 1911. évi svájci kötelmi jogi törvény
(55. szakasz). És ezt a megoldást tartalmazza a képviselőház
külön bizottságának szövegezésében (1473. §.), a magyar polgári
törvénykönyv javaslata.
Hogy az alkalmazottat vétkesség terheli-e, a gazda felelőssége szempontjából lényegtelen, mert hiszen a felelősség ebben
l
az esetben is, mint az előzőben, a gazda vétkességén alapul.
Az első helyen említett álláspont merevségével szemben ez
is haladás, de kielégítő megoldásnak csak az 'a szabályozás tekinthető, amely a munkaadót saját vétkességére tekintet nélkül
teszi felelőssé azért a kárért, amelyet alkalmazottai a reájuk
bízott teendők teljesítésében harmadik személyeknek jogellenesen és vétkesen okoznak.
Ez a code civil szabálya (1384.) azzal az eltéréssel, hogy a
code az alkalmazott vétkességét sem kívánja meg, hanem a
munkaadót az alkalmazottnak minden jogellenes cselekményeért
felelőssé teszi,
A német polgári törvénykönyv előkészítése során is felmerült a szabályozásnak ez a lehetősége (Protokolle II. 597. és
köv. o. Kom. Ber. 102. o.), de a többség mindenkor azon szabályozás mellett volt, amely az előzők szerint törvénnyé lett.
A. magyar bírói gyakorlatban már a legfőbb ítélőszék kimondotta volt (13,369/1880. Dtár r. f. 25. k. 28. e.), hogy
a károsításért, amelyet a kocsis követett el, gazdája közvetetlenül felelős. A budapesti járásbíróságoknak pedig az
ú. n. gázlámpaperekben, amelyek rendszerint végső fokban a
járásbíróságoknál dőltek el, általában az volt a döntése, hogy
a gázlámpát megrongáló kocsis gazdája a kárért saját vétkességére
tekintet nélkül felelős. A budapesti kir. ítélőtábla
9435/1904. sz. ítéletében (amelyet a kir. Kúria megváltoztatott)
abból indult ki, hogy cca gazda felelős azokért a károkért, amelyeket cselédje a rábízott teendők teljesítésében harmadik személyeknek jogellenes cselekvése, vagy mulasztása által vétkesen
okozott.® (Dtár IV. f. 4. k. 31. e.) Ugyanezt az elvet alkalmazta
a pozsonyi tábla 1908. G. 277. sz. (Térfi XIII. 927.), a temesvári
tábla 1910. Fs. 38: sz. (Térfi XIV. 969.) és a debreczeni tábla
1913. G. II. 91. sz. (Térfi. XVII. 426.) ítéletében. És a kir. Kúria
ís ezt az elvet vallotta 4800 1909. sz. (Mj. Dtár IV. 76.), továbbá
764/1912. sz. (Mj. Dtár VI. 209.) és 3970/1912, sz. (Mj. Dtár
VII. 108.) ítéleteiben, amelyek közül az utolsó a budapesti kir.
ítélőtáblának 7112/1911. sz. a tételt ugyancsak elfogadó döntését
hagyta helyben és 1915. Rp. VI. 2154. sz. (Mj. Dtár X. 83.) ítéletében is, amely szerint a szolgálatadó ((alkalmazottjának a megbízás körében való gondatlan eljárása következményeit viselni
tartozik.))
A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete is így
szabályozta első szövegezésében (1789.
Ind. IV. 638.) a munkaadónak ezt~a felelősségét kimondván, hogy a amunkaadó felelős
azért a kárért, amelyet alkalmazottjai a reájuk bízott teendők
teljesítésében harmadik személynek jogellenes cselekmény által
vétkesen okoznak.)) A szabályozásnak ezt a módját helyesnek
tartotta a főelőadmány (208. elvi kérdés. Ig. Jav. T. VI. 453.) és
a főkérdéseket tárgyaló bizottság is (83. kérdés. Tárgyalások.
III. 148. Ig. Jav. T. IX. Függelék). Ez a szabály van a tervezet
második szövegében (1494. *§.) is, továbbá a törvénykönyv miniszteri javaslatában (1494.
Ind. III. 390). Csak a képviselőház
bizottsága változtatott rajta a német törvénynek már említett
követését azzal indokolván, hogy «gazdasági életünket esetleg
hátrányosan befolyásolhatná, ha a kirendelő magyar j o g szerint
lényegesen súlyosabb felelősséggel volna terhelve, mint amely
alatt azon jogterületeken áll, amelyekkel a legtöbb gazdasági
érintkezésünk van (Ausztria, a német birodalom).))
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szám.

Ez az érv tetszetős, de nem találó.
Az ú. n. munkásvédő törvényekkel szemben is felhozták azt,
hogy egyes állam nem oldhatja meg e kérdéseket, nem gondoskodhatik magában munkásainak kellő védelméről* hanem csak
nemzetközi egyetértésben a többi iparilag jelentős államokkal,
mert különben megszűnik versenyképessége a világpiacon, gazdaságilag hátrányos helyzetbe kerül. Ez az érvelés sem bizonyult
a gyakorlatban alaposnak, a helyes munkásvédő törvényhozás
nem csökkentette^ az ipar versenyképességét.
Ép ily kevéssé fogja a gazdasági életet hátrányosan befolyásolni az, ha a vállalkozót oly felelősséggel terheli a törvényhozó,
amelynek viselését az igazságosság megkívánja.
Az üzemi veszélyből eredő tárgyi felelősség mindenesetre
nagyobb teherrel jár és inkább befolyásolhatja a vállalkozó versenyképességét, mégis ezt a felelősséget a magyar joggyakorlat
igen nagy terjedelemben ismeri anélkül, hogy a magyar ipar
életképességét veszélyeztetné.
Az üzemi veszélyből eredő tárgyi felelősségnek az a gyors
meghonosodása és széles köre, amelyről a joggyakorlat tanúskodik, egyben a legerősebb érv amellett, hogy a magyar jogi
öntudat mennyire hajlik arra, hogy a munkaadóra ruházza az
üzemmel járó veszélyek kockázatának viselését.
Törvény csak a vasútak felelősségéről intézkedik (1874. évi
XVIII. tc.) az üzemben okozott halálért és testi sértésért, de
törvényes intézkedés nélkül is ugyanily felelősséget állapított
meg a joggyakorlat a vasúti üzemben okozott dologi kárért,
továbbá az automobil használatából eredő kárért, a légszeszvilágítási vállalat, vízvezetéki műberendezés üzemében okozott károkért és általában minden kárért, amely természeténél fogva harmadik személyekre különös veszéllyel járó üzemből ered, aminő
a legkülönbözőbb gyárak, sőt egyes gépek üzeme (pl. a szecskavágógépé, Kúria 2105 1912. Mj. Dtár VII. 45.).
Az első ilyen bírói határozatok idején volt bíráló, aki «monstruositas»-nak nevezte ezt az elvet, Ez a kritika mindenesetre
nagyon túlzott volt, de arra mutat, hogy az elv némikép idegenszerűen hatott és nem volt általános jogi meggyőződés. Azóta
hirtelen hódított az elv és ma már mindenki természetesnek
t a r t j a alkalmazását.
Az a felfogás, amely ebben az ítélkezésben megnyilatkozott,
az oly esetekben sem elégedhetik meg a gazda vétkességén alapuló felelősséggel, amidőn az üzem veszélyes volta meg nem
állapítható, hanem oly elbánásra irányul, hogy a gazda a teendői
ellátására kirendelt személyeknek jogellenes cselekményei esetén
saját vétkességére tekintet nélkül legyen felelős. Mert ha ez
esetekben nincs is meg az üzem nagy veszélye s a harmadik
személyek védekezésének lehetetlensége, de megvan az, hogy a
segédek alkalmazása a gazda ügykörében és túlnyomóan a gazda
érdekében történik és hogy harmadik személyek azzal szemben,
hogy a gazda e teendők ellátására kiket és miképen alkalmaz,
mitsem tehetnek. Abból pedig ami az esetekben azonos, következik az elbírálásnak is abban a részben azonossága. Ezért, ha
nem is szükséges, hogy a gazda az alkalmazott okozta káros
eredményért a szűkkörű exculpatió határáig feltétlenül feleljen,
de a maga vétkessége nem lehet feltétele e felelősségnek.
Az alkalmazott vétkessége ellenben, mint a felelősség feltétele megmarad. Elejtése a magyar jogfelfogás szempontjából
túlzottnak látszik, mert a magyar jog, a veszélyes üzem folytatásából eredő, a szerződéses és némely kisajátításszerű, külön
törvényen alapuló kártérítési felelősség esetén kívül, általában a
vétkességből eredő felelősség elvét követi és — amint az idézett
bírói határozatokból is kitűnik — saját, vagy idegen vétkesség
nélkül rendszerint kártérítési kötelezettséget ezidőszerint nem
ismer.
Az előadottak indokolják azt az óhajtást, hogy jogegységi
határozatában a kir. Kúria, újabb gyakorlatához ragaszkodva,
úgy oldja meg a felvetett kérdést, hogy a munkaadót saját vétkességére tekintet nélkül tegye felelőssé azért a kárért, amelyet
alkalmazottai az ügykörükbe eső tennivalók teljesítésében harmadik személyeknek jogellenesen és vétkesen okoztak és mutasson ezzel a határozattal útat a törvényhozónak.
Dr. Löw Tibor.
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SZÁM.

büntetés

jogtudományi
végrehajtásának
íelfüggesztése
a gyakorlatban.

Mikor a bíró a büntetés végrehajtása felfüggesztésének jogkedvezményét alkalmazza, a szeretet örök emberi törvényét viszi
bele az életbe. Az előtte álló bűntettes egyéniségét s a bűncselekmény előidézésében közreható okokat méltatja nagyobb figyelemre s ha úgy látja, hogy a közrend az államiság szempontjából célravezetőbb a büntetés megtorló jellegét egyelőre mellőzve,
erkölcsi büntetéssel élni, azt veszi igénybe s ily módon alkalmat
ad egyrészt a rövidebb tartamú szabadságvesztés és pénzbüntetés elkerülhetésére, másrészt a tettes gyengének bizonyult akaratereje megerősítésére. A tettes az elítéléssel csupán erkölcsi
büntetésben részesül s a jogrend és a sértett fél ezzel elégtételt
nyer. A jogsértés meg van torolva s most már az elítélt sorsa
saját kezébe van letéve, mert csak rajta múlik, vájjon a kiszabott büntetés végrehajtása bekövetkezik-e ? És ha az erkölcsi
büntetés iránt fogékony tettessel szemben elegendő a bíróságnak
bűnössé történt kimondásának ténye önmagában véve is s cselekményének, vagy mulasztásának jogsértő jellegét belátta s az
újabb bűncselekményektől tartózkodik : a morális büntetés célját elérte. Ha ellenben a bírói bizalomra érdemetlennek mutatkozik : önmagára vethet, hogy a materiális büntetést nem kerülte el.
Ebben áll a szigorú jog alkalmazása és a méltányossági tekintetek összeegyeztetésének e törvény által engedett kriminálpolitikai jelentősége. Ezen szociális érdek lehető istápolása, mely
a törvény vezérlőgondolata, természetesen nem ad korlátlan hatalmat a bíró kezébe, ami annál is inkább indokolt, mert az
ítélkezésnél a Bn. által kreált új szellem átmenet nélküli kiterjesztése a jogi élet egész területére, hátrányos következmények
nélkül bizonyára nem lett volna keresztülvihető, mert hiszen a
törvényhozás akarata lehet egységes a törvény megalkotásáról,
de annak gyakorlati alkalmazása bírósági feladat lévén, az, hogy
annak intencióit mennyiben értette meg és mily mértékben
tudja megvalósítani, már a bíróságon múlik s hogy ez mily
mértékben sikerül, erről csak az életbeléptetés után lehet beszélni. Ezért volt óvatos a törvényhozó a korlátok felállításánál.
A múlt év október elsején hetedik évét töltötte be a címül
jelzett törvény a gyakorlati életben. Előttem vannak a budapesti
kir. büntető járásbíróságnak az első csonka év és az utána következő hat teljes év idevonatkozó statisztikai adatai.*
Célom jelen értekezés keretében vizsgálat tárgyává tenni,
hogy a törvény mennyiben vált be és minő részben és irányban
lehet kifogást emelni annak gyakorlati alkalmazása tekintetében.
Általában mondhatom, hogy a bíróság az új intézménynek
a régi jogrendszerbe való beillesztése nehézségeivel derekasan
megküzdött s azok a kifogások, melyekkel a törvényjavaslat
ellenzői éltek legnagyobb részben túlzottaknak és pesszimisztikusoknak mutatkoztak.
I. Mielőtt a statisztikai adatokat előtárnám, szükségesnek
találom, hogy még általánosságban magával a törvénnyel is foglalkozzam a gyakorlatban láttatott ferdeségek, szépség és egyéb
hibák a jövőben leendő elkerülhetése szempontjából.
A büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztése elsősorban az alkalmi bűntettesek megmentése és ezzel kapcsolatban a
visszaesés megelőzésének célját szolgálja. Ezen cél szabja meg
most már a határokat, melyek között a törvény alkalmazása
helyén való lehet. A gyakorlatban tehát esetenkint legelsősorban
az vizsgálandó a bíró által, elérhetö-e a törvéng által
kitűzött
fenti cél?
S itt már ki kell emelnem, hogy a bíróság e szempontot
gyakran téveszti szem elől.
Igaz, hogy a törvény e részben kifejezett irányító rendelkezéseket nem tartalmaz, de az 1. §. főfeltétele, hogy a büntetés
* Az 1915. évi adatokat a feldolgozás körébe már nem vontam
bele, mert egyrészről a ínég most is dúló világháború teremtette
rendkívüli viszonyok az ítélkezés terén e részben is kihatással voltak s így a békés idők adataival nem lennének egyenlő elbírálás
alá vehetők, másrészről pedig a próbaidő nagyobb részben le nem
folyt volta a tanulságok levonását is bizonyos irányban és mértékben hézagossá tenné.
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végrehajtásának felfüggesztése csak akkor foghat helyt, hogy
ccha ettől az elítélt magaviseletére?) ((kedvező hatást vár», egy
közelebbi rappositió megjelölését már magában foglalja.
S ez az, hogy a törvény alkalmazási területe különösképen
és elsősorban a szándékos bűncselekményekre terjedhet ki.
S miért ? •
Mert a culposus bűncselekmények esetében, a mint azok
létrejövetelében a tettesnek szándéka nem játszik közre, úgy a
tettessel szemben a most említett főfeltétel sem állítható fel ;
hiszen amint akaratán múlik, vájjon á próbaidő alatt nem esik
e culpa folytán újabb bűncselekménybe?
Ezzel — felületes vizsgálódás mellett — ellentétben látszik
ugyan lenni a törvény 8. §-ának rendelkezése, mely a jogkedvezmény alkalmazását a kihágások eseteiben is megengedi, pedig tudvalévő, hogy a Kbtk. 28. §-a szerint kihágás esetében a
szándék fenforgása kellékét a törvény minden bűncselekmény
esetében külön kiemeli, az általános szabály azonban az, hogy a
gondatlanságból elkövetett kihágás is büntetendő.
Minthogy azonban a főfeltétel ez esetre is áll, ebből nem
azon tétel — hogy a jogkedvezmény elsősorban a szándékos
bűncselekmények eseteire alkalmazandó — megdőlte következik,
hanem csupán az, hogy kihágások esetében az alkalmazási
terület lényegesen kisebb térre szorul, mint a vétségeknél, ahol a
főszabály a szándékos elkövetés és kivétel a gondatlanságból
okozott.
Nem minden esetben lehetséges azonban a dolus és a culpa
szigorú és kétségtelen felismerése, aminthogy ezek egymással
nem teljesen ellentétes fogalmak, hanem inkább egymásba olvadók, mert a dolus hatása, kezdete egyszersmind a culpának.
Ki van zárva tehát a jogkedvezmény alkalmazása a kihágásoknál különösen azokban az esetekben, ahol azok csupán a
közrend fentartására szolgáló, csekélyebb súlyú alaki tilalmakat
involválnak, ahol tulajdonképen jogsértő eredménnyel a bűncselekmény nem jár, csak egy alaki tilalom meg nem tartásában
(mulasztás) vagy megszegésében merül ki a bűncselekmény, ahol
azokból a tettes bűnöző hajlama és jellembeli defektusa fen forgására következtetni egyáltalában^ nem lehet.
De amint a szándékosság vizsgálatánál túlmesszire menni
nem szabad, mert amint mondottam, a dolus és culpa csak a
legszélsőbb határban merőben ellentétes fogalmak s például a
rágalmazás és becsületsértés eseteiben a gyakorlat külön sértési
szándék fen forgását nem is kívánja meg, mégis kétségtelen,
hogy a büntetés végrehajtása felfüggesztése alkalmazási területének egy igen nagy kontingensét ugyanezen bűncselekmények
adják meg,
Ebből folyik, hogy a jogkedvezmóny alkalmazásánál legelsősorban és minden esetben annak bírói mérlegelése szükséges,
vájjon az elbírált esetben a bíróságnak a tettessel szemben való
megjavításra irányuló törekvése egyfelől, a tettes részéről pedig
a megjavulásra való lehetőség másfelől, reális feltételek-e?
Mert — amint a speciálisan culposus bűncselekményekre az
feltétlenül áll — ezen kettős célzat realitása fen nem foroghat,
ilyen esetekben a jogkedvezmény kimondása irrationális, tehát
célra sem vezethet, vagyis a büntetés végrehajtása felfüggesztését kimondani nem lehet.
Viszont nézzük példának okáért a Btk. 365. §-át.
Ugyebár kétségtelen a jogtalan elsajátítás grseterintentionális
bűncselekményi jellege?, mégis, miután annak bevégzettsége
csak az idegen dolog megtalálása utáni 8 nap elmultával áll be,
már a szándéknak szerepe van a beszolgáltatási idő alatti magatartás tekintetében s így kétségtelen, hogy az említett kettős
feltétel reális alapon áll, tehát á jogkedvezmény a jogtalan elsajátítással szemben alkalmazásba jöhet.
Mikor tehát a bíró mérlegelte az említettem fő és ezen kettős feltételt és látja, hogy azokkal a tettest nem állítja már
eleve lehetetlen követelmények elé, másodsorban azt kell vizsgálnia, vájjon az alkalmazandó s a bűnösséggel arányban állónak
látszó büntetési tétel egy hónapi időtartamot nem halad-e
meg ?
És csak ha úgy találja, hogy a büntetés ily tartamot nem
haladhat túl, vagy csupán pénzbüntetés alkalmazandó és különös méltánylást érdemlő ok is van, valamint a 2. §. nemleges
feltételei is jelen vannak, mondhatja ki nyugodt lelkiismerettel
a jogkedvezményt és bocsáthatja a bűnöst a javulás útjára az-
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zal a további feltételezéssel, hegy az ítélet erkölcsi ereje jövő
magaviseletére kedvező befolyást fog gyakorolni.
Ilykép érhető el aztán az a cél, hogy a lelkiromlottság és
talán csak a véletlenül összejátszó körülmények kényszerítő hatása alatt, különösebb bűnöző hajlam nélkül bűncselekménybe
sodródott egyének megmenthetők a társadalom számára egy ad
personam szóló bírói megintéssel, ha az erkölcsi megbélyegzettség iránt fogékonysággal bírnak és megértvén, méltányolni is
tudják azt, hogy a bíró büntető hatalma szigorú érvényesítése
helyett a megbocsátás kegyelmét gyakorolja velük szemben s
módot nyújt nekik, hogy a próbaidő eredményes lejárta után
felemelt fővel térhessenek vissza a társadalom hasznos és tisztelt tagjai közé.
Ha pedig adott esetben a már kifejtett fő- és* a kettős feltétel nem foroghat fen, a büntetés végrehajtása felfüggesztése
alkalmazásának sem lehet törvényszerű helye, mert ilyenkor a
bíró már csak formailag áll az 1908 : XXXVI. tc. 1—14. §-ain,
lényegileg azonban felségjogot sajátít ki és tulajdonképen kegyelmezési jogot gyakorol, amihez joga nincs.
S ily esetekkel nem mondhatnám, hogy szórványosan találkoztam, mert, hogy csupán a legeklatánsabb bűncselekményt
emeljem ki a bírálat alá vett gyakorlati anyagból, a bíróság a
Btk. 425. §-a szerinti bűncselekmény esetében 1908., 1909., 1910.
és 1912. években egy-egy, 1911. és 1913-ban három-három és
1914-ben négy esetben alkalmazta helytelenül a jogkedvezményt.
És itt kell megjegyeznem, hogy akkor, amikor a kir. Kúria
a közvádlónak a perorvoslási joga terjedelme tekintetében ellentétes elvi alapokon nyugvó határozatokat hozván, 1915-ben a
3. számú büntetődöntvényét megalkotta, szomorúan tapasztaltam, hogy a bűncselekmények éppen olyanok voltak (Btk. 290.,
291., 221. §.), melyekben a Bn. principiálís és az előbbiekben kifejtett elvei szempontjából a büntetés végrehajtása felfüggeszthető egyáltalában nem lett volna s e részben a téves alkalmazás
csupán a Btk. 221. §-a esetében helyesbíttetett a jogkedvezmény
kimondása mellőzésével.
A kizáró esetek terjedelmi köre magyarázata szempontjából
ugyanezen döntvény tartalmazza azon irányító rendelkezést, hogy
«a törvény helyes magyarázata nem enged kétséget aziránt, hogy
a büntetés végrehajtása felfüggesztésének a törvény által kizárt
esetével állunk szemben, úgy akkor, midőn a Bn. 2. §-ában felsorolt kizáró okok valamelyike fenforog, valamint akkor is, ha
a felfüggesztésnek az 1. §-ban meghatározott feltételei hiányzanak».
Az 1909. évből három esetet találtam olyat, mikor párviadal
vétsége esetében fiiggeszletett fel a kiszabott államfogházbüntetés végrehajtása.
Hogy ezt a törvény egyenesen nem engedi meg, mert e büntetési nem custodia honesta, tehát nincs megbélyegző hatása, a
tettes nem szenved erkölcsi defektusban (sőt!), annak akaratereje nevelésére szükség nincs, utal arra is, hogy bíróságainknak a törvényes korlátok megtartására a jogkedvezmény alkalmazásánál nagyobb figyelmet kellene fordítani.
Az 1908 : XXXVI. tc. 2. fejezete és az 1913 : VII. tc. folytán
ezidőszerint ugyan már tárgytalan, de a Bn. 2. §-ának 1. pontja
magyarázata szempontjából mégis kiemelendőnek tartóin a kir.
Kúria azon állásfoglalását, hogy a fiatalkorúra a Btk. 85. §-a
3. pontja alapján kiszabott fogházbüntetésnek felfüggesztése
nincs ellentétben a Bn. 2. §-a 1. pontjában foglalt rendelkezéssel.
Amiből következik, hogy felnőtt bűntettessel szemben,
amennyiben a bűntett a Btk. 92. §-a alapján vétséggé lesz lefokozva, a büntetés végrehajtásának felfüggesztése alkalmazható.
A törvény 2. §. 3. pontja szerinti aljas indok gyakorlati értelmezése tekintetében az a helyes felfogás, hogy a vagyoni haszonra irányuló célzatban, vagy a nyereségvágyban nem foglaltatik szükségképen a cselekmény aljas indoka, mert az egyéb,
a köztisztességbe és a jó erkölcsökbe ütköző indító okokat feltételez, általánosságban a gyakorlatban is dominál.
Egy példa e kérdés megvilágítására.
A Btk. 386. §-a alá eső bűncselekmény miatt elítélt férj esetében a Kúria a következőket mondotta ki:
A vádlottnak tette magábanfoglalja azon erkölcsi és jogi
kötelességnek súlyos megszegését, melyet házastársával szemben
magára vállalt; a tett és előzményeinek vizsgálata pedig fel-
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deríti, hogy a vádlott rideg önzésének kielégítésére törekedett
akkor, mikor hitvese tartási igényének kielégítését megtagadta
s annak meghiúsítása végett vagyonát, mint kielégítési alapot,
sértettől elvonta. így a büntetés végrehajtása felfüggesztésének
a törvény szerint nem volt volna helye, mert a bűncselekmény
aljas indokból követtetett el.
(Bef. köv.)
Poltári dr. Kovács Lajos.

Van-e helye mulasztási ítéletnek a
perűjítási eljárásban?
Antal József kir. járásbíró úr a Jogt. Közi. 1915. évi 44. számában ((Vitás kérdések a mulasztás és pergátló kifogás körül a
perújításban® című cikkében az új Pp. alapján is vitán felül álló
tételnek mondja azt, hogy perújítás esetén, ha a felperes élt perújítással és az alperes a perfelvételre kitűzött határnapot elmulasztja: ennek mulasztási ítélet a törvényes következménye. A továbbiakban ezt a tételt azzal egészíti ki, hogy a perújító fél
ellenfelének mulasztása esetén akkor is mulasztási ítéletet kell
hozni, ha az alperes élt perújítással, ami az első tételből, ha ez
helytálló, szerény nézetem szerint is szükségképen folyik, mert a
perújításban, az alapperben való szerepüktől függetlenül, a felperes szerepét a perújító fél, az alperesét pedig az ő ellenfele
tölti be.
Ezzel szemben egy más alkalommal 1 már voltam bátor kifejezést adni annak a véleményemnek, hogy a perújítási keresetet természeténél fogva akkor is érdemben kell elbírálni s tehát
akkor sem lehet mulasztás alapján hozott ítélettel elintézni, ha
a perújító fél ellenfele a perfelvételi tárgyalásról távolmarad vagy
megjelenvén, nem nyilatkozik, E tételnek, mint tárgyamhoz szorosan nem tartozónak, bővebb kifejtésével akkor adós maradtam. Az alábbiakban megkísérlem helyességét bizonyítani.
A Pp.-nak a perújításról szóló ötödik címe a mulasztás következményei tekintetében külön nem rendelkezik s így az 568.
§. értelmében az általános szabályokat kell alkalmazni, feltéve,
hogy erre tartalmuknál fogva általában alkalmasak és hogy a
perújításra vonatkozó egyéb szabályokkal, vagy e szabályoknak
szükségképen való következményeivel nem ellenkeznek. Ez áll a
mulasztási ítéletről rendelkező 440. és 443. §-ok szabályaira is.
Először tehát meg kell kísérelnünk e §-ok határozmányainak a
perújítási keresetre való alkalmazását és csak, ha e kísérlet során alkalmazhatatlanoknak bizonyulnak: fogunk tovább kutatni
más megoldás után.
A perújítási kereset, mint tudjuk, két elemet foglal magában: a perújítás megengedésére irányuló kérelmet és a peres
ügyre vonatkozó, tulajdonképeni újított keresetet. Habár az 572.
§. értelmében e kettő rendszerint együtt tárgyalandó és egy határozattal döntendő el: eszmeileg mindig különböztetnünk kell
közöttük, aminthogy a vóghatározatban, együttes tárgyalás és
eldöntés esetében is külön mind a kettőről rendelkezni kell, ha
csak a perújítás megengedésére irányuló kérelem visszautasítása
következtében a peres ügy érdemében való határozathozatal
tárgytalanná nem válik. Ennélfogva a mulasztás hatásait is külön fogjuk vizsgálni a perújítás megengedésének kérdésében és
külön a peres ügyben.
1. A perújítás megengedésének kérdésében a bíróság a Pp.
571. §-ából kitetszően hivatalból vizsgálja, hogy a perújítás törvényes feltételei fenforognak-e. Ez azt is jelenti, amint azt az
571. §. miniszteri indokolása is kifejezi, hogy a perújítás törvényes kellékeinek hiányát az ellenfél beleegyezése nem pótolhatja.
Ha pedig ezt egyszer beláttuk, akkor, továbbmenve, azt is el kell
fogadnunk, hogy nemcsak a kifejezett, hanem a hallgatólagos
vagy más nyilatkozatba burkolt beleegyezés sem pótolhatja a
törvényes feltételek hiányát. Nincs tehát hatálya a perújítás meg^
engedésének kérdésében az ellenfél elismerést tartalmazó nyilatkozatának és nem lehet a 440. §-ban meghatározott ügydöntő
hatása a perfelvételi határnap elmulasztásának sem.*2 A bíróság
a mulasztás dacára vizsgálni fogja, hogy a perújításnak a tör1

Az ítéléi közlése a Pp. szabályozásában c. cikkemben, Jogt.
Közi. 1915. évi 26. sz., 301. 1.
2
Ugyanilyen értelemben ír Kovács M.: A polgári perrendtartás
magyarázata. II. köt. 745. és 748. 11.; Antalti Mihály: Polgári perrendtartás. 944. 1.
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vényben felsorolt feltételei megvannak-e s ha úgy találja, hogy
nincsenek meg: a keresetet ítélettel visszautasítja (571. §. 2. bek.);
ha pedig úgy találja, hogy megvannak, akkor vizsgálódásának
eredményeként, de nem az ellenfél mulasztása alapján fogja megengedni a perújítást. Az olyan határozat, amely a perújítás megengedését a 440. §. 2. bekezdése szerint egyszerűen a mulasztással indokolná, a perújítási feltétel hivatalból való vizsgálatának
elvével épúgy ellenkeznék, mint az a határozat, amely az
ellenfél részéről tett elismerési nyilatkozatot venné alapul. Már
csak azért is, mert — anélkül, hogy a mulasztási ítélet jogi természetének tárgyunk körét meghaladó bővebb vizsgálatába bocsátkozni s azt esetleg az egyik elméletnek megfelelően 3 a kereseti jogállítás hallgatólagos elismerésének fikciójával magyarázni
kívánnám — kétségtelen, hogy a peres fél mulasztásához nem
fűződhetnek messzebbmenő következmények, mint az ő kifejezett
elismeréséhez. Mind a kettőnek hatása a felek rendelkezési jogával van kapcsolatban, ezáltal van korlátolva és ezért olyan kérdésben, amelyről a felek a perben nem rendelkeznek, a mulasztás következményei sem állhatnak be.
Hogy mulasztási ítéletnek csak olyan perben van helye, amelynek tárgya felett a felek perben és peren kívül szabadon rendelkeznek: mutatják a házassági és státusperekre, és más, ezekkel
részben azonos szabályok alatt álló eljárásokra vonatkozó határozmányok (Pp. 672., 686., 696., 716., 720., 723., 729., 731., 741.
és 748. §-ok). De ezektől eltekintve, az a körülmény, hogy a hivatalból figyelembe veendő körülmények tekintetében a félnek a
közönséges polgári perben is elő kell adni a szükséges bizonyítékot, anélkül mulasztási ítéletet nem nyer (443. §.2. bek.): szintén eléggé szemlélhetővé teszi azt az összefüggést, amely egyfelől a vitatott kérdésnek a felek rendelkezése alatt állása, másfelől a mulasztás következményei között létezik.
2. Ha a perújítás megengedésére irányuló kérelmet a bíróság teljesíthetőnek nem találja, akkor a peres ügy érdemében
határozathozatalra nem kerül sor. Ha azonban a kereset visszautasítására nincsen ok s a perújítási kérelemnek a bíróság helyt
ad, akkor hátra van a második s talán nehezebb kérdés: hogy
miféle következménnyel j á r a perfelvételi határnapnak a perújító
fél ellenfele részéről való elmulasztása az ügy érdemében ? Lehet-e
ebben a vonatkozásban a Pp. 440. §-át alkalmazni?
Ennél a kérdésnél nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy
a perújítási kereset voltaképen a jogerős ítélet vagy ezzel egy
tekintet alá eső bírói egyezség ellen irányuló rendkívüli perorvoslat, melynek célja a perújító félnek kisebb-nagyobb terjedelemben in integrum restitutiót adni. 4 Ehhez képest a perújítás bíróságának a peres ügy érdemében hozott határozata (iudicium rescissorium), amennyiben helytadó elsősorban az alapperben hozott
ítéletet vagy kötött egyezséget helyezi, esetleg a megelőző egész
eljárással vagy ennek egy részével együtt, hatályon kívül; a további rendelkezések, amelyek a különböző perújítási okok és az
alapperbeli eljárás körülményei szerint igen változatosak lehetnek: mind csak a hatályon kívül helyezésben nyilvánuló jogorvoslat megadása után, ennek következményeképen foglalhatnak
helyet a határozatban.
Ámde az alapperben hozott jogerős ítéletnek vagy kötött
egyezségnek mulasztási ítélettel való hatályon kívül helyezésére
a Pp. 440. §-a módot nem ad. Mert miben áll e §. értelmében a
mulasztási ítélet? Abban, hogy a bíróság az alperest a perfelvételi határnap elmulasztása esetén a felperes kérelmére a kereseti
kérelemhez képest elmarasztalja.
A mulasztás következménye
tehát; az alperes elmarasztalása. Igaz, hogy ezt a rendelkezést
sem az elmélet, sem, tudtommal, a gyakorlat nem vette szószerinti értelemben, hanem a törvény kiterjesztő értelmezésével elismerte, hogy helye van mulasztási ítéletnek — amely mindig

3

L. Jancsó—Meszlény: A magyar polg. perrendtartás rendszeres
kézikönyve. II. köt. 367. 1. Ez elmélet ellen már Bülow: Civilprocessualische Fiktionen und Wahrheiten, az Archív für die Civ.
Prax. 62. kötetében, 59. s. k. 11.
4
A Pp. miniszteri indokolása is (általános indokolás az ötödik
címhez) úgynevezett rendkívüli perorvoslatnak nevezi a perújítást, hatását pedig in integrum restitutiónak. De maga a törvényszöveg is
(563. első és utolsó bekezdése) a jogerős végítélet — ideértve a részítéletet is — illetőleg a bírói egyezség megtámadását, jelöli meg a
perújítási kereset tárgyaként.

281

helytadó — akkor is, ha a keresetnek nem marasztalás, hanem
csak megállapítás a tárgya. 5
Azonban a perújításnál a helyzet egészen más. Míg ugyanis
a közönséges marasztaló vagy megállapító ítélet tartalmilag valamely magánjogi viszony tekintetében szabályozza a felek kölcsönös magatartását, illetőleg ezt a szabályozást készíti elő pryeiudiciális kijelentéssel, addig a perújításnál a helytadó határozat,
mint láttuk, elsősorban egy jogerős ítéletet vagy ezzel egy tekintet alá eső perbeli egyezséget helyez hatályon kívül és ezáltal a
felek mindenike és az állam között fennálló közjogi viszonyokat
módosítja. 0 Ez pedig a közönséges marasztalásból vagy pneiudiciális megállapítástól annyira különböző funkció, hogy a 440.
fentidézett szövegét szem előtt tartva, ennek rendelkezését a perújítás esetére kiterjesztő értelmezéssel nem lehet alkalmazni, mert
hiányzik az azonos legis ratio, ami nélkül kiterjesztő törvénymagyarázatnak sohasem lehet helye.
Más oldaláról nézve a kérdést: tudjuk, hogy a Pp. 411. §-a
értelmében a bíróság az ítélet jogerejét hivatalból veszi figyelembe. (A 423. §. alapján a jogerős végzéssel tudomásul vett
egyezség e részben is egy tekintet alá esik a jogerős ítélettel.)
Ez a figyelembevétel
általában annyit jelent, hogy a bíróság, ha
megállapította, hogy az új keresetnek ugyanaz a jog vagy jogi
jelentőségű lény a tárgya, amelyre vonatkozóan egy korábbi perben jogerős ítélet vagy egyezség jött létre: a ne bis in idem elve
alapján az új keresetet elutasítja. A perújításnál ez a következmény
természetesen nem áll be, ha a perújítás törvényes feltételei fenforognak. De igenis, hivatalból fog vigyázni a bíróság arra,
hogy az említett feltételek fenforgása nélkül az a közjogi viszony,
amelyet a korábbi jogerős ítélet vagy perbeli egyezség létesített,
fel ne bontassék. Ennek felismerése után ugyanazok a megfontolások, amelyeket fentebb, a ' p e r ú j í t á s megengedésének kérdésében végeztünk, rávezetnek arra, hogy az alapperben létrejött jogerős ítélet vagy egyezség a törvényes feltételek hiányában a perújító ellenfelének kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezése alapján s tehát az ő mulasztása alapján nem helyezhető hatályon
kívül. 7
Ha tehát a bíróság az alapperbeli ítélet vagy egyezség hatályon kívül helyezésére irányuló kereseti kérelemnek helyt ad, ezt
nem az ellenfél mulasztása alapján, hanem azért teszi, mert az
előtte fekvő anyagban elegendő alapot talált annak megállapítására, hogy a hatályon kívül helyezés törvényes feltételei l'enforognak. Hozzátartozván ahhoz az anyaghoz, amelyet vizsgálata
tárgyává tett, az alapperben történtek s ezek között a perújító
fél ellenfelének az alapperben tett nyilatkozatai, esetleg tagadásai
is, akár hivatkozott rájok keresetében a perújító fél, akár nem.
Aziránt, hogy az alapperben történtek a perújítási eljárásban
figyelembe veendők, talán nincs is véleménykülönbség. Erre utal
a Pp. javaslatának miniszteri indokolása is, kimondván, hogy
((. . . a perújítás megengedése esetében az érdemben való eljárás
tulajdonképen az alapperbeli eljárás folytatása.)) 8 De ha ez így
van, vagyis, ha a bíróság a perújítási kereset elbírálásánál olyan
anyagot is figyelembe vesz, amely nem a keresetben foglaltatik:
akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet szó a Pp. 440. §-a értelmében vett mulasztási ítéletről. 9

5
L. Magyary : Magyar polgári perjog. 661. 1.; Bacsó Jenő .
A mulasztási ítélet, Jogállam perrendtartási füzete 159. 1.
0
Arra, hogy az ítélet közjogi kötelmet létesít: 1. Magyary i.
m. 614. 1. és «A magyar polg. peres eljárás alaptanai® 251. s. k. 11.
Jancsó-Meszlény i. m. II. köt. 320. 1.; Laband: Rechtskraft, 116. 1.;
Pagenstecher: Zur Lehre von der maieriellen Bechtskraft, 309.
s. k. lf.
7
L. Jancsó-Meszlény i. li.; Hellwig: Anspruch u. Klagerecht,
167. s. k. 11., és igen figyelemreméltó okfejtéssel Pagenstecher i. m.
309. s. k. 11., 320. s. k. 11., 343. s. k. 11.
8
Ugyanígy értelmezi Kovács M. is, i. m. II. köt. 750. 1. Mégis,
szerinte a peres ügy érdemében mulasztási ítéletnek van helye, ami
kitűnik abból a megjegyzéséből (i. h.), hogy a perfelvételi határnap
elmulasztása folytán hozott ítélet ellen az újító ellenfele ellentmondással élhet. A Pp. miniszteri indokolása sem tartja kizártnak a
mulasztási ítéletet; az 570. §-nál ugyanis azt mondja, hogy a «perújítási keresetné] kevéssé lehet számítani. . . makacssági ítéletre».
9
A Pp. magyarázói részben úgy vélekednek, hogy mulasztási
ítélet hozatalánál még a keresetlevél mellékletei sem vehetők figyelembe, csak maga a keresetlevélben írt és szóval előadott kereset
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Ezzel talán sikerült kimutatnom, hogy sem a perújítás megengedésének kérdésében, sem az újított peres ügy érdemében
mulasztási ítéletnek nincs helye. Mi történjék tehát, ha a perújító fél ellenfele a perfelvételi határnapot elmulasztja?
A felelet, azt hiszem, nem nehéz. A Pp. 568. §-a alapján alkalmazni kell az előző címeknek a mulasztásra vonatkozó rendelkezéseit, azok kivételével, amelyek ebben az eljárásban a fent
előadottak szerint nem alkalmazhatók, amilyenek a 440. és 443.
§-okban foglalt batározmányok. Alkalmazni kelt tehát a mulasztás általános következményeire (436? §. 1. bek.), továbbá a valamely mulasztással egybekötött különös következményekre (id. §.
2. bek.) és végül az érdemleges tárgyalási határnap elmulasztásának következményeire vonatkozó rendelkezéseket (445. §.), tekintve, hogy az 570. §. értelmében az idézés a perfelvétellel
együtt mindig a perújítási kereset érdemleges tárgyalására is
történik és így a határnap elmulasztása esetén az érdemleges tárgyalás is el van mulasztva.
Ha a perújítási keresetet a fellebbezési vagy a felülvizsgálati bíróság tárgyalja, akkor a tárgyalási határnap elmulasztásának következményeit nem a 445., hanem az 510., illetőleg 538.
és 539. §-ok értelmében kell megállapítani.
A fentiek értelmében hozható határozatok a perújítási okok
természete szerint eltérők és igen sokfélék; részletezésükbe ehelyütt bele nem mehetünk. 1 0
- Formájára nézve a határozat mindig érdemleges, indokolással ellátott ítélet lesz; akkor is, ha a bíróság a keresetnek nem
ad helyt. Az utóbbi esetben az ítélet visszautasító lesz,* ha az
derül ki, hogy a perújítási kereset nem volt törvényes időben
megindítva vagy hogy törvényes feltételei hiányzottak (571. §.2.
bek.); ha pedig a bíróság a perújítást megengedi, de az alapperbeli
ítélet vagy egyezség hatályon kívül helyezésére alapot nem talál,
akkor az ítélet elutasító. 1 1 íme egy újabb, lényeges különbség a
közönséges, marasztalásra vagy megállapításra irányuló polgári
perekkel szemben, melyekben, ha az alperes a perfelvételi határnapot elmulasztja, a keresetnek helytadó ítélet azonban bármely
okból nem hozható: csupán végzéssel lehet a 442—443. §-ok
alapján a mulasztás következményeinek kimondását megtagadni.
Ez is, mint az érem másik oldala, hozzájárulhat annak felismertetéséhez, hogy a 440. és 443. §-ok határozmányai a perújításnál
nem alkalmazhatók.
Dr. Vincenti
Gusztáv.

JLevéltitoksértés ? *
Az eset, amelyre vonatkozólag a t. Szerkesztőség azzal tisztelt meg, hogy jogi véleményemet kérte, nemcsak szokatlanságánál fogva, hanem azért J s érdekes, mert bevilágít büntetőtörvéuykönyvünknek a levéltitok védelmében mutatkozó állítólagos
hiányára. Vidéken történt, hogy A. levelezőlapot küldött B.-nek
és a lapra — tudva, hogy az X. postamesternő kezébe kerül —
a postamesternő becsületét sértő ábrát rajzolt. Célját el is érte,
de a postamesternő se volt rest és A.-t feljelentette becsületsértés miatt, viszont A. ráduplázott a levéltitok megsértése miatt á
postamesternő ellen tett feljelentéssel. Az a kérdés, megállapítható-e a levéltitoksértés vétsége?
Semmi kétség, hogy minden postai küldemény, amely nem
csőmag, a Btk. 200. §-a értelmében a levél fogalma alá tartozik,
tehát büntetőjogilag a levelezőlap is levél. Kétségtelen továbbá,
tartalma; így Antalfi id. m. 764. 1., Bacsó i. m. 164 1.; részben úgy,
hogy a keresetlevél mellékleteit is figyelembe kell venni. Így Allöldy
Ede, a Pp. némely vitás szabályáról, Jogt. Közi. 1915. évi 1. szám
6—7. 11. Az azonban nem kétséges, hogy a Pp. 440. §. alkalmazásánál olyan adatok, amelyeket sem a keresetlevél, sem mellékletei
nem tartalmaznak — aminők a szövegben írt esetben az alapper
adatai — figyelembe nem vehetők.
10
Erészben érdekes és igen aprólékos casuisticát ad Antalfi,
i. m. II. köt. 944. s. k. 11., kinek álláspontja azonban a szövegben
előadottakkal csak részben egyezik.
11
Közönséges, marasztalásra vagy megállapításra irányuló polgári perben az elutasításnak az ellenkérelem hiánya miatt nem lehet helye. Itt, minthogy a jogerős ítélet, illetőleg az egyezség hatályban maradása felett a bíróság hivatalból őrködik: az ellenkérelem hiánya nem akadálya az elutasításnak.
* Megjelent a Posta c. szaklap 1916. évi 14. számában. .
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hogy a posta kötelezettsége a titoktartásra a nyílt küldeményekre
vonatkozólag is fenáll, tehát azoknak tartalmáról másnak, mint
a küldemények kezelésével megbízott postai alkalmazottaknak
tudomást szerezni nem szabad. Ha tehát a postamesternő a levelezőlap tartalmát bűnvádi feljelentés tárgyává teszi, ezzel legalább formailag megszegte a hivatali titoktartás kötelezettségét.
De büntetendő cselekményt mégsem követett el. Ugyanis a Btk.
200. §-a szerint a postahivatalnok vagy szolga a levéltitok megsértésének vétségét csak akkor követi el, ha a levelet felbontja,
megsemmisíti,
visszatartja vagy másnak ily cselekményhez segédkezet nyújt. E cselekményeknek azonban egyike sem terheli a
postamesternőt. Igaz ugyan, hogy a távirdahivatalnok a Btk.
201. §-a szerint a sürgöny tartalmának mással való jogtalan közlése miatt büntethető, valamint a Btk. 327. §-a szerint a levéltitok megsértésének vétségét követi el az a magánszemély is, aki
a másnak szóló, bár nyitott levél birtokába helyezi magát, hogy
annak tartalmát megtudja, de egyik alaptétele a büntetőjognak,
hogy a bűncselekmény tényálladéka hasonszerűség alapján ki
nem terjeszthető. Hogy a törvény a távirdahivatalnok felelősségét tágabbra szabta, annak nyilvánvaló oka van. Sürgöny csak
nyitva adható fel, levél (legalább boldog, cenzuramentes időkben) zárva is, ha tehát valaki nem bízik a postai alkalmazottak
diszkréciójában, módjában áll a postai küldeménye számára a
Btk. 200. §-ának védelmét megszerezni. Viszont, ha magánszemély követi el a levéltitoksértést, a cselekmény súlypontja nem
a levél tartalmának megtudásában rejlik (ez csupán a célzat),
hanem abban, hogy a levél birtokába helyezi magát. Ebben az
esetben azonban, amelyről szó van, igazán nem lehet panaszra
ok a büntetőjogi védelem fogyatékossága miatt. Hisz az igazi
címzett nem is B., hanem a postamesternő és a jognak, bármennyire lényege is a forma, igazán nem lehet hivatása, hogy a
levéltitokhoz fűződő látszólagos érdek oltalmával fegyvert nyújtson a becsületben nyilvánuló érdek büntetlen sérelméhez. Kicsiben a velencei kalmár jogi problémája újul fel az esetben: a
levéltitok a font hús, amelyet Shylock az adóslevél alapján joggal követel, a postamesternő becsülete az Antonio élete, amely
ellen a levelezőlap feladója jogi fegyverrel tör. Bármennyire éleselméjű vita tárgya még ma is Shakespeare remekének jogi magva,
afölött mi jogászok ma már nem vitázunk, hogy a joggal erkölcstelenül élni nem szabad.
Kérdés lehet azonban, hogy az említett esettől függetlenül
szemlélve törvényünk rendelkezéseit, nem kellene-e a nyitott
levél (levelezőlap) tartalmának közlését büntetni, ha a közlés
postai alkalmazottól ered ? Ma, midőn a külföldre szóló leveleket
a katonai felülvizsgálás miatt nyitva kell feladni, a kérdés különösen aktuális. Egyik jeles büntetőjogászunk: Angyal Pál dr. a
kérdésre igennel felel (A titok védelme 1909, 101. 1.), szerinte a
Btk. 200. §-ába fel kell venni azt a rendelkezést, hogy a levél
vagy csomag tartalmának jogtalan közlése is büntetendő, de
csak ha a közlés kárt okozott, mert enélkül «a cselekmény alig
haladja túl a fegyelmi vétség határait)). Ugyanez a vélemény a
német jogászok körében is. így Binding
(Lehrbuch II. 943.,
948.) és Wolcke (Der Schutz d. Brief- und Telegraphengeheimnisses 1905, 50.) is ki akarja terjeszteni a postai alkalmazottak
büntetőjogi felelősségét, míg Kitzinger (Vergl. Darst. d. deutschen
und ausl. Strafrecht IX. 494.) egészen helyesen megkülönbözteti,
vájjon az alkalmazott csupán maga szerzett-e tudomást a nyílt,
küldemény tartalmáról, vagy azt jogtalanul mással is közölte-e
s csak az utóbbi esetben tartja büntetendőnek. Látnivaló azonban, hogy a mi postamesternőnket egyik megoldás sem tenné
büntetőjogilag felelőssé, mert az, aki az ellene irányuló becsületsértést, bár az szabályellenesen jutott is tudomására, feljelenti
igazán nem ((jogtalanul)) közölte mással a levelezőlap tartalmát.
Fegyelmileg felelősségre vonható a mai jog szerint is, de bevallom őszintén, hogy nem tartanám méltányosnak a fegyelmi büntetést sem, mert ha az egy testben küzdő két lélek: a közhivatalnoké és a megbántott nőé közül az utóbbi győz, úgy ez az
emberi átlag-természetnek megfelel. Önmegtagadó hősiességet
pedig a falusi postamesternőktől nem kívánhatunk. É r j ü k be
azzal, hogy a levelezőlapok tartalmát nem adják tovább, ha azok
másokra vonatkoznak.
Dr. Vámbéry

Rusztem.
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— Plósz

Sálldor

a német bajtársi szövetség és a

lipcsei egyetem meghívására október hó 25-én Lipcáében
a bizonyításról a magyar Pp.-ban, október 28-án Berlinben
a magyar Pp. szerkezetéről tart előadást. Tudvalevő,
hogy Plósz nemcsak a magyar jogtudománynak büszkeségé,
hanem neve összeforrott a jogtudomány egyetemes történetével, egyíke azoknak, akiknek neve mellett a ((világhíríí»
jelző pleonazmus s nem csupán valamely hazai laptól adományozott epitheton ornans. Ez a kettős minősége egyaránt
alkalmassá teszi, hogy a német birodalom két jogászi központjában a magyar jogtudomány nagyköveteként Szerepeljen. Mint a magyar jogtudomány egyik megtestesítője : meghatalmazó és meghatalmazott egy személyben, akinek megbízólevele a perjog új igazságainak, a megoldott problémáknak egész sorát foglalja magában, mint egy csodás
erejű elmének félszázados szakadatlan munkával termelt
gyümölcseit. Mindnyájunk köszönete illeti Plósz Sándort, a
magyar jog örökifjú nesztorát azért a készségért, amellyel
e fáradságos munkát vállalta, de különös hálával tartozik
neki a magyar bajtársi szövetség, amelynek tevékenysége
ezekkel az előadásokkal jellegzetes módon indul meg.
Kultúrmunkánk legjavának exportja, ez a szövetség
egyik legfontosabb hivatása.

Mert, valljuk meg

őszintén,

eddig az egyéni kezdeményezés alapján nem mindig a termés igazi értékei jutottak külföldre. Gyakran az odakünn
megszólaló hang csupán a hazai visszhang kedvéért távozott oly messzire, csupán a szükséges távlatot szerezte meg a
dicsőség megaphonjának. Rendszerint azonban a magyar kultúra értékét inkább az országban, mint kifelé hirdették. Börne
egyik korabeli kis német állam fejedelméről írja, hogy nem
megfelelő ponton törte meg az anciennitás elvét, midőn
fiatal udvari tanácsosokat és öreg ballerinákat alkalmazott.
Nálnnk ugyanez állítható a szerénység nemzeti kötelességére vonatkozólag. Szerények vagyunk kifelé és szerénytelenek befelé, holott a Jia'^dás érdekében megfordítva kellene
lenni. Sajnos, a haladás eszmei érdekéi ezen a ponton éles
ellentétben állanak azoknak az anyagi érdekeivel, akik viszonzás fejében a szépet teszik a nemzeti géniusznak. Sokkal könnyebb a sujtásos és vitézkötéses tudományi — ahogy
ép Plósz Sándor egy alkalommal találóan elnevezte — dicsőíteni, mint a nemzetközi versenyben helytállót teremteni.
Másrészt azonban érthetetlen módon a véka alá rejtjük az
igazi értékeket, amelyek magyar talajon termettek s amelyeket a nemzeti művelődés napja érlelt. Csupán a jog mezején tallózva — hogy pl. Grosschmid -szellemi kincsei,
Vargha Ferenc mélyen-szán tó magyaros logikájának gyümölcsei, Baumgarten Izidor ragyogó ötletessége s mégannyi más, a magyar nyelv pecsétjével elzárt könyv maradjon a külföld számára, az pozitív veszteséget jelent nemzeti
kultúránk értékelésében. Miként az egyént, úgy a nemzetet
is önkritika és self respekt teszik helytállóvá az érvényesülésért folytatott küzdelemben. ccOkoá magyaroknakn>

ne-

vezett bennünket nemrég egy nagy német lap, politikánkra
célozva. Meg vagyunk győződve, hogy a kellő önbírálat a
tudomány Andrássy Gyuláját, Tisza Istvánját, Apponyi
Albertjét is megteremti és alkalmat nyújt a külföldnek,
hogy

bennünket

ttudóá

magyarokként»

aposztrofáljon.

Mint ennek a fejlődésnek biztató kezdetét, hálával köszöntjük Plósz Sándor vállalkozását.
— .log- és államtudományi irodalmi

pályázatok.

A pozsonyi m. kir. Erzsébet-tudományegyetem jog- és államtudományi kara az 1916/17. tanévre a következő öt pályakérdést
tűzte ki:
I. Római jogból:
A casus fortuitus s culpa vei dolo determinatus hatása az obligatio alternatívánál a római jogban, tekintettel a magyar magánjogra.

283

II. Magyar alkotmány és jogtörténetből:
A városi jogszolgáltatás fejlődése Magyarországon, különös tekintettel Pozsony
város középkori jogára.
III. Büntetőjogból:
Ismertesse a pályázó Binding norma elméletét s az ő követőinek felfogását és fejtse ki, mennyiben
vitte elő ez az elmélet a büntetőjogi tudomány különböző kérdéseit.
IV. Politikából:
Eejtse ki pályázó az ú. n. nemzetiségi elvnek és a többi államalakító mozzanatnak (földrajzi egység, hatalmi törekvés stb.) hatásait és jelentőségét az újkori államok
kialakulásában.
V. Közgazdaságtanból:
A modern védvámos politika magyarázata.
A megfejtés jutalma egyenkint 400 K Pozsony sz. kir. város
pályadíjalapjából. A pályamunkák beadási határideje: 1917 szeptember 30. A közelebbi pályázati feltételek a dékáni hivatalban
megtekinthetők és kaphatók.

—• A szabadságvesztésbüntetések

differenciálása.

Dr. Hacker Ervin pozsonyi kir. táblai tanácsjegyzőnek ily című
tanulmánya, amelyet a Bűnügyi Szemle IV. évfolyamában közölt,
különlenyomatban jelent meg.

— A m. kir. minisztériumnak 2 4 7 9 1916. M. E. sz.
r e n d e l e t e , a kaíonai szolgálatot teljesítő ügyvédnél levő iratokról másolat szerzése és az iratoknak kiadása tárgyában. A m.
kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről
alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli:
1.
Ha az ügyvéd katonai szolgálat teljesítésére bevonul
vagy a katonai szolgálatot teljesítő egyénekkel egy tekintet alá
eső állapotba jut (1380 1915. M. E. sz. minisztériumi rendelet 3.
§.; 1. az Igazságügyi Közlöny XXIV. évf. 4. számában), illetékes
ügyvédi kamarájánál az ott bejegyzett ügyvédek közül helyettest
jelenthet be azzal a hatáskörrel, hogy ez az evégből nála jelentkező ügyfeleknek irataikról kívánatukra és költségükre másolatokat szolgáltathasson ki és eredeti irataikat kiadhassa. A bejelentéshez csatolni kell a helyettesül megjelölt ügyvéd nyilatkozatát arról, hogy a helyettesítést elvállalni kész. Az ügyvédi kamara a bejelentett helyettest kirendeli és erre vonatkozó határozatát hirdetőtábláján kifüggeszti, a kirendelésekről pedig jegyzéket
vezet. Az előbbi bekezdés értelmében kirendelt helyettes jogosítva
és kötelezve van arra, hogy az ügyvédnél levő iratokról az ügyfélnek kívánatára és költségére az ügy folyama alatt bármikor
másolatot szolgáltasson ki, az ügy befejezése vagy a képviselet
megszűnte után pedig a félnek eredetiben átadja ügyiratait.
(1874: XXXIV. tc. 44., 66. §-ok.)
2. §. Ha az ügyvéd az 1. §-ban említett esetben helyettest,
nem jelentett be, vagy a kirendelt helyettesre nézve szintén az
ott említett eset merül fel és a fél emiatt az ügyvédnél levő iratairól másolatot nem szerezhet vagy iratait tőle vissza nem kaphatja, a fél az ügyvéd irodájának helye szerint illetékes kir. törvényszéktől az ügy folyama alatt az ügyvédnél levő iratairól másolat vételének megengedését, az ügy befejezése vagy a képviselet megszűnte után pedig az ügyvédnél levő iratainak kiadatását
kérheti (1874: XXXIV. tc. 44. §. 1. bekezdés), feltéve, hogy érdekét valószínűvé teszi.
3. §. A kir. törvényszék a 2.
rendelkezéseinek megfelelő
kérelem alapján az ügyvédet felhívja, hogy a másolatvétel megengedése vagy az iratok kiadása tekintetében meghatározott,
határidő alatt intézkedjék és ezt a törvényszéknél jelentse be.
Ha előre is valószínűnek látszik, hogy a felhívás az ügyvédnek
nem lesz vagy csak nehézséggel lenne kézbesíthető, vagy ha az
ügyvéd a felhívásnak nem tett eleget, a kir. törvényszék az iratok kiadásának vagy a másolatvételnek foganatosítása végett kiküldöttet rendel vagy evégből azt a kir. járásbíróságot keresi
meg, amelynek területén az ügyvédnek irodája van. A bíróság a
másolatvételnek vagy az iratok kiadásának foganatosítására a
bíróságnak vagy a bírósági segédszemélyzetnek egyik tagját küldi
ki. A kir. törvényszék a másolatvétel megengedésével vagy az
iratok kiadásának elrendelésével egyidejűleg erről az illetékes
ügyvédi kamarát értesíti, mely a másolatvételhez vagy az iratokkiadásához egyik tagját küldheti ki. Ennek a kiküldetésnek
esetleges költsége sem a kérelmezőt, sem az ügyvédet nem
terheli.
A bírósági kiküldött a másolatvételnek vagy az iratok kiadásának foganatosítására határnapot tűz; erről a kérelmezőt, az
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ügyvéd ismert közeli hozzátartozóit és az illetékes ügyvédi kamarát értesíti. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben
az iratok átadásának esetében a kiadott iratokat részletesen fel
kell sorolni. Az iratok átvételét a kérelmező fél a jegyzőkönyvben tanúsítja. A kiadott iratoknak a kiküldött vagy segédje által készítendő másolatait az ügyvéd irodájában vissza kell tartani. Ha a kérelmező vagy meghatalmazottja a határnapon meg
nem jelenik, az eljárást további szorgalmazásig abban kell hagyni.
A bírósági kiküldött eljárásáról a kiküldő bíróságnak a jegyzőkönyv bemutatása mellett jelentést tesz. Az eljárás költségé 1 , a
kérelmező fél viseli. A kir. törvényszék a másolatvételnek vagy
az iratok kiadásának elrendelését az előreláthatólag felmerülő
költség előlegezésétől teheti függővé. A szegénységi jogra vonatkozólag fennálló szabályokat megfelelően kell alkalmazni.
5. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe.
Budapest, 1916. évi július hó 25. napján.
'
Gróf Tisza István, s. k.
KÜIIFÖLD.

Volt osztrák állampolgárok magyarországi ház a s s á g á n a k é r v é n y e s s é g é t állapította meg a legfelső osztrák
ítélőszék legutóbbi döntése. A katholikus vallású osztrák állampolgárokat egy osztrák bíróság ágytól és asztaltól elválasztotta,
majd miután a házasfelek a magyar állampolgárságot megszerezték, a pozsonyi kir. törvényszék 1914 június 23-án a házasságot felbontotta. Erre az elvált asszony az evangélikus hitre
tért át és 1914 augusztus 30-án egy evangélikus osztrák állampolgárral Magyarországon újból házasságra lépett. Az utóbbi
házasságot a brünni törvényszék az Optk. 62. és 111. §. alapján
mint osztrák törvény szerint tiltó akadályba ütközőt érvénytelennek nyilvánította. A legfelső ítélőszék azonban a házasságvédőnek az Opp. 503. §. 4. pontjára alapított semmisségi panasza
alapján megállapította
a házasság érvényességét. Minthogy
ugyanis a nő a második házasság megkötésének idejében magyar állampolgár volt, ügyletkötési képességét az Optk. 34. §-a
értelmében honosságának joga, tehát a magyar jog szerint kell
megítélni. E jog szerint pedig második házasságának akadály
nem állta útját, sem az impedimentum bigaminis, minthogy első
házassága jogérvényesen felbontatott, sem a katholicizmus akadálya, minthogy a magyar jog ilyet nem ismer. Mintbogy
Ausztriában a házassági jogot kizárólag állami tőrvények szabályozzák és az egyes felekezetek szabályai csak annyiban érvényesülhetnek, amennyiben az állami törvényekben kifejezésre jutnak. Már pedig a katholicizmus akadályát megállapító törvények
(az 1814 aug. 26. udv. decr. J, G. S. 1099. sz. és az 1835 júl. 17.
tv. J. G. S. 61, sz.) megegyeznek abban, hogy ama házasság
megkötésének idejében, amelynek érvénye szóban forog, a házasuló felek legalább egyikének a katholikus felekezethez kell
tartoznia.

— A Juristische Woclienschrift július hó 15-iki számában közli Dove-nak a Magyar Jogászegyletben tartott előadását. Ugyané számban dr. Eyck ismerteti a Jogállam
németnyelvű
ünnepi számát. «Sikerült a szerkesztőknek a cikkek egész sorának összegyűjtése — így szól az ismertetés —, amelyek érdeklődésünket a legnagyobb mértékben lebilincselik. A cikkek legnagyobbrészt az előadás oly előkelőségével tűnnek ki, amelyet jogi értekezésekben ritkán találunk.))Kimerítően ismerteti ezután Apponyi
Albertnek, Szászy-Schwarz Gusztávnak, Fodor Árminnak, Vámbéry Ruszternnek és Schuster Rudolfnak cikkeit. Szívből gratulálunk laptársunknak e szép sikeréhez.

— Magyar jogi író külföldön. A D. J. Z. júliusi (13/14.)
számában dr. Meszlény Artúr, az igazság ügyminisztériumban alkalmazott kir. törvényszéki bíró a magyar-német jogi közeledés
alapelveiről értekezik. A külföldön is jól ismert szerző a nemzetközi m a g á n j o g és peres eljárás, s végre a nemzetközi jogsegély
intézményének kiépítését tekinti a közeljövő feladatainak szellemes, meggyőző erővel írt dolgozatában.

— A háborús klauzula-érvényesítésének időpontja.
Eléggé sűrűn ismétlődött meg, hog
Főszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.

a háborús klauzula

alap-

ján az egyik fél olyankor is stornírozta az ügyletet, amikor annak teljesítésében őt a háború nem gátolta volna. Minthogy a
szerződéses kikötés az elállás jogát biztosította a félnek, a bíróságnak nem volt módja állást foglalni az ilyen joggyakorlás
ellen, még ha a háború szemmelláthatólag csak nyereséget biztosító ürügy volt az egyébként lehetséges teljesítés megtagadására. A bírói ítélkezést itt is az uti nuncupassit, ita ius esto
szelleme tartotta kötve, mely a szerződéses kijelentésekhez mereven ragaszkodik. A Reichsgericht egy újabbi ítéletében azonban
mégis megszükítette a kikötés hatályát. Nem mondotta ki ugyan
azt az elvet, hogy a háborús klauzula csak a szükséges érdekbiztosítás határáig érvényes, vagyis a klauzula nem föltétlen
mentesít, hanem csak az esetre, ha a háború a teljesítést gátolja
vagy megnehezíti, mert ez az álláspont elismerjük, a szerződéses
szabadság radikális korlátozását jelentené ; a kikötéssel szemben
mégis védelmet nyújtott a legfőbb bíróság az ellenérdekű félnek, amennyiben kimondotta, hogy az eladó, ha elállását csak
három hónap múlva közli, úgy kártérítésre köteles. Ellenfelét
nem hagyhatja bizonytalanságban és nem spekulálhat ennek
hátrányára. Ha jogával élni akart, tartozott volna ezt azonnal
megtenni.
B.

— Barátkozás az ellenséggel. Tudvalevően megtörtént,
hogy az állóharcok idejében egyes csapatrészeknél az ellenség
és saját katonáink közt barátságos érintkezés fejlődött ki. Tüzelési szünetekben ellenséges katonák ajándékokkal átjöttek lövészárkainkba, ahol viszont megvendégelték őket. Dr. Fuchs berlini
ügyvéd egy közleményében arra figyelmeztet, hogy ez a lélektanilag érdekes eljárás a német katonai Btk. 62. §-ába ütköző
b ű n t e t t : a szolgálati kötelesség szándékos megsértése. Kötelessége ugyanis a katonának, hogy minden pillanatban törekedjék
az ellenség fegyveres erejének megsemmisítésére, ennek elmulasztásával tehát megszegi kötelességét. Ha pedig a parancsban
az ily barátkozást kifejezetten megtiltották, a cselekmény egyszersmind a katonai Btk. 92., 93. §-ába ütköző minősített engedetlenség.

A békehíróságok jogi természetéről és célszerű berendezéséről tartott felolvasást a berlini a Juristische
GesellschafH
mult havi ülésén dr. Lewin, berlini járásbíró. A békebíróságok
eszméje a német jogászságot — mint erről már több ízben megemlékeztünk — mind nagyobb mértékben foglalkoztatja. Lewin
ezeknek a bíróságoknak a teendőit az elsőfokú rendes bíróságokra
ruházná főleg a pénzügyi és egyes gyakorlati szempontok figyelembevételével. A ccGüteverfahren)) megelőzné a perbebocsátkozást,
az eredménytelenségek esetén a per nyomban folyamatba tehető
lenne ugyanazon bíróság előtt, amely a békés elintézés érdekében fáradozott és így a jogvita főbb mozzanatait már ismeri. Ez
a megoldás kétségtelenül sok gyakorlati nehézséget győzne le,
azonban nagyon is kérdéses, hogy nem vetkőztetné-e ki magát
a békéltető eljárás valódi, egyéni mivoltából. Ennek az eljárásnak épen az kell, hogy az előnye legyen, hogy itt nem jogászi
okoskodásokkal és fogalmakkal operáljanak, itt a gyakorlati élet
azon szelvényének pontos ismeretére van szükség, amelyhez az
adott eset épen tartozik, a felek ne érezzék, hogy jogszabályok
hatása alatt boncolgatják az ő ügyüket. Erre pedig a hivatásos
bíró csak ritkán lesz képes. A Güteverfahren csak egy lakatlan
előszobájává lesz a peres eljárásnak, amelyen a felek és a bíró
gyors léptekkel fognak átsietni, hogy minél hamarább ismét a
törvények és rendeletek jól ismert oszlopcsarnokába érjenek.

A.
Hadmentes,
fiatal ügyvéd teljes nagyvárosi praxissal
Budapesten, vagy nagyobb vidéki városban nagyobb ügyvédi
irodába irodavezetőnek vagy társnak megfelelő javadalmazás
mellett belépne. Ajánlatokat ((Hadmentes® jelige alatt a kiadóhivatalba kérek.
I558Í
H a d m e n t e s ügyvódhelyettes hosszabb ügyvédi gyakorlattal, ügyvédi irodába irodavezetőnek vagy társnak megfelelő javadalmazás mellett belépne. Ajánlatokat' ((Bodóki)) jelige alatt a
kiadóhivatalba kérek.
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Továbbképzés.
I. A jog- és államtudományi továbbképző-tanfolyamok központi
bizottsága nemrég az intézménynek tovább fejlesztése érdekében
több kérdésre véleményt kért az illetékes tényezőktől.*
A felvetett kérdések oly fontosak, oly mélyen vágnak bele
az egész intézmény további fejlődésének sorsába, hogy érdemes
velük tüzetesen foglalkozni.
A bizottság első és kétségtelenül legnehezebb kérdése: «mit
nyújtson a tanfolyam ? Altalános szempontokat-e vagy szakképzést ?»
Ha a kérdésben csak
a fontos, hogy általános szempontokat nyujtsanak-e az előadások vagy szakképzést, akkor a felelet
nagyon egyszerű : a továbbképző-tanfolyam nem nyújthat szakk é p z é s t és meg kell elégednie a körvonalakkal, vagy kisebb részletek ismertetésével.
Nehezebb a kérdés első fele : mit nyújtson a tanfolyam,
vagyis mi legyen az előadások tárgya?
Az előadások tárgyainak és természetesen az előadók személyének helyes megválasztásától f ü g g az egész intézmény sorsa.
Az intézmény sokkal fiatalabb nemcsak nálunk, hanem Németországban is, semhogy megállapodott p r o g r a m m j a lehetne.
A p r o g r a m m megállapodottságának még egy akadálya van :
a továbbképzés céljainak sokfelé való elágazása.
Maga a központi bizottság is a kérdőpontokat kisérő iratában többféle célt hangsúlyoz : «A bizottság az eddigi tanfolyamok p r o g r a m m j á t úgy állította egybe, hogy a hallgatók tájékozódást szerezhessenek a tudományok folytonos továbbfejlődéséről
és egyben a gyakorlati életben felmerült fontosabb aktuális
kérdésekről és a legújabb törvényhozási intézkedések alkalmazásáról.))
Növeli a nehézségeket, hogy «a tudományok folytonos továbbfejlődései és «a gyakorlati életben felmerült fontosabb
aktuális kérdések® nem szorítkoznak a jog- és államtudományok
terére, hanem más tudományágak egész sorozatából kerülnek a
továbbképzés p r o g r a m m j á r a . Mindehhez járul még a rendelkezésre
álló idő túlságos rövidsége. 1913-ban két hét alatt (okt. l-jétől
okt. 15-ikéig) 31 féle előadásból állott a tanfolyam.
A továbbképzés céljainak sokfelé való elágazása az intézmény természetében rejlik, az tehát oly tényező, amellyel számolni kell. Mégis bizonyos határokat meg kell tartani, mert
különben az előadások
anyaga
annyira széjjelfolyik, hogy
számbavehető eredmény nem lesz elérhető.
Mily főbb szempontok legyenek irányadók az előadások
anyagának kiválasztásánál?
Három nagy csoportba osztható az anyag.
Az első csoportba sorolhatók a jog- és államtudományi kérdések. A második csoportba a jog- és államtudományok körén
* Lásd Bírák és Ügyészek Lapja 1916. 434. lap.

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

kivül eső azon kérdések, melyek a tanfolyam hallgatóinak munkakörét közvetlenül érdeklik : pl. psychiatria, psychologia, közgazdasági kérdések, szociologia, stb. Végül a harmadik csoportba
oszthatók azok a kérdések, melyekre a tanfolyamban résztvevőknek m u n k a k ö r ü k ellátásainál egyáltalán nincs, vagy alig van
szükségük, melyek azonban általános műveltségűket mozdítják
elő. Ilyenek pl. történelmi, esztétikai, irodalmi tárgyú előadások.
Természetes, hogy a fősúlyt a két első csoportra kell helyezni, a harmadik csoport, m á r az idő rövidsége miatt is csak
csemege lehet.
A két első csoport közül nézetem, szerint a második csoportra nagyobb súlyt kellene fektetni, mint az elsőre. Álláspontom indokolása nyilvánvaló. A jog- és államtudományi kérdésekkel a tanfolyam hallgatói könnyebben foglalkozhatnak, mint a
második csoportba eső kérdésekkel. Sem törvények sem judikatura puszta ismertetésére — kivételes esetektől eltekintve, amelyekre alább reámutatok — szükség nincsen. A jog- és államtudományok tefületéről a továbbképző tanfolyamok keretébe
helyesen nem illeszthető be más, mint tájékoztató előadás a tudomány által felvetett legújabb kérdésekről, tájékoztató előadás a
legújabb törvényhozási intézkedések mikénti alkalmazásáról és
alkalmazásuk eredményéről.
Sokkal szélesebb keretek között kell előadni a második csoportba tartozó kérdéseket. Szakképzésről ugyan ezen a téren
sem lehet szó, de ebben a második csoportban a fősúlyt arra
kell fektetni, hogy a hallgatók az alapvető fogalmakkal megismerkedjenek. Hazánk agrár jellege és egyetemi oktatásunk az
oka annak, hogy bíráink tekintélyes része a közgazdasági élet
bonyolultabb kérdéseit alig ismeri. És mégis azt látjuk, hogy
az 1913. évi továbbképző tanfolyamban csak két előadás foglalkozott közgazdasági kérdésekkel és azoknak tárgya sem volt
szerencsésen kiválasztva. A nagy közgazdasági kérdések közül
egyetlenegy sem szerepelt az 1913. évi p r o g r a m m b a n . A programm e hiányosságának egyik oka mindenesetre a központi
bizottság mai összeállításával magyarázható. A hat minisztérium
kiküldöttjei bármily kiváló egyéniségek saját m u n k a k ö r ü k b e n
nem tudhatják, hogy birák, ügyészek számára mily előadásokat
kell a p r o g r a m m b a felvenni. Ez a magyarázata annak, hogy
1913-ban négy geologus tartott előadást a tanfolyamon. Il^en
előadások nagyon érdekesek és tanulságosak, de a továbbképzés
ideális programmjától kissé távol állanak.
A központi bizottság kiváló elnöke dr. Makay Béla miniszteri
tanácsos legújabban azt az eszmét pendítette m e g a D. J. Z. hasábjain,* hogy kapcsolatot kellene teremteni a magyar és német
továbbképző tanfolyamok között. Ezt az eszmét, mely különben a
magyar bajtársi szövetség munkatervének egyik pontja, örömmel
kell, hogy üdvözölje a középeurópai jogászok együttműködésének
minden barátja. Különösen helyes, hogy a tanfolyamokon csereelőadók vegyenek kölcsönösen részt, akik elsősorban a két országnak egymáshoz való viszonyát érdeklő kérdésekről tartanának
előadásokat.
II. A központi bizottság felveti azt a kérdést is, hogy közigazgatási és igazságügyi tisztviselők közös vagy külön-külön
tanfolyamot hallgassanak-e ?
A birák és ügyészek egyesülete külön tanfolyamok szerve* «Die rechts- u. staatswissenschaftliche Fortbildung in Ungarn»
Deutsche Juristen Zeitung 1916. 800. 1.
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zését ajánlja, de egyúttal javasolja, hogy a birák és ügyészek a
közigazgatási tisztviselők részére szervezett tanfolyam bizonyos
előadásait kötelezőleg hallgassák és viszont. A Jogtudományi
'Közlöny a legelső tanfolyam alkalmából sürgette, hogy a szorosabb értelemben vett jogászok (birák, ügyészek, ügyvédek) részére
külön továbbképző-tanfolyam szerveztessék (1911. 311. lap).
Minthogy nézetem szerint a továbbképző-tanfolyam súlypontját nem a szoros értelemben vett jog- és államtudományi előadásokra kell fektetni, hanem azokra, melyeknek nagy része
egyaránt érdekli a birákat és a közigazgatási tisztviselőket (különösen közgazdasági, szociologiai előadások), a tanfolyamnak ketté
osztását, legalább egyelőre feleslegesnek tartom.
Később, ha az intézmény megerősödött és ha két párhuzamos tanfolyam fedezésére elég anyagi eszköz áll rendelkezésre,
nemcsak lehetséges, hanem célszerű lesz a tanfolyam kettéosztása. Ma azonban erre már csak a költség kérdése miatt is
alig gondolhatunk.
Németországban ííz évvel korábban indult meg a továbbképző mozgalom (1902.) mint nálunk és mégis a legtöbb tanfolyamon egyaránt vesznek részt birák és közigazgatási' tisztviselők. A közös tanfolyam természetesen nem lehet akadálya
annak, hogy a bírák és ügyészek is ne hallgassák az előadások
egy részét, amelyek a közigazgatási tisztviselőket érdeklik és
viszont.
III. Legyenek-e önálló vidéki tanfolyamok ? A bírói és
ügyészi egyesület vidéki tanfolyamok szereplését hasznosnak
és kívánatosnak mondja, mert ezáltal a továbbképzést nagyobb
méretűvé, hozzáférhetővé és így hatásában intenzivebbé lehet
tenni.
A bírói és ügyészi egyesület véleményének helyességéhez
elvben szó nem férhet. Természetesen kívánatos, hogy a továbbképzés minél extenzivebb legyen, a javaslatnak gyakorlati végrehajtása azonban nagy nehézségekbe ütközik. Nehéz elsősorban
az előadók kérdésének megoldása. Oly kis országban, mint amilyen hazánk, nincs sok elsőrendű előadó. Pedig a vidéken sem
szabad másodrangúakkal megelégednünk. Ha Budapesten,kívül
csak a táblai székhelyeken rendeztetnének továbbképző tanfolyamok, m á r akkor is lehetetlen a kérdés megoldása. További
nehézség a költség kérdése. A Budapesten lakó előadóknak vidéki ejőadásai nagy költséggel j á r n á n a k .
Nézetem szerint e nehézségeket akként lehetne megoldani,
hogy az egyes táblai székhelyeken felváltva lehetne továbbképző
tanfolyamokat tartani pl. minden évben három-három táblai székhelyen. Még ilyen korlátozás mellett is a vidéki tanfolyamok
p r o g r a m m j á t szerényebb keretek közé kellene szorítani.
Vidéki tanfolyamoknak azonban ily szerényebb keretek között is megvolna a létjogosultságuk. Lehetővé tennék a továbbképzés minimumát azok számára, akik a budapesti tanfolyamokon nem vettek részt.
IV. A tanfolyamon csak bírák, ügyészek és közigazgatási
tisztviselők vagy mások is vehessenek-e részt?
Semmi akadálya sincsen annak, hogy a tanfolyamot ügyvédek is hallgathassák. A bírói és ügyészi egyesület is javasolja,
hogy az ügyvédeknek a tanfolyamon való részvétele engedtessék
meg, ccha azt a tanfolyam keretei a részvételre legilletékessebbek
kiszorulásának veszélye nélkül lehetővé teszik)).
Minthogy továbbképző tanfolyam túlnyomó részben előadásokból áll, semmi akadálya sem lehet annak, hogy azokat ügyvédek is hallgassák. Az előadásokkal kapcsolatban tervezett viták
szempontjából sem veszélyes ha több a hallgató. Sőt az ily vitáknak csak előnyére válik, ha azokban a hivatalnoki elem és a
szabad ügyvédség egyaránt szóhoz jut. A kiszorulás veszélye
csak a tanfolyamok során rendezett megtekintéseknél íorog fenn.
Ezeknél helyénvaló lehet a részivevők számának korlátozása.
V. Nem kívánok a bizottság részéről felvetett minden egyes
kérdéssel foglalkozni. Befejezésül csak egy körülményre hívom
fel a központi bizottság figyelmét.
A háború immár két éve tart és bizony még legjobb esetben is legalább egy év telik el, míg a háborúból visszatérő birák és közigazgatási tisztviselők hivatalaikat megint elfoglalhatják. Három év hosszú idő' és még sokkal-sokkal hosszabb, ha
azt az ember rendes foglalkozásától távol töltötte. A három év
alatt a törvények, rendeletek légiója keletkezett. Az egész jogélet képe megváltozott.
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A hazatérő bírák és közigazgatási tisztviselők visszaérkezésük után nagy probléma előtt fognak állani. Hogyan tanulják
meg azt a n a g y anyagot, hogyan gyűjtsék össze mindazt, ami
távollétükben történt ? hogyan válasszák ki azt, amire a háborús
törvényalkotásból m é g szükségük v a n ?
Bizony ez óriási feladat, pedig a háborúból visszatérőknek
pihenésre és kíméletre lesz kezdetben szükségük.
A továbbképző tanfolyam központi bizottsága nagy hálára
kötelezné a visszatérőket ha átsegítené őket az átmenet nehézségein.
Bizza meg a központi bizottság már most legkiválóbb jogászainkat oly előadások megtartásával, amelyek a visszatérő
bírákkal, ügyészekkel, ügyvédekkel, közigazgatási tisztviselőkkel
megismertetik a háború alatt alkotott törvényeket és rendeleteket, kölönösen azokat, amelyeknek hatálya nem szűnik meg a
háború befejezésével.
Cikkem bevezető részében hangsúlyoztam, hogy törvények
ismertetése rendszerint ne vétessék fel a továbbképző tanfolyam
p r o g r a m m j á b a . A háborús joganyag ismertetése a visszatérők
számára azonban a továbbképző tanfolyam legszebb kötelességei
közé tartozik.
A feladat oly nehéz hogy a központi bizottság egymaga
talán nem is tud vele megbirkózni. Vegye kezébe a kezdeményezést. Fogjon össze a Magyar Jogászegylettel, a Bírák és Ügyészek egyesületével,* az Ügyvédek Szövetségével. A visszatérő sok
ezer jogász hálája lesz m u n k á j á n a k jutalma.
Dr. Teller Miksa.

Kartell joyi kérdések.*
K a r t e l la l a k u l a t o k .
A kartellmegállapodások rendszerinti s t r u k t u r á j a a német
kartellnomenklaturában Doppelvertrag néven kialakult kettős
szerződés. Ez a forma nem követeli meg parancsolólag, hogy a
tagok két külön szerződésben fektessék le a kartell határozmányait, ettől elég sűrűen, így a mintául felhozOTt Bheinisch-Westphalisches Kohlensyndikátnál is eltekintenek, hanem a szabály
az, hogyha egy szerződésben is, de mindig két megállapodás
képezi a kartell létalapját: az egyik a • tagoknak viszonyát egymás között, a másik a kartelltagoknak, illetve összességüknek
viszonyát a kartell központi irodájához vagy ahogy a központot
épen elnevezik, szabályozza. Vannak kartellek, amelyeknél a kereskedelmi társaságnak, mint a kartell megjelenési formájának
alapszabályai, illetve ezek kiegészítő mellékletei foglalják Aiagukban a szóbanforgó megállapodásokat, gyakorlati szerepe azonban
a kartellek ilyen módon való megalakulásának csak az olyan jogterületeken van, ahol a korlátolt felelősségű társaságokat befogadták, erről tehát egyelőre nem beszélek, bár tagadhatatlan,
hogy a korlátolt felelősségű társaságokat ma kartellek alapításánál nagy előszeretettel használják.
Egy kartell életképességének és fenmaradhatásának a kartell helyes jogi konstruálása legalább is oly fontos kelléke, mint
a kartell gazdasági indokoltsága. Nálunk ez a tény még nem
ment át a köztudatba; eddig elsősorban a kartell jogi elbujtatására fektettek súlyt. Jogászaink osztrák példákon elindulva a
színlelt jogügyletek körülírásában j o b b ügyre érdemes buzgóságot fejtenek ki, persze mindig a valeat, q u a n t u m valere potest
utógondolattal. P r a k t i k u s célja ennek az erőlködésnek nincsen.
Vagy választott bíróság dönt egy kartellperben és akkor felperes
az inkognitót rnár a kereset előadásánál szellőzteti, vagy — ami
sajnos, elég ritkán esik meg — a kartell a rendes bíróság elé
kerül és akkor felperes allagálhat bizományosi szerződéssel, szövetkezeti, részvénytársasági stb. hozzájárulásokkal, a bíróság csak
ránéz a megállapodásra és már tisztában van vele, hogy rendszerint szokatlan terjedelmű bizományi stb. szerződés a nálunk
eddig hivatalosan innominát szerződések milyen kategóriájába
való.
Kartelljogunkban sokkal messzebb tartanánk, ha a kartelleket a bíróságok elől légmentesen nem zártuk volna el. A nyílt
praxis itt-ott szedett volna áldozatokat, de a kartellügy előnyére
legyőzte volna a jórészt nemismerés szülte és táplálta ellenszen* Az előbbi közi. 1. a 13., 14. és 20. számban.
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vet. Én a választott bíróságot — amelyért különben sem rajongok — kartellszerződésekben nem kötöm ki. Nem hárítottam
ezzel feleimre n a g y o b b kockázatot, mint az alább ismertetendő
kartellszerződés másfél n y o m t a t o t t kvartoldalra t e r j e d ő választott
bírósági záradéka a hozzáfűzött reményekre jellemző azzal a rendelkezésével, hogyha a választott bírósági kikötés nem fog megállani, úgy a budapesti árú- és értéktőzsde választott bírósága
legyen illetékes és ha ez a bíróság is illetéktelennek m o n d a t n é k
ki, a rendes bíróság legyen hivatott az ügyben dönteni. Ez a kikötés annyiban mindenképen szolgálja a felek érdekeit, hogy a
perlekedéstől elriasztja őket, mert az a fél, aki ellene sikeresen
használt két pergátló kifogáson túlesett, a n n a k m á r semmiféle
bíróság se kell, az már el is vesztette a perét. '
A német kartelljog a kettős szerződést azért fejlesztette ki,
m e r t addig, amíg a korlátolt felelősségű t á r s a s á g úgynevezett
Nebenleistung szakaszát nem tapasztalták ki, egyik társasági formával sem tudtak boldogulni. A konsensuális szerződés a komplikált kartelljogviszonyok szabályozására nem eléggé megbízható,
a m a g á n j o g i egyesületi f o r m á k a t és a kereskedelmi j o g ismerte
társaságokat a kartelltagok egyesülésének gerincéül ugyan felhasználhatták, de a végrehajtó és eladási szervet, áz általánosan
ismert karteliközpontot a kartellszervezet be nem t u d t á k beleilleszteni. A kísérletek egész t ö m e g e jelöli meg az útat a Loser
Vertragtól a Doppelvertragig találkozunk a szerződések mindenféle fajtájával, míg végre kialakult a Doppelvertrag vagy ahogy
ú j a b b a n Hoeniger nyomán és az általa megejtett vizsgálatok alapján nevezik a (iemischter (Jesellschaftsverlrag. Ennek a szerződésnek változatai természetesen számosak, de b á r m e n n y i r e el is
térnek egymástól, magának az alapalakulatnak szem előtt tartásával könnyen kezelhetők.
A Rheimisch-Westphalisches Kohlensyndikat szerződése a
Doppelvertragra mintaszerű példa. Főbb rendelkezései fentebb
ismertetlem részletes méltatásától ehelyütt eltekintek, mert benn ü n k e t elsősorban a magyar alakúlatok érdekelnek és így célirányosabbnak tartom, ha az ezután előadottaknál egy m a g y a r kartellhez tartom m a g a m , de a szükséghez képest a német mintára
is vissza fogok térni.
Az ismertetendő magyar kartellszerződés új keletű és a mai
gyakorlati felfogás hű képe.
Főbb rendelkezései a következők:
A kartell célja a szokásos: a g y á r t á s r a káros, egészségtelen
verseny kiküszöbölése és a? ifiarág egészséges fejlődésének előmozdítása.
E célból a gyárosok (tagok) az egész üzletnek, vagyis az
összes kartelltagok vételei és eladásai lebonyolítása végeit szindikátussá (kartellé) egyesülnek és egyben vételi, illetve eladási
központtal (az alapítandó részvénytársasággal) az összes nyersanyag bizományi beszerzésére és az összes árúk bizományi eladására megállapodást létesítettek, amely bizományi szerződés
az itt i s m e r t e t e t t főszerződés kiegészítő részét (a német Integrierender Bestandteilt m a g y a r kifejezése) képezi. A tagok egymás
irányában is kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizományosi
szerződést be fogják tartani és m i n d n y á j u k a t kötelezően abszolút
versenytilalmat statuálnak. A tilalom ellen vétőket a szerződés
kötbérrel sújtja, amelyet a szindikátus részére a központ szed be.
A következő pont a m á r ismert kötelezettség vállalását tartalmazza, hogy a tagok a szerződésben megállapított gyűlésekre
fognak jönni, a szindikátus szerveinek (közgyűlés, végrehajtóbizottság, választmányi választott bíróság) m e g a l k o t á s á b a n részt
fognak venni, hogy ezen szervek h a t á r o z a t a i n a k alávetik magukat, tartalmazza továbbá a t a g o k abszolút adatközlési kötelezettségét.
A szindikátus tagjai szakbeli gyárosok lehetnek. Uj t a g o k a t
a végrehajtó-bizottság jogosult, de nem köteles felvenni. Az ú j
tagok a régiek által vállalt kötelezettségeket ex t u n c vállalják.
A szerződés, illetve szindikátusi szervek határozatai ellen cselekvő
t a g o k a t a végrehajtó-bizottság k i z á r h a t j a ; a kizárt tag elveszti
szerződés biztosította jogait, de vállalt kötelezettségei továbbra is
érintetlenül fennállanak.
A t a g o k n a k a vámbelföldi és vámkülföldi eladásokban, úgyszintén a beszerzendő nyersanyagban való részesedésének alapját
a részesedési arányszámok (HeteilungsziíTer) képezik. Ezek az
összes t a g o k r a nézve egységes kulcs szerint vannak, még pedig
külön bevásárlandó nyersanyagra és külön az eladásra kerülő
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k é s z á r ú r a megállapítva. Az elosztásnál előforduló egyenlőtlenség e i é t felfelé és lefelé k á r p ó t l á s n a k van helye.
M A z árú kifogástalan minőségéért a szállító t a g felel, ugyancrak ő felel a vétkes késedelemért úgy a szindikátusnak, mint a
• központnak.
A hányadok a szerződésben részletesen körülírt módon a
szerződés egész t a r t a m á r a vagy rövidebb időre á t r u h á z h a t ó k .
A végrehajtó-bizottság megállapítja a bevásárlandó nyersanyag mennyiségét, az azért fizethető maximális á r a t és a bevásárlási határidőket. Ugyanez a szerv határozza meg az eladásra
kerülő (liberáll) mennyiségeket a hányadot százalékaiban, a minimális eladási árakat, az úgynevezett harci árakat és ezzel
e g y ü t t a harci körzet határait, az eladási határidőket és feltételeket. A tagok kötelesek a végrehajtó-bizottság által nekik kiutalt n y e r s a n y a g m e n n y i s é g e k e t a megállapított árakon és feltételek mellett átvenni és megfizetni. Ugyancsak kötelesek a tagok
e nekik átutalt szállításokat eszközölni. A leszállított árú tiszta
eladási értékét a szerződés határozmányai alapján a központ állapítja meg. Ez az ellenérték az összes tagokra nézve azonos elvek szerint állapíttatik -meg. A n y e r s a n y a g bevásárlására hasonló
elvek figyelembevételével számoltatik el. Az árúeladásokból előálló, valamint a nyersanyagra adandó előlegek körül, úgyszintén
a kiviteli üzletekből (dumping) származó vesztességek a tagokat
azonos kulcs szerint terhelik.
A t a g o k súlyos kötbér terhe alatt versenytilalom alatt állanak, a j o g u t ó d l á s csak a két szerződésben vállalt kötelezettségek
átvállalása mellett van megengedve, a tag ezért felmentéséig szavatol.
A szindikátus tagjai a közgyűlésen h a t á r o z n a k . A közgyűlés
határozatképes, ha a szerződés szerint képződő szavazatok kétharmad része képviselve van. Ha a közgyűlés nem volna határozatképes, az ú j o n n a n összehívandó közgyűlés az első közgyűlés
n a p i r e n d j é r e felvett tárgyakra, tekintet nélkül a szavazatok számára, határozatképes. A közgyűlés h a t á r o z a t i t rendszerint abszolút szótöbbséggel hozza, a szindikátusi szerztWés — a bizományi szerződésről nem tétetik említés — módosításához egyhangú határozat, a szindikátus időelőtti feloszlatásához a szerződésben külön kvalifikált többség szükséges.
A végrehajtó-bizottság a szindikátus ügyvivő közege. Hatásköre kiterjed mindazokra az ügyekre, amelyek a közgyűlésnek
nem t a r t a t t a k fen. A végrehajtó-bizottság tagjainak abszolút többségét a szerződés egész t a r t a m á r a a szerződés névszerint megjelöli, ezekhez még egy tagot a közgyűlés választ. A kartellközpont (részvénytársaság) egy igazgatósági t a g j a a végrehajtó-bizottság gyűlésein tanácskozási joergal részt vehet.
A választmány a végrehajtó-bizottságnak az árak megállapításánál, továbbá árpolitikai kérdésekben és egyéb ügyekben tanácsadója. Véleményt ezek szerint csak a k k o r ad, amikor azt a
végrehajtó-bizottság kikéri, ennek d a c á r a a végrehajtó-bizottság
elnökének elnöklete alatt havonta egyszer ülésezni tartozik.
A szindikátus t a r t a m a öt év. Időelőtti feloszlatását a szerződésben megjelölt aránylag csekély érdekeltség is kérheti, de a
feloszlást csak lényegesen m a g a s a b b hányadszám, illetve az öszszes hányadok háromnegyed részének hozzájárulása esetén mondh a t j á k ki, még pedig a feloszlást kimondó határozat keltétől számított egy bizonyos időre. Egy vagy több üzem megszűnte,
avagy egy vagy több t a g n a k bármi okból való kiválása a szindikátust nem szünteti meg, egyes tagok sem a jelen szerződés
felmondására, sem a szindikátus feloszlása előtt való kilépésbe
jogosítva nincsenek. Ha a központ egy időszakban a k o n t i n g e n s
k é t h a r m a d részét nem t u d t a eladni, a k k o r a szindikátus feloszlatása diskusszió tárgyává tehető és ha a hányadoknak a szerződésben megállapított része a feloszlásra szavaz, a k k o r ezen hányadok tulajdonosai a szerződést a m a g u k személyére nézve felm o n d h a t j á k , de a többi tagra a szindikátus továbbra is fenmarad,
ha pedig a h á n y a d o k n a k körülbelül e y j ö t ö d része szavaz a feloszlás mellett, úgy a szindikátus végleg feloszlik.
A fent már ismertetleken kívül minden egyes kötelezettségszegés esetére maximális összegben megállapított birságát a
végrehajló-bizottság szabja ki. A kiszabás körül a végrehajtóbizottságnak mérlegelési jog£ van és ha a tag a határozatban
nem nyugszik meg, a választott-bíróságnál kereshet orvoslást.
A szindikátus közegeinek és a részvénytársaságnak (központnak) a szindikátus érdekében eszközölt összes kiadásai és költ-
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ségei a t a g o k a t hányadaik a r á n y á b a n terhelik, a v é g r e h a j t ó bizottság ezekre a kiadásokra a központ útján előlegeket szedhet. A tagok továbbá szavatolnak egymásért a központ irányában a központnak a szerződésben felsorolt követeléseiért.
Biztosítékul a tagok kelet és lejárat nélküli váltóelfogadványaikat vagy értékpapírokat a d h a t n a k . A szindikátusi vagy bizományi szerződés h a t á r o z m á n y a i n a k megszegése vagy a kiszabott
birság m e g nem fizetése esetén a végrehajtó-bizottság a váltót
kitöltheti és vagy saját felperessége alatt, vagy a közpon-t útján
peresítheti, az é r t é k p a p í r o k a t pedig a KT. 306. §-a értelmében
eladhatja.
A szindikátusi szerződést a részvénytársaság (központ) tudomásul vette és a n n a k jeléül szintén aláírta.
A bírói illetékesség a következőképen van szabályozva: A szerződésből eredő összes perekben egy Budapesten székelő választott bíróság dönt, melynek alakítására és eljárására, mennyiben
az alábbiakban más határozatok nem foglaltatnak, a polgári perr e n d t a r t á s h a t á r o z m á n y a i mérvadók. A választott b í r ó s á g h á r o m
tagból áll, egyet-egyet a peres felek jelölnek ki, az elnököt pedig
a felek által kirendelt bírák választják. Az elnöknek a m. kirbíróságok státuszába kell tartoznia és ha a felek által kirendelt
bírák az elnök személyében nem t u d n a k megegyezni, a k k o r az
elnök kijelölésére a szerződésben provideált méltóságok hivatottak a szerződésben megállapított sorrendben. Ha az egyik kirendelt bíró az elnök delegálása iránti megkeresést nem a k a r j a aláírni, úgy a másik választott bíró az elnök delegálása iránt egym a g a is befolyamodhatik.
Ha a választott bírósági kikötés jogerősen érvénytelennek
vagy hatálytalannak m o n d a t n é k ki, a budapesti árú- és értéktőzsde választott bírósága illetékes és csak ha ezt a bíróságot
is jogérvényesen illetéktelennek m o n d a n á k ki, f o r d u l h a t a felperes a rendes bírósághoz.
Az a k t o r á t u s i jogot, illetve a passziv legitimációt a szerződés
ekképen állapítja m e g : A szindikátusnak a t a g o k elleni pereiben
felperesként a végrehajtó-bizottság elnöke vagy a v é g r e h a j t ó bizottságnak e célra kirendelendő tagja, vagy a részvénytársaság
lép fel. Egyes t a g o k n a k a szindikátus ellen indítandó megállapítási keresetei a végrehajtó-bizottság elnöke és két alelnöke —
ilyenekről a szerződés nem tesz említést — ellen indítandó ; a
hozandó ítélet az összes t a g o k r a kötelező. Egyes t a g o k n a k a szindikátus elleni teljesítési keresetei az összes többi tagok ellen indítandók, úgy azonban, hogy mindegyik t a g csak hányada arányában perelhető, az alperes t a g o k egyetemleges kötelezettsége
ki van zárva.
A választott bírósági kikötés hatályos azokra a perekre is,
melyeket a szindikátus, illetve a végrehajtó-bizottság megbízásából a részvénytársaság tesz a t a g o k ellen folyamatba. Hatályos
továbbá a szerződésből eredő, de a szindikátus lejárta után megindítandó perekre is.
A gyárosok az itt ismertetett szerződés szerint kartellé egyesültek, hogy a gyártáshoz szükséges nyersanyagot egységesen
beszerezzék és az előállítandó á r ú t egységesen eladják. E célból
egymás közölt és egymás irányában kötelezettséget vállaltak az
iránt, hogy az összes nyersanyagot a karteliközpont részvénytárs á g egy semátikus alapszabályokkal alakult részvénytársaság útján fogják beszerezni és összes á r ú i k a t ugyanezen központ útján
fogják eladatni és e g y m á s és a k ö z p o n t irányában abszolút versenytilalmat vállalnak. A tagok részesedése a beszerzendő nyersanyagban és a kötendő eladásokban egységes elvek alapján a
kartell egész t a r t a m á r a meg lesz állapítva, az egyes ügyletek lebonyolítási módja pedig ugyancsak végképen le van szegezve.
A tagok azonban nemcsak egymás irányában és a szerződéssel
alakított szindikátus (kartell) irányában kötik le m a g u k a t , de
egységes kötelezettségeket vállalnak az alapítandó karteliközpont
irányában is, viszont a kartellközpont a szerződés által neki kiosztott tisztet jogkötelezően vállalja.
Ez a kartell tehát a kettős szerződési viszonyról fent adott
m e g h a t á r o z á s t mindenben fedi, szervezete és jövendő működése
egyrészt azokban a h a t á r o z m á n y o k b a n vannak lefektetve, an elyck a tagok egymásközötti és a szindikátus irányában vállalt
kötelezettségekről és az ezekkel j á r ó j o g O K r ó l szólnak, másrészt
azokban a rendelkezésekben foglalvák, melyekről a kartellközpontról tétetik említés. Valamint azonban a kartell alakulása a
német mintához t a r t o t t a magát, ú g y teret nyitott azoknak a ké-
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telyeknek is, amelyek Németországban hasonló alakulatú kartelleknél is fen f o r o g n a k .
Az első kétség a kartell jogi minősítése körül m e r ü l fel.
Minek nézzük ezt a kartellt, közkereseti t á r s a s á g n a k , alkalmi
egyesülésnek, m a g á n j o g i egyesületnek vagy m a g á n j o g i társaságn a k ? Az első kettőt azt hiszem, rövidesen kicsatolhatjuk, a kartellre ezeknek egyetlen, egy k r i t é r i u m a sem vág. Marad az egyesület, m e g a m a g á n j o g i társaság. De lege lata 'nálunk ennél a
kettőnél is zátonyra k e r ü l ü n k , mert amit az egyesületi írott j o g
az 1875. évi 1508. számú belügyminiszteri rendelet tartalmaz, az
tisztára adminisztratív rendelkezés, a magánjogi társaságról meg
tételes j o g u n k egyelőre nincsen. A j o g g y a k o r l a t m a j d n e m ugyanennyire vérszegény, bár egyesületünk is és m a g á n j o g i társaság u n k is szép számmal vannak. A Magyar Általános Polgári Törvénykönyv tervezete mindkettőről behatóan tárgyal. A társasági
j o g a törvényjavaslatba is átvétetett, de az egyesületi j o g o t elébb
a törvényjavaslat egy-két szakaszos deklarációba szorította bele,
majd a képviselőházi bizottság teljesen kihagyta azzal a kétségtelenül helyes indokolással, hogyha nem kodifikálja az egyesületi
jogot, a k k o r nem célirányos, hogy a törvényhozó kezét a javaslatban m e g m a r a d t elvi kijelentésekkel megkösse. Törvényjavaslatunk tehát az egyesületi jogról ezidőszá-int nincs, de az egyesületi j o g tervezete m e g m a r a d t és minthogy ez a tervezet mai
j o g u n k t ó l csak ott tér el, ahol a Német Polgári Törvénykönyvhöz közeledik, feltehető, hogy a külön egyesületi törvény magánjogi része lényegében nem fog mást tartalmazni, mint a tervezetbe foglalt egyesületi jog. Ami pedig a m a g á n j o g i társasági
j o g o t illeti, egyképen h a s z n á l h a t j u k akár a p a n d e k t a j ö g idevonatkozó részét, a k á r a N é m e t Polgári Törvénykönyvet vagy a mi
t ö r v é n y j a v a s l a t u n k a t , az elvek, amennyire t é m á n k a t érintik,
egyezők.
(Folyt, köv.)

Dr. Forbáth

Tivadar.

A büntetés végrehajtásának felfüggesztése
a gyakorlatban.*
II. Nézzük most már a számadatokat.
1908 o k t ó b e r — d e c e m b e r havában 153, 1909-ben 579, 1910-ben
707, 1911-ben 606, 1912-ben 695. 1913-ban 873 és 1914-ben 911
elítélt büntetésének végrehajtása lüggesztetett fel, 6 és V* év alatt
tehát 4524 volt a jogkedvezményben részesítettek száma.
Amint látható, elég jelentékeny e szám és feltűnő, hogy a
kedvezményezettek száma csaknem évről-évre emelkedik, úgy
hogy a hatodik évben a felfüggesztéses büntetések eset-száma
az első teljes óv eset-számának csaknem kétszeresét teszi ki.
E fokozatos emelkedés nem áll arányban az évenként elbírálás alá k e r ü l ő bűnesetek számával és a további fokozás már igazán egészségtelen tünete lenne a törvény alkalmazásának.
Magyarázatára különösen két jelenség szolgál.
Az egyikről m á r szólottam, amikor kimutatni igyekeztem,
hogy arra nem alkalmas esetekben is él a bíró e jogkedvezmény
igénybevételével, tehát úgy m o n d h a t n á m legrövidebben, hogy az
intellektuális h a t á r o k a t nem t a r t j a be.
A bírói g y a k o r l a t n a k helyes irányba leendő fejlesztése éi
'
kében legyen szabad a J o g t u d o m á n y i Közlöny Döntvénytára 1912.
évbeli 20ö. számú esetét kiemelnem, melyben az alsóbbfokú bíróságok a Bn. 1. §-át azért alkalmazták, m e r t attól a vádlottak
közszolgálati viszonyaira és büntetlen előéletükre való tekintettel
a vádlottak magaviseletére nézve kedvező hatást vártak.
A kir. Kúria a jogkedvezmény alkalmazását mellőzte, mert
a közszolgálati kötelesség megszegésével elkövetett bűncselekmény esetében a közszolgálati viszony különös méltánylást érdemlő o k n a k épen nem tekinthető, miután ilyen bűncselekmény
csakis közszolgálatban álló személy által követhető el.
Viszont egy másik esetben kimondotta, hogy a korlátolt jogi
ismeret ok a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s á n a k felfüggesztésére.
A másik jelenség pedig a b b a n áll, hogy a b í r ó s á g alkalmas
esetekben is t ú l h a j t j a a j o g k e d v e z m é n y igénybevételét, s ű r ű n él
ezen, a vele szemben kényelmi szempontból csábító hatású törvényadta joggal, vagyis az eseteket nem rostálja meg eléggé.
Szemléltetőbbé válik e kijelentés, ha példákat idézek:
Az 1909. B. I. 54. és 105. számú b ű n ü g y b e n l o p ^ ^ k , miatt
* Bef. közi.

Az előbbi kőzi. 1. a 32. számban.
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egy-egy korona (?), az 1910. B. II. 270., 991. sz. ügyben becsületsértés miatt, az 1910. B. IX. 1758., II. 2210. sz. ügyben sikkasztás miatt két-két korona, a VII. 679. sz. ügyben testi épség elleni
kihágás miatt egy és egy korona p é n z b ü n t e t é s alkalmaztatott.
A további években is számtalan olyan eset van (1912-ben 11
eset), melyben az elítélt becsületsértés miatt két korona pénzbüntetéssel sújtatott.
És aztán se szeri, se száma az 5, 10, 15, 20 k o r o n á s felfüg-

t

telt b ü n t e t é s e k n e k !
Tehát a bíró az előírt büntetési skálán nemcsak a m i n i m u m i g
le, de ennek a kiszabható legkisebb b ü n t e t é s n e k v é g r e h a j tását is felfüggeszti.
Véleményem szerint azonban ez a tünet m á r az ítélkezés
komolysága rovására történik legnagyobb részben, m e r t lehet
ugyan eset, ahol a kiszabható legkisebb b ü n t e t é s alkalmazása is
indokolt, de hogy az élet ilyen eseteket — tudniillik, hogy emellett m é g a b ü n t e t é s végrehajtása felfüggesztésének is törvényes
alapja lenne — oly nagy számmal vetne fel, mint a fentiekből
erre következtetni lehetne, bírói pályámon nem tapasztaltam.
Többek közölt inkább egy más k ö r ü l m é n y is szolgál k ú l f o r rásául ennek az e l j á r á s n a k ; nevezetesen az a téves felfogás, hogy
a felfüggesztés mint biintetésenyhítési
eszköz, nem pedig amint
kell, célszerűségi büntetésmód
és jogkedvezmény alkalmaztatik és
a legtöbb esetben ott, ahol a Btk. 92. ^-a is igénybe vétetett.
A büntetés v é g r e h a j t á s á n a k felfüggesztése nem a Btk. 92.
§-ávál alkotott korrekcionalizácionális rendszer továbbfejlesztése!
A Btk. 92. §-a alkalmazásának esetenkint korlátja, nincs, ellenben a felfüggesztés igénybevétele a m á r részletezett fő- és
kettős feltétel jelenlétét tételezi fel.
Kiemelte ezt m á r a kir. Kúria több ízben, kimondván, hogy
cta büntetés enyhítése s a kiszabott b ü n t e t é s végrehajtása felfüggesztésének feltételei teljesen különbözvén, azok közt semmi
kapcsolat nem áll fen.
A Jogtud. Közlöny döntvénytára 1910. évfolyama 9. sz. esetében pedig a következőkép tanít: A büntetés v é g r e h a j t á s á n a k
felfüggesztése nem vonható a büntetés kiszabása iránt tett intézkedés fogalma alá, m e r t a büntetést a bíró a b ű n ö s s é g fokához mérten szabja ki s ebből a szempontból mérlegeli a bűnösség fokára befolyással bíró, a tett és a tettes körülményeiből
merített enyhítő és súlyosító o k o k a t ; ettől eltérő, egészen m á s
irányú bírói megfigyelést igényel a b ü n t e t é s végrehajtásának
felfüggesztése tárgyában hozandó határozat, amennyiben a b ü n tetés felfüggesztése célszerűségi eszköz, mely az elítélt egyéniségének és életviszonyainak megismerése alapján akkor veendő
alkalmazásba, ha a felfüggesztéstől az elítélt jövő magaviseletére
kedvező hatást lehet várni, vagyis ha a felfüggesztéssel n y ú j t o t t
kedvezményt az elítélt jövő m a g a t a r t á s á n a k érdeke indokolja.
Idevonatkozólag idézem m é g a jogegységi tanács következő határozatát (Jogt. Közi. Döntvénytára 1915. évi 92. sz.):
A Btk. 92. §-a és a Bn, 1. §-a között nem áll fen olyan kapcsolat, melynél fogva a b ü n t e t é s rendkívüli enyhítése m á r m a g á ban véve a b ü n t e t é s végrehajtásának felfüggesztését is vonná
maga után s viszont a 92. §. mellőzése a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s a
felfüggesztésének mellőzését még n e m indokolja.
T é r j ü n k vissza a számadatokhoz.
1908 okt.—dec. havában kilencféle vétség és hétféle kihágás
esetében alkalmaztatott a jogkedvezmény.
A 153 bűnöző között 97 volt vagyonelleni bűncselekmény
miatt elítélt.
A n a g y o b b számmal szereplő bűncselekmények a következők: lopás (42 eset), sikkasztás (32), becsületsértés (27), Kbtk. 129.
(19), testi sértés (10), rágalmazás (6), j o g t a l a n elsajátítás (4).
A további években a becsületsértés és lopás vétsége az,
amely mindig a legnagyobb k o n t i n g e n s t adja ki és pedig 1909-ben
150, illetve 179; 1910-ben 200, illetve 119; 191 l-ben 214, illetve 99;
1912-ben 321, illetve 101; 1913-ban 472, illetve 78; 1914-ben 416,
illetve 94.
Ezek mellett legnagyobb számban szerepel a sikkasztás 65
esettel, a testi sértés 55 esettel, a jogtalan elsajátítás 24 esettel,
a r á g a l m a z á s 9 esettel, az orgazdaság 10 esettel 1909-ben; ugyanezen s o r r e n d b e n 104, 49, 26, 10 és 18 esettel 1910-ben; 110, 71,
19, 13 és 14 esettel 1911-ben; 74, 51, 37, 19 és 8 esettel 1912-ben;
90, 79, 14, 23 és 9 esettel 1913-ban; 114, 61, 37, 39 és 8 esettel
1914-ben.
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A törvényalkalmazás j ó s á g á r a m u t a t , hogy Budapesten, ahol
a r á n y l a g sok csalási eset kerül a bíróság elé, ilyen vétségeknél
aránylagosan n e m sok esetben alkalmaztatott a jogkedvezmény;
így 1909-ben 13, 1910-ben 22, 1911-ben 14, 1912-ben 17, 1913-ban
19 és 1914-ben 39 esetben.
A hat évre eső 4371 elítélt tehát, a fenti bűncselekmények
génuszait véve tekintetbe, 1575 vagyonelleni és 2252 immateriális j a v a t érintő bűntevővel szerepel, 544 elítélt pedig a fentieknél
még kevesebb számban felmerült egyéb vétség és kihágási g é n u szok között oszlik meg.
Ugyanezen években egymást követőleg a vétség és kihágás
területkontingense a következő: 17 és 6, 17 és 9, 14 és 13, 12 és
13, 19 és 12, 20 és 14.
Vagyis egyedül 1912-ben n a g y o b b a kihágási esetek génuszszáma a vétségekénél, azonban tekintetbe veendő, hogy ez időből
7 kihágás csupán egy-egy esettel; 2 pedig csak két-két esettel
szerepel.
Kitűnik ezekből, hogy az összesen 125 génusz-számot kitevő
vétségek közül a fenti csekélynek m o n d h a t ó számú génusz-esetekben, a Kbtk. és a különböző egyéb törvények és statuturílok
által a vétségekénél is n a g y o b b génusz-számú kihágások közül
pedig m é g csekélyebb számú génusz-esetekre szorítkozott a j o g kedvezmény alkalmazása.
Az a követelmény tehát, melyet az előzőkben általánosságban e részben kifejtettem, a gyakorlatban is igazolást nyert.
A felfüggesztett pénzbüntetések összeg szerint: 1908-ban
3090 K, 1909-ben 7759 K, 1910-ben 11,911 K, 1911-ben 14,491 K,
1912-ben 15,304 K, 1913-ban 24,164 K, 1914 ben 26,524 K. I l a t és
negyed év alatt összesen 103,243 K.
Itt is-kiemelendő, hogy az évről-évre való rohamos növekedés egészségtelen t ü n e t ; az 1914. évi t U K a z 1909. évi öszszegnek csaknem négyszeresét teszi ki, egy lustrum idejére pedig
ez a szaporulat mindenképen sok, annál inkább, m e r t azt nem
lehet az 1914 : XLI. tc.-nek a büntetési tételek emelése számlájára sem írni.
A felfüggesztett p é n z b ü n t e t é s e k ' évi végeredményi összege
további fokozása feltétlenül elkerülendő.
A fentiekből l á t j u k azt is, hogy a felfüggesztés kapcsán okozott kincstári jövedelemapadás elég tekintélyes összegekre r ú g
évente; ennek mérlegelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy
a felfüggesztésekkel kapcsolatos pénzbüntetések n a g y o b b á r a szegényebb sorsú embereket s ú j t a n a k , azok tehát n a g y o b b m é r t é k ben be sem hajthatók, h a n e m szabadságvesztés-büntetés átváltoztatás alá kerülők s így végeredményben mégis, mint fogház
vagy elzárásbüntetések tekintendők, e réven pedig az államkincstár ismét az ezek végrehajtásával kapcsolatos költségektől méntesül.
Amint tehát a büntetőpolitika m a g a s a b b erkölcsi szempontjai
elől az állam anyagi érdekeinek h á t t é r b e kell vonulnia, úgy az
államkincstár -is nyer bizonyos kiadások mellőzésével járó megtakarításokat.
Most vegyük szemügyre az indignitás eseteit.
1909-ben 10, 1910-ben 9, 1911-ben 5, 1912-ben 14, 1913-ban 6,
1914-ben 4 elítélt felfüggesztett büntetése került v é g r e h a j t á s alá.
Az 1909—1911. évbeli felfüggesztett büntetések próbaideje
lejárván, ezen évek adatai már nem változhatnak, kétségtelen
tehát, hogy a lenti eredmények a lehelő legkedvezőbbek, m e r t a
legnagyobb percentuális szám a 2 % ; ez pedig igazán nem sok;
megállapítható tehát, hogy a bírói intés eredményes s a b ü n t e tésre ítélt a b ü n t e t é s végrehajtásától való félelem ellenőrző hatása alatt tartózkodik ú j a b b bűncselekmény elkövetésétől.
Ki kell itt még emelni, hogy a visszaesők kivétel nélkül a
vagyonelleni bűncselekményekért elítéltek közül kerültek ki, úgy
hogy csak az 1912—1913. években szerepel egy-egy eset immateriális bűnlevővel.
Érdekesnek t a r t o m végül megemlíteni azt is, hogy a törvény
13. §-a alkalmazására eddigelé nem volt tudtommal eset.
Nem akadt tehát oly elítélt, aki a próbaidő eredményes eltelte után bírósági végzéssel d o k u m e n t á l n i kívánta volna azt,
hogy az ellene kiszabott felfüggesztéses b ü n t e t é s többé végre
nem h a j t h a t ó .
így küszöböli ki a j o g g y a k o r l a t vérkeringése a n e m életképes
törvényhelyeket az élő anyagi j o g testéből."
Legyen szabad legvégül kiemelnem egy esetet (1914. B. IX.
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957.) az én praxisomból a törvény 2. §-ának 2. p o n t j a egy esete
m a g y a r á z a t a szempontjából, mely a Jogi. Közi. Büntetőjogi Döntvénytára 1915. évi 125. száma alatt közöltetett is.
K. Mihály a losonczi kir. j á r á s b í r ó s á g által egy 1914 július
23-án elkövetett csalásért 1914 július 27-én jogerősen egyheti
fogház és 20 K pénzbüntetésre ítéltetett.
Ugyanezen K. Mihály a Budapesten 1914 április 29-én és
1914 j ú n i u s 8-án elkövetett csalásokért 1914 n o v e m b e r 6-án vonatván felelősségre, jogerősen egyhavi fogház és 1 0 0 + 1 0 0 K
pénzbüntetéssel sújtatott, azonban a b ü n t e t é s végrehajtása felfüggesztetett. Emellett m é g a jelen esetben a Btk. 388. §-a szer i n t háromévi mellékbüntetés is szerepel.
A m. kir. Kúria b ü n t e t ő j o g e g y s é g i tanácsa 1915. B. 1. 4225.
szám alatt a felfüggesztéssel elkövetett törvénysértést megállapította, mert K. Mihály ellen tíz éven belül fogházbüntetés volt
megállapítva, kimondván, hogy a «Bn. 2.
2. p o n t j a a büntetés
felfüggesztésének kizárását minden megkülönböztetés nélkül nem
az ú j a b b elítélés alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének
időpontjától, valamint nem az előző b ü n t e t é s elszenvedésétől,
hanem csak az előző elitéltetéstöl, illetőleg a f o g h á z b ü n t e t é s n e k
jogerősen történt megállapításától teszi függővé, amiből következik, hogy annak a b ü n t e t é s é t sem lehet felfüggeszteni, aki
ellen előzetesen már fogházbüntetés volt megállapítva®.
A kir. Kúria tehát a j o g e r ő s szabadságvesztéses elítéltetés
előzőleg történt tényét az ú j a b b eljárás során való ítélkezés időpontjához képest állapítja meg.
Sit venia verbo, de engem a ius strictum ilyetén betűszerinti
megnyilvánulása nem n y u g t a t meg.
Engedtessék meg, hogy álláspontomat e kérdésben rövideír
előadhassam.
A törvény 2. §-ának 2. pontja tiltja a felfüggesztést, ha az
elítélt ellenében «elözőlegit tíz éven belül f o g h á z b ü n t e t é s volt
megállapítva.
A tíz éven belüli spácium b ü n t e t ő r e n d s z e r ü n k b e n minden
vonalon a visszaeső bűntettesekkel szemben megállapított időhatár.
A Bn. indokolásában pedig a következők f o g l a l t a t n a k :
«De a visszaesés súlyosabb eseteiben s z i g o r ú b b megtorlásra
van szükség, ott a pusztán erkölcsi b ü n t e t é s nem kielégítő . . .
Nem engedhető m e g a felfüggesztés a k k o r sem, ha a vádlott ellen előzetesen már f o g h á z b ü n t e t é s volt megállapítva, m é g ha azt
elévülés okából vagy azért, mert az elítéltet a felfüggesztés
kedvezményében
részesítették, nem is h a j t o t t á k r a j t a végre . . .
A visszaesésnek nincs kizáró hatása akkor sem, ha a b ü n t e t é s
kiállása óta tíz év eltelt.®
De a büntetőnovellának a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s a felfüggesztésére vonatkozó egész rendszere is azon alapul, hogy a bíróság
csupán a próbaidő
alatt elkövetett
bűncselekmények esetében
súlyosbíthatja az elítélt helyzetét s a törvényben kiemelt casuistikán kívül a 4. §. szerint «a bíróság az eset körülményeinek
méltatásával határoz afelől, hogy a felfüggesztett büntetést is
végre kell-e hajtani ?»
Kétségtelen és m e g d ö n t h e t e t l e n tehát az, hogy a Bn. 2. §-a
2. pontja a vissjft^őket
kívánta a jogkedvezményből kizárni.
Nézzük most már a visszaesőkre vonatkozó törvényhelyeket
büntetőtörvénykönyvünkben.
A csalásra a 381. §. 3. pontja, a lopásra a 338. §., a rablásra
a 349. §. 1. pontja, a sikkasztásra a 357. §., az o r g a z d a s á g r a a
371. §. egytől-egyig egyöntetűen a k k é n t rendelkezik, hogy a
visszaesés minősítő alap akkor, ccha az utolsó bűncselekmény
elkövetését megelőző büntetésnek kiállása óta tíz év m é g nem telt el».
Ebből viszont vitán kívül állónak lehet tekinteni azt, h o g y
az egyszerit visszaesés ténye megállapítása is csupán ezen törvényes korlátok szemmel tartása mellett történhetik.
Az utolsó bűncselekmény alatt pedig nem lehet m á s t érteni,
mint m i n d e n k o r azt, amelyik épen elbírálás alatt áll, mert hiszen
u t ó b b kiderülhet, hogy K. Mihály még 1913-ban is követett el
csalásokat, melyek esetleg a folyó évben kerülhetnek elbírálás
alá, ha n a p t á r és eddigi adat szerint az utolsó bűncselekmény
. 1914 július 23-án követtetett is el; ez esetben ismét ezen 1913.
évbeli bűncselekmény tekintendő az ítélkezés szempontjából utolsónak, akárhány j o g e r ő s ítélet van ellene m á r meghozva, azok
csak mint res ludicata j ö h e t n e k figyelembe.
Amiből ismét következik, hogy a n a p t á r i l a g számítandó tíz
év az elbírálandó fcmneset elkövetési időpontjától visszafelé törté-
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nendő számítással h a t á r o z a n d ó meg; ha tehát előző b ü n t e t é s van,
a n n a k ezen tízévi idő spáciumába kell esnie.
Ezeknél fogva a visszaesés ténye csak ebben az esetben állapítható meg.
K. Mihály 1914 április és j ú n i u s á b a n elkövetett cselekményeiért 1914 november 6-án vonatván feleletre, kétségtelen, h o g y
vele szemben — dacára 1914 július 27-én történt jogerős elítéltetésének — utolsó csalása elkövetését megelőző büntetésről szó
sem lehet, m e r t hiszen a budapesti bűncselekmények elkövetése
és a losonczi elítéltetés idején még büntetlen
volt.
Szóval a visszaesés ténye K. Mihállyal szemben 1914 november 6-án fen nem forog: mely okon kerülne tehát súlyosabb
helyzetbe azzal az elítélttel szemben, aki a próbaidő alatt ú j a b b
bűncselekményt követ el, b ű n ö s s é g e megállapíttatik és aki ennek
dacára sem szükségkép
szenvedi el a felfüggesztett büntetést,
m^rt ezt a törvény imperative minden esetre nem rendeli el.
Vagyis az, aki m á r a bíróság által próbára bocsáttatott és a
próbaidő alatt ú j a b b bűncselekményt követett el, hasonlíthatatlanul előnyösebb helyzetben lenne azzal szemben, aki csupán
azért, mert több bűncselekményt követvén el, az utóbbi cselekményért k o r á b b a n ítélik el s z a b a d s á g v j ® '
büntetésre, rhint a
naptári idő szerint előbb elkövetett cselekményért.
És ez nem jelent mást, mint a n n a k a körülménynek különleges büntetősúlyát a tettessel szemben, hogy a bíróság a naptári idő szerinti elkövetési cselekmények s o r r e n d j é b e n nem ítélkezett, amely eset nem következett volna be, ha a losonczi járásbíróság ítélkezése idejében t u d o t t volna a budapesti esetekről is.
Végeredményben így o d a j u t o t t u n k , hogy per analogiam meg
I^Sn sértve a bűntettessel szemben a Btk. 82. §-ában letett kardinális tétel.
K. Mihály^súlyosabban b ű n h ő d i k azért, m e r t az 1914 július
27-én ítélkező bíróság t u d o m á s hiánya miatt nem ítélkezett a
budapesti bűncselekmények felett is.
De hogy az én liberális t ö r v é n y m a g y a r á z a t o m nem értéktelen szószaporítás csupán és amint egyesek mondani fogják, feltűnési viszketegségen alapuló, utalok az 1896: XXXIII. tc. 387.
§-ának 2. bekezdésére.
«A vádló részéről, habár a vádlott terhére használt fellebbezés mindig a vádlott j a v á r a használtnak is tekintendő.))
Vagyis ha a vádlott a m a g a részéről m e g n y u g o d o t t is, a
reformatio in melius lehetségessé van téve.*
Utalok továbbá a Bp. 384. §-ának 3. bekezdésére és a Bp.
385. §-ának utolsó bekezdésére.
Tehát a kiemelt alaki semmisségi okok. valamint az összes
anyagi semmisségi okok (jelen eset a Bp. 385. §-a 2. pontja)
csak a k k o r veendők hivatalból figyelembe, ha a vádlott sérelmére
szolgáltak.
4
Ez pedig a reformatio in peius igénybevételének megszigorítása.
Mindezekből mi k ö v e t k e z i k ?
\
Hogy bűnvádi p e r r e n d t a r t á s u n k szelleme a j o g e g y s é g érdekében h a s z n á l h a t ó perorvoslatot — h a b á r a 441. és 442. §-ok azt
kifejezetten nem m o n d j á k is ki — egyedül a hivatalból
figyelembe veendő, tehát súlyosabb természetű semmisségi okok keretében engedi meg.
Más szóval az apróbb, kisebb súlyú bírói tévedéseket, még
ha azok úgy a törvény betűszerinti értelme, mint a n n a k interpretacionális szelleme szerinti felfogással is e g y k é n t ellenkeznek,
nem úgy, mint a jelen esetben — az alaki ig-azság és a bírói
ítélet tekintélyének érdekében el kell nézni.
Ezt az állam legfőbb és az igazságszolgáltatás l e g n a g y o b b
érdeke: a j o g r e n d sziklaszilárdságába vetett hit komoly ok nélkül történő megingatása, a törvény és a b í r ó s á g iránti bizalom
felesleges csökkentése elkerülésének szüksége parancsolja.
Komoly hittel remélem is. hogy az én megállapított «törvénysértés»-emmel szemben elfoglalt álláspontom a jövőben m é g
a rehabilitálás i d ő p o n t j á h o z elérkezni fog.
Az első r e m é n y s u g á r megcsillanását jelöli m e g a m á r említett 3. számú b ü n t e t ő d ö n t v é n y következő kijelentése:
«A felfüggesztés feltételeinek a Bn. 1. §-ában foglalt meghatározásán felül a Bn. 2. § a felsorolja a bűncselekmény súlyából, az elítélt előéletéből és a cselekmény indokából merített azokat a körülményeket, amelyek a büntetés felfüggesztését kizárják.))
Poltári dr. Kovács
Lajos.
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JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

A közigazgatás! bíróság újabb gyakorlatából.
A közigazgatási határozatok jogerejének
ma napi renden levő
kérdéséhez érdekes adalékot szolgáltat a közigazgatási bíróságnak az elvi határozatok g y ű j t e m é n y é b e n 1081. szám alatt közölt
határozata. A bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
utalványozó hatóság rendelkezésével szemben támasztott igények
érvényesítése nincs a j o g o r v o s l a t o k r a közönségesen megállapított
határidőhöz kötve, hanem a megye törvényhatósági bizottsága az
alispán intézkedése ellen a v é g r e h a j t ó útiszámlája kérdésében
hónapok múlva előterjesztett panaszt érdemben köteles elbírálni ;
vagyis az utalvány nem oly természetű intézkedés, amely jogerőt
teremthetne. (305/1914. K.)
1082. sz. a. /olyan elvi jelentőségű h a t á r o z a t o t közölt a bíróság, amelynek merev általánosítására nem m e r n é n k vállalkozni.
Olyan ügyről volt szó, amelyet törvényeink kifejezetten közigazgatási h a t á s k ö r b e utalnak, nevezetesen cselédbérkövetelés (1876.
évi XIII. tc. 115. §.) ; m i n t h o g y azonban a bér a gazda örököseivel szemben van érvényesítve, a bíróság csak megállapította a
cseléd igényeit az elhalttal szemben, — egyébként az igényt az
örökösökkel szemben polgári p e r ú t r a hagyta. Az indokolás az
1896: XXVI. tc. 17. §-ára utal, amely azonban a mi nézetünk
szerint csakis az elbírálandó kérdéstől elválaszthatatlan — bár a
bíróság hatáskörébe egyébként nem tartozó — közigazgatási kérdés bírói elbírálását kívánja biztosítani ; de nézetünk szerint
egyáltalán nem a k a r j a kizárni a döntéshez szükséges és bármily
h a t á s k ö r b e tartozó előkérdéseknek vizsgálását és különösen nem
a k a r j a a közigazgatási hatóságok h a t á s k ö r é t ily irányban megszorítani. Ez utóbbi indokolásbeli állásfoglalások nem b í r n a k
res iudicata jelleggel, míg a 17. §. esetében a kapcsolatos kérdés bírói jelleggel és így végérvényesen el van döntve. A bíróság álláspontja szerint így minden közigazgatási kérdés bírói
útra kerülhetne, ha az érdekelt hejyébe az örökösök léptek (pl.
adó- és illetékügyek is). A k é r d é s kétségtelenül kényes, de a
lényeg mégis csak az, hogy az illető ügy milyen h a t á s k ö r b e
tartozik és az ügy ezen természetén nem változtathat az, hogy
a kérdésbe az örökösödés is belejátszik. (8132/1914. K.)
A köztisztviselői
jog köréből kiemeljük az 1092. sz. a. közölt
2757/1914. k . sz. h a t á r o z a t o t ; eszerint az állásának elfoglalásában és az eskü letételében hivatalánál fogva akadályozott állami
alkalmazott magasabb fizetése a kinevezés időpontja szerint igazodó esedékesség napjától folyósítandó. Ugyancsak a tisztviselő
javára értelmezte a bíróság az 1088. sz. a. közölt ítéletben az
1912 : XXXV. tc. 25. §-ának azt a szabályát, amely szerint a tévesen kisebb összegben utalványozott illetmény kiegészítése az
esedékessé válástól számított három éven túl m á r nem kérhető;
kimondta ugyanis, hogy a törvény életbelépte előtt esedékessé
vált illetményre ez a három évi elévülési idő csak a törvény hatálybaléptével kezdődik. (2376/1914. K.)
Az 1076. sz. a. közölt ítélet szerint kiküldetési
költségre nincsen igénye a n n a k a vármegyei tisztviselőnek, aki közérdekben
j á r el éd állandó útiátalánnyal van ellátva. (6072/1914. K.)
A 2969/1915. K. sz. határozat (1086. sz. a. közölve) azt
mondja ki, hogy egy egyén, m é g ha két közjogi alapon szervezett nyugdíjintézetnek is j o g o s u l t tagja, ugyanazon közalkalmazásából folyólag kettős mjngdijat
nem élvezhet; tehát az a városi
főjegyző, aki hivatalánál fogva t a g j a volt a vármegyei jegyzői
nyugdíjintézetnek, a városi alkalmazottak később létesült nyugdíjintézetébe t ö r t é n t belépése által igényeit a megyei nyugdíjalappal szemben elvesztette.
Az új nyugdíjtörvény
választást engedett az állami tanároknak, hogy a régi vagy az új törvény h a t á r o z m á n y a i alá kívánn a k - e tartozni (1912 : LXV. tc. 88. §.), m i n t h o g y r á j u k nézve bizonyos^ esetekben a régi törvény rendelkezései voltak kedvezőbb e k ; az 1096. sz. a. közölt bírósági határozat azt m o n d j a m á r most
ki, hogy amennyiben az illető t a n á r az ú j nyugdíjtörvényt kívánta
i r á n y a d ó ú l tekinteni, özvegye a k k o r sem kérheti a régi alkalmazását, ha az ránézve kedvezőbb lenne. (8293/1914. K.) A határozatot nem t a r t j u k nagyon m é l t á n y o s n a k ; az a körülmény pedig,
h o g y az özvegyi nyugdíj a férjet megillető nyugdíj összegéhez igazodik, m i n t tisztán számítási alap, jogi érvként bajosan szerepelhet.
A nevelési járulék az 1078. sz. a. közölt ítélet szerint önálló
i p a r ű z é s folytán n a g y k o r ú v á vált gyermek után is jár, ha az
ij.arűzés időközben megszűnt, minthogy a törvény intenciója
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szerint 600 K-t el nem érő jövedelemmel j á r ó foglalkozás sem
veszi el a nevelési j á r u l é k r a való jogot. (7839/1914. K.)
Az 1085. sz. a. közölt h a t á r o z a t azt a szabályt alkalmazza,
amely szerint a két évi fizetéssel végkielégített tisztviselő a két
évnél k o r á b b a n történt ú j r a a l k a l m a z á s esetén a
végkielégítésnek
annyi 24-ed részét köteles visszatéríteni, ahány hónap tényleges
szolgálata erre a két évre esik. (1281/1914. K.)
A községi jogra nézve több* érdekes elvi kijelentést t a r t a l m a z
az 1087. sz. a. közölt ítélet. (3098/1915. K.) Érdekesen fejti ki,
hogy a közigazgatási közszolgálat egységének
kölcsönösségének folyton erősbödő irányzatával nem fér össze a községi törvény 75. § ának azon szó szerint való értelme, amely szerint
állami és megyei tisztviselő községi elöljáróvá egyáltalán nem
választható; hanem a törvényszövegnek csak a kettős alkalmazás
összeférhetetlensége lehet a helyes értelme és ez az összeférhetetlenség u t ó l a g is m e g s z ü n t e t h e t ő . Lényegtelen alaki szabályt a l a n s á g n a k (!) minősítette a bíróság az egy szótöbbséggel történt polgármesterválasztás érvénye szempontjából azt a körülményt, hogy egy bizottsági tag nem k a p o t t meghívót a tisztújító székre, minthogy az illető utólag tett kijelentése .szerint
úgy sem jelent volna meg. A megválasztott bizottsági póttagok
a t a g s á g i helyek megüresedése esetén külön képviselőtestületi
behívás nélkül is érvényesíthetik jogaikat, m o n d j a tovább a hivatkozott határozat. R é g e b b i álláspontjával ellentétben (687. sz.)
azt is k i m o n d j a a bíróság, h o g y a községi elöljárói állással
összekötött szavazatjog az illető elöljárói állásban szabályszerűen
m ű k ö d ő helyetteseket is megilleti. Végre megállapítja, hogy nincs
olyan jogszabály, amely szerint a mozgósítás folytán katonai
szolgálatra bevonult előljáró vagy bizottsági t a g megbízatása és
így szavazati joga megszűnne.
Az 1098. sz. határozat szerint az év vége előtt megalakult
új képviselőtestület az ügyek érdemében m é g nem j á r h a t el;
azonban a m e g a l a k u l á s után megejtett általános tisztújításnál ilyenkor is m á r az ú j képviselőtestület m ű k ö d i k közre.
(4822/1915. K.)
A községi m u n k a az 1097. szám alatt közölt h a t á r o z a t
(5307/1915. K.) értelmében a községben levő ház után jogi személyeket is terhel.
Nem h a g y h a t j u k említés nélkül, hogy a bíróság közigazgatási osztályának hivatalos h a t á r o z a t t á r a az 1915. évről csak 40
határozatot közöl. Amíg külföldön évenként hatalmas és könnyen
kezelhető kötetek terjesztik országszerte a közigazgatási b í r ó s á g
gyakorlatát, n á l u n k egy kevéssé ismert nagyon szerény kiadvány
áll csak rendelkezésre. Ugy véljük, hogy az elvi határozatok
megválogatásánál nem szabadna oly szűkkeblűeknek lenni. Sokszor az eset érdekessége, az indokolás m ó d j a is közzétételre érdemesíti a h a t á r o z a t o t ; m é g többször nem az alkalmazott anyagi
jog, hanem a b í r ó s á g n a k egyes eljárási kérdésekről, jogi eszmékről (jogerő stb.) való felfogása kelthet figyelmet; végre hasonló döntések közzététele is a jogismeretek terjedésének az
iskolája.
Dr. Egyed
István.
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— A jocji t o v á b b k é p z é s kérdése, amellyel első c i k k ü n k
foglalkozik, ép úgy függvénye az egyetemi kiképzésnek, mint
ahogy jogi o k t a t á s u n k sokféle b a j á n a k nagyrészéért a középiskolai o k t a t á s felelős. Közoktatásunk céltudatos reformerének
tehát a h i b á k a t és hiányokat összefüggésben kellene orvosolnia.
E r r e vallanak az eddigi továbbképző tanfolyamok is, amelyek
nem annyira a továbbképzést szolgálták, mint i n k á b b a jogászok
kiképzésének hiányait és általános műveltségének hézagait igyekeztek pótolni. Fogalmilag a továbbképzés n e m m a g a s a b b képzettség megszerzésére, hanem a r r a szolgál, hogy a jogász a tudomány és gyakorlat fejlődését ismerje meg, amely kiképzésének
ideje óta következett be. Azonban nálunk és némileg Németországban is a r r a használta a kormány, hogy a jog- és államt u d o m á n y o k ama extravagantes-eit
adassa elő, amelyek az egyetemek konzervativizmusa miatt a jogi tantervben egyáltalán nem
vagy nem kellő mértékben találták helyet. Ebből azonban félszeg helyzet tárnndt. Két-három előadás j u t o t t oly t á r g y a k n a k ,
mint pl. szociológia, szociálpolitika, kriminológia, psychiatria
stb., ami legfeljebb arra jó. hogy az érdeklődést felkeltse, anél-
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kül, hogy kielégíthetné. Ha ezekre az ismeretekre szüksége van
a jogásznak (amiről most nem kívánunk vitatkozni), akkor az
egyetemnek a hivatása, hogy elsajátításukra módot nyújtson. így
semmi kétség pl., hogy a közgazdaságtannak úgy a tanítási,
mint a vizsgarendben a mainál sokkal nagyobb szerepet kell
juttatni, de annak hiányos tanítását továbbképző tanfolyam nem
pótolhatja. Már csak azért sem, mert a továbbképző tanfolyamban nem vehet részt mindenki,' aki a gyakorlatban működik.
Még kevésbé vállalkozhatnék a továbbképző tanfolyam arra, hogy
a jogászok ú. n. általános műveltségének hézagait történelmi,
bölcsészeti, irodalmi, természettudományi stb. előadásokkal kitöltse. Aki a biztos alapot a középiskolából és olvasmányaiból
nem hozza magával, annak a ((csemege)), ahogy cikkünk írója
ezeket az előadásokat találóan nevezi, nem sokat ér. E tekintetben azonban a tapasztalatok valósággal elszomorítók. Régebben
e sorok írója egyetemi előadásainak kezdetén az általános m ű veltség körébe vágó kérdéseket tett fel hallgatóinak és a több
mint száz főnyi auditóriumban alig akadt néhány, aki ilyen kérdésekre, mint pl. miben áll a buddhizmus lényege, mi az energia
megmaradásának elye, mi a különbség perceptio és apperceptio
közt, mit jelent a művészetek egysége Wagnernél, mi a katastropha-elmélet, hallott-e már a neanderthali emberről, kik a
naturalista regény úttörői stb., kielégítő választ tudott volna
adni. Lehet arról vitatkozni, hogy az általános műveltségnek
van-e értéke a jogász számára, de ha ezt az értéket elismerjük,
akkor a néhány hetes továbbképző kurzus a középiskola "hiányait
nem pótolhatja. Egyelőre azonban úgy látszik, hogy a jogi továbbképzést a kormány a rebus sic stantibus klauzula alapján
kívánja szervezni. Ez a feltevés pedig feltételezi, hogy a szervezés alapgondolata a jövőben is: non multum, sed multa lesz.
Ily körülmények közt valóban nehéz feladat vár az ügybuzgó
szervezőre: Makay miniszteri tanácsosra, ha az intézményt a dilettantizmus és félműveltség lejtőjéről a tudomány magaslataira
kívánja emelni.

.— A szabadban végzett r a b m u n k a fejlesztését célozza
Liptó vármegye közigazgatási bizottságának július hó 12-én az
igazságügyminiszterhez intézett felterjesztése, amelyben kéri,
hogy a rózsahegyi törvényszéki fogház mellett létesített rabkertet a földmívelésügyi miniszter kezelése alatt álló földterülettel egészítsék ki és rokkant bolgár katonát alkalmazzanak a
foglyok oktatására. A felterjesztés indokolásából kiemeljük a
következő elméletileg is megszívlelendő részt:
«Ha a fogoly a szabad természettel olyan kapcsolatba hozatik,
hogy egész énje, individualitása a nagy természet és ennek törvényei által szabályozta hatásához közvetlen viszonyba lép, ha működésének, törekvésének, szorgalmának intenzivitásáért viszont a
természet hálás ellelfclit>lgáltatását van alkalma észlelni és azt is
tapasztalni, hogy a természet a kevésbbé törekvő csekélyebb szorgalommal dolgozó társainak kisebb mérvű eredményt nyújt, ezen
jelenség az, amely a fogolyban azt a tudatot, azt a meggyőződést
ébreszti, hogy ő becsületes munkával, ernyedetlen szorgalommal, a
nagy külvilágban mindenesetre becsületesen is tudna megélni. Lélektani okokban gyökeredzik ezen ébresztés, melyet sem a munkaeszköz, sem a gép nem kelthet és pedig azért nem, mert az eszköz ez
a gép, holt alárendelt -test, ellenben a természet fenségével szemben, magát az ember önönmagát alárendeltjének vallja. Ezen tudat
ébresztésére tehát feltétlenül szükséges, hogy a fogoly a kertben
nem hol itt, hol ott, — az őr rendelete szerint — hanem korán tavasztól késő őszig, egy kizárólag részére megművelés végett kihasított darab földön némiképp saját belátása szerint legyen foglalkoztatva. Ezen a darabkán legyen ő, — persze a tudomány mai álláspontjának megfelelő oktatás mellett — a gazda, a talajnak vetés
előtti készítésétől egészen analfk learatásáig az összes stádiumokon
át, az ő tevékenysége, ipp*íff>dása legyen szentelve e darab földnek, a plánta fejlődése váljék az ő és csakis az ő örömévé, satnyulása az ő bujává és ez izgassa is a satnyulás okának kutatására és
eltávolítására.*
Ezeket szem előtt tartva, eszményképül olyan terjedelmű kert
szolgálna, melyben minden egyes fogolynak egy megfelelő rész
volna külön-külön kihasítható, hajlamához képest, akár a konyha-,
akár pedig a virág- vagy gyümölcskertészetben.»
Valóban kívánatos volna, hogy a rózsahegyi okos példa
mennél több követőre találjon. Nemcsak börtönügyi okok szóiFőszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.

nak mellette, hanem a háborús közgazdaság is szükségessé teszi,
hogy a rendelkezésre álló munkaerőt a mezőgazdasági termelésben mentől intenzivebben kihasználjuk. Nem kételkedünk benne,
hogy az igazságügyminiszter, aki börtönügyünk reformjáról szóló
jogászegyleti értekezésében elsőnek szólalt fel Magyarországon
a letartóztatottak rendszeres földmívelő m u n k á j a mellett, méltányolni fogja Liptó megye okos felterjesztését.

— Az u t ó l a g o s h á z a s s á g k ö t é s törvényesítő hatálya
tekintetében a Kúria legutóbb két döntést hozott. Az első döntés (4758/1915. Magánjogi Döntvénytár 1916. évfolyam, 1.) igen
éles formulázásban foglal állást a törvényesítés visszaható ereje
mellett, amikor kijelenti, hogy «a bírói gyakorlat szerint az utólagos házasság által való törvényesítés joghatálya visszahat a
gyermek születése időpontjára)) és ezen elvi kijelentésnek azonnal le is vonja gyakorlati konzekvenciáját azzal a rendelkezéssel,
hogy «az utólagos házassággal törvényesített gyermek kötelesrész sérelme címén m e g t á m a d h a t j a azt az ajándékozást, amelyet
atyja a gyermek születése és a házasságkötés közti időben tett».
Bár igen kategórikus a kijelentés, hogy az ítéletben kifejtett
álláspont «bírói gyakorlat)), a valóságban a határozat inkább újdonság, mint egy régi elv ismétlése. A Döntvénytár jegyzete is,
úgylátszik, így fogja fel az eddigi gyakorlatot, amelyben a törvényesítés visszaható ereje a jegyzet szerint ((eddigelé nyílt kérdés volt)). A Kúria stilizálása ritkán szokta nyíltan bevallani,
hogy újítást létesít, de máskor új tételeit a szerényebb történeti
múlttal dicsekvő ((jogszabály az» kifejezéssel szokta bevonni a
régiség patinájával.
Polgári törvénykönyvünk javaslata 102. §-a csak annyit
mond, hogy a házasságkötéssel a gyermek mindkét szülő törvényes gyermekévé lesz. Mely időpontban, erről hallgat a szakasz.
Ivolosváry Bálint beszédesebb. «A törvényesítésnek a születés
percéig visszaható ereje nincs, hatálya csak a házasságkötéssel
áll be.» (A. magyar m a g á n j o g tankönyve 2. kötet, 530. 1.) Ugyanezen állásponton a német Motiven, derlangt das uneheliche Kind
die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes n u r von der Zeit
der Eheschliessung an für die Zukunft. Die Legitimation wirkt
alsó iricht bis zu der Geburt des Kindes zurückD. (4. kötet, 923.)
A Kúria álláspontjával egyezik, sőt azt túl is haladja a Code
civil 960. §-a, amely az ajándékozás .megtámadását megengedi,
még akkor is, ha a gyermek az ajándékozás után született.
Kétséget támaszt a magyar jog szempontjából a Kúria
10,976/1915. számú határozata. (Magánjogi Döntvénytár 916. évfolyam, 232. lap.) Ez az ítélet ugyanis azt mondja ki, hogy «az
utólagos házasságkötés által törvényesített gyermek a házasságban született gyermekkel teljesen egyenlő jogokkal csakis a szülők közt létrejött házasság napjától kezdődően bír». Figyelmes
átolvasás után kétségtelen, hogy a két ítélet nem áll ellentétben
egymással, mint első hangzatra tetszik. Az elsőnek citált határozat is a maga tételének általános érvényét megszorítja és bár
megadja a törvényesítésnek a születésig visszamenő hatályt,
de mégis él azzal a fentartással, hogy a törvényesítés a törvényesen született gyermekek előbb szerzett jogait nem érintheti,
ami a másodiknak citált határozatban annyiban értékesíttetett,
hogy a hitbizományi elsőszülöttség szempontjából a törvényesítést a házasságkötéssel beállottnak tekintették. Mégis: az első
határozat a születésig visszamenően törvényesít, a második csak
a házasságkötés időpontjától. Az egyensúlyt biztosítani és az
ítélkezés következetlenségét elkerülni még lehetséges volt a fentartások útján, de hiszen a bicegő ember is meg tudja tartani
egyensúlyát, azért mégis sánta. A polgári törvénykönyv javaslatának kell határozott döntéssel tiszta helyzetet teremteni
B.
Hadmentes,
fiatal ügyvéd teljes nagyvárosi praxissal
Budapesten, vagy nagyobb vidéki városban nagyobb ügyvédi
irodába irodavezetőnek vagy társnak megfelelő javadalmazás
mellett belépne. Ajánlatokat «Hadmentes» jelige alatt a kiadó15581
hivatalba kérek.
H a d m e n t e s ügyvédhelyettes hosszabb ügyvédi gyakorlattal, ügyvédi irodába irodavezetőnek vagy társnak megfelelő javadalmazás mellett belépne. Ajánlatokat «Bodóki)) jelige alatt a
kiadóhivatalba kérek.
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A magyar bíró.
A népjellem azokra az intézményekre süti a bélyegét legerősebben, amelyek a népélettel leginkább kapcsolatosak és amely
intézmények leginkább képesek a néplélek érdeklődését ébren
tartani. A magyar nép hajlamánál fogva ugyancsak kiveszi a részét az igazságszolgáltatás intézményéből s ennélfogva a magyar
bírónak sokat emlegetett jó tulajdonságai nyilván a magyar nép
szellemi és jellembeli kiválóságait tükröztetik vissza.
A kristályosodásnak az a folyamata, amelynek az útján a
bírói szellem és jellem a népiélekből képződik, nem mindig kedvező kimenetelű, mert ez számtalan körülménynek szerencsés
találkozásától függ. Még abban az esetben is, ha elegen vannak
olyanok, akiket a természet a jó bíró ritka tulajdonságaival megáldott, sok függ elsősorban alt,ól, hogy létezik-e vonzó erő amely
a hivatottakat a bírói pályára tereli. Ezenkívül a kedvező fejlődésre — a többi között — még az is befolyással van, hogy a
bírói pályán nyíiik-e elég tér azoknak a tulajdonságoknak az érvényesülésére és kibontakozására, amelyekből a jó bíró szelleme
és jelleme alakul.
Ha a jó bíró értékes tulajdonságainak a kibontakozására
nézve kedvezőtlenek a viszonyok, ennek nemcsak a szoros értelemben vett igazságszolgáltatás vallja kárát, hanem azt az egész
közélet megsínyli, mert rendszerint egyenlő arányban minden
téren megfogy azoknak a számuk, akik helyesen észlelnek, józanul gondolkoznak és tárgyilagosan ítélnek. A nemzetek sorsára
nem maradhat hatástalan az, hogy mily mértékben válnak általánosokká a jó bíró szellemi és erkölcsi sajátságai. Amikor a
bírói pályán is kevés a jó bíró, akkor a közélet egyéb terén sem
lehet bőség olyan egyénekben, akikre az ország sorsát nyugodtan lehet bízni.
A kisebb nemzetek sorsát is nem mindig a hatalmukon kívül
álló erők intézik, hanem a saját erejük és bölcsességük is döntő
befolyással lehet arra, hogy rájuk szebb napok virradhassanak.
Ez a döntő befolyás nyílván akkor válik leginkább lehetővé, ha
nemcsak a bírói pályán, hanem a közélet egyéb terén is azok
vannak többségben, akik szellemi és erkölcsi szempontból, a jó
bíróra alkalmazott mértéket megütik vagy legalább megközelítik.
Válságos időkben végzetes következményei szokták lenni
annak, ha kevesen vannak olyanok, akik a helyzetet jól fölfogni
és a viszonyokat helyesen megítélni képesek. Nagy fölfordulások
idején még a legélesebb ítélőképesség sem kerüli ki az összezsugorodás és az elferdiilés veszedelmét és ennélfogva elképzelhető, hogy mi lesz ilyenkor az ítélőképességből abban az esetben, ha az rendes körülmények között is csekélyebb mennyiségben és gyöngébb minőségben fordul elő.
A gondolkozásnak az a gyermekessége, a lelkiismeretlenségnek az a tökélye, a belátásnak az a fogyatékossága és az elfogultságnak az a szertelensége, amely a világháború alatt világszerte megnyilatkozott, azt mutatja, hogy azok a tulajdonságok,
amelyek a jó bírót jellemzik, a közéletben a ritkaságok közé tartoznak. A jó bíró szellemi és erkölcsi tulajdonságainak nagyobb

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

elterjedtsége esetében a katasztrofális fölborulások nyílván szűkebb körre szorultak volna és a kibontakozás lehetőségétől sem
volnának olyan távol.
A társadalomtudomány jelenlegi kezdetleges állapotában sem
tekinthető kilátástalannak az a törekvés, 4 amely a jó bíró értékes
tulajdonságainak öntudatos és intézményes fejlesztésére, valamint
arra irányul, hogy ezeknek a 'tulajdonságoknak megfelelő gondolkozás és magatartás a közélet minden terén minél több követőre találjon. Az öntudatos és intézményes fejlesztés legelemibb
módja gyanánt a bírói pályának az egyengetése kínálkozik abból
a célból, hogy a hivatottak közül minél többeknek kedvük és
alkalmuk legyen a bírói pályára lépni és ekként minél nagyobb
számban és minél szélesebb körben mintaképül szolgálni. A bírói
pályafutás útjának az egyengetése szempontjából mellőzhetetlen
az a törekvés, hogy a jó bíró szellemi és erkölcsi tulajdonságainak a kibontakozása és érvényesülése a bírói pályán akadályba
ne ütközzék. A kibontakozásnak és érvényesülésnek az szokott
a legfőbb akadálya lenni, ha a jó bírót jellemző tulajdonságok
nem részesülnek kellő megbecsülésben.
A bírónak nem utolsó hivatása az, hogy a fenkölt gondolkozás,
helyes í?A!?t és az eszményi magatartás tekintetében
mintaképül szolgáljon. A jó bíró értékes tulajdonságai, ha kellő
mértékben megnyilvánulnak, a közerkölcsökre és a közszellemre
nézve nem maradhatnak hatástalanok és ha ekként irányadó tényezőkké válnak, a közélet — úgyszólván — kézzelfogható haszonban részesül.
A jó bíró értékes tulajdonságainak a közélet minden terén
való elplántálása céljából szinte önként kínálkozik az a mód,
hogy a bírói pályán megizmosodott tehetségek megfelelő állásokba a közólet más tereire is meghivassanak. Amilyen nagy
tévedés volna azt hinni, hogy a bírói pályán kívül is egyedül a
bíró erényeivel és különleges képességeivel lehet nagy eredményeket elérni, épen olyan téves az a fölfogás is, amely szerint a
bíróra a bírói széken kívül másutt szükség nincs és hogy a közélet más ágai a bíró szellemével és erényeivel való fölfrissítésre
és megerősítésre nem szorulnak.
Most ne legyen szó arról, hogy történtek-e mulasztások abban a tekintetben, hogy a hivatottak a bírói pályára vonzódhassanak, továbbá, hogy a bírói pályán a tehetségek kibontakozása
és érvényesülése akadályba ne ütközzék, végül abban a tekintetben is, hogy a jó bíró értékes tulajdonságai a közólet minden
terén elplántáltassanak. Ne kutassuk most azt sem, hogy milyen
végzetes következményei lehetnek különösen annak, ha a helytelenül alkalmazott takarékosság szempontjából vagy a bírói hivatás lebecsülése miatt nem törődünk eléggé azzal, hogy miféle
elemekkel telik meg a bírói pálya. Most csak annak a megállapítását kíséreljük meg, hogy milyennek kell lennie annak a bírónak, aki nemcsak bírótársainak, hanem a közélet minden tényezőjének mintaképül szolgál.
A bírónak a joghoz való viszonya, vagy mondjuk pontosabban: a joghoz való hűsége a legfontosabb kérdés a bírói hivatás szempontjából. Most, amikor a jog fölrúgása napirenden van,
el lehet gondolkozni azon, mennyire szükséges, hogy a bíró a
jog tisztelete és az erőszak elítélése terén jó példával j á r j o n elől,
mert a jogrendnek olyan könnyű és akkora fölborulása, mint
amilyennek most a világháború alatt tanúi voltunk, talán még
sem következett volna be abban az esetben, ha a köztudat jobban át volna itatva attól a meggyőződéstől, hogy értékes és ma-
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radandó sikerekhez csak a jog útján lehet eljutni és hogy a jogtiprás gyorsabban vezet ugyan célhoz és fényesebb eredményekre
nyújt kilátást, de ezek az eredmények többnyire csak látszólagosak és ideiglenesek.
A bíró ne legyen ugyan rabja a «íiat justitia, pereat mundus» együgyű és kegyetlen elvének, de attól is őrizkedjék, hogy
a jogot pillanatnyi célok vagy szűkebb körű érdekek eszközéül
tekintse. A jog nem öncél és ennélfogva azt nem önmagáért,
hanem csak hasznosságáért és hasznosságának a határán belül
kell tiszteletben tartanunk, de viszont csak rövidlátóktól telik ki
az, hogy abban a pillanatban fordítanak hátat a jognak, amikor
ez haszonra közvetlen kilátást nem nyújt.
A bírónak sohasem szabad megfeledkeznie arról, hogy az
egyén boldogulásának az előidézéséhez vezető út az általános
érdekek előmozdításának az útján keresztül vezet és hogy minél
általánosabbak azok az érdekek, amelyeknek a jog szolgálatában
áll, annál biztosabban jut el a jog az egyén boldogulásának a
céljához. Egyes népek hasznára is annál biztosabban válik a jog,
minél szélesebb rétegét szolgálja az emberiségnek. Ha a jog az
általános érdekek útjának a kikerülésével közvetlenül a külön
érdekek mellékvágányára terelődik, akkor egyedüli támasza a
hatalom marad és ennek az eilankadását nem élheti túl, már
pedig olyan hatalom el sem képzelhető, amely mindég és mindenütt jelen lehetne. Nincs a világnak annyi katonája és annyi
zsandárja, amennyi a jognak a meggyőződésen és belátáson
alapuló törvénytisztelet támogatása nélkül, állandó és elég védelmet tudna nyújtani.
Tagadhatatlan, hogy a jognak a nyers erőből álló hatalomtól való függetlenítésére, a törvénytisztelet hasznosságára vonatkozó belátás fejletlensége miatt, ma még gondolni nem lehet, de
azt csak az elfogultság és a rövidlátás nem veszi észre, hogy a
törvény abban az esetben, ha egyedül a nyers erőre támaszkodik, csak ideiglenesen és tökéletlenül érvényesülhet, mint ahogy
az, aki ellenfelét legyűrte*, csak addig van biztonságban, amíg
az ellenség nyakán tartja a kést, ez a helyzet azonban az állandósággal összeférhetetlen.
A jog legnagyobb tisztelőjével is megeshetik ugyan, hogy az
erőszak letiporja, de ily letiprás veszélye ellen semmiféle hatalom
sem tekinthető biztosítottnak és azok, akiket az erőszak sikerei
elkápráztatnak, nem veszik észre azokat az előnyöket, amelyek
a jog feltétlen tiszteletbentartásával járnak.
Látjuk, hogy a legnagyobb hatalmak is csak akkor vetemednek erőszakra, ha céljukat a jog útján megvalósíthatónak
nem találják és ekkor is bámulatos leleményességet fejtenek ki
abban a tekintetben, hogy eljárásukat a végszükség vagy a jogos
védelem színében tüntessék fel. Ez a sajátságos körülmény egymagában is bizonyítja, hogy csak a jogszerű úton elért eredmények lehetnek leginkább maradandók és legkevésbé vészthozók.
Ami a jog uralmát illeti, odáig már eljutottunk volna, hogy
a nyílt erőszak vádjával a legnagyobb hatalom sem mer szembeszállani, de a kerülő útak, amelyeken az erőszak a végszükség
és a jogos védelem mezébe öltöztethető, még közkedveltségnek
örvendenek és az erőszakoskodásra való hajlam, amely az emberekben lappang és amelyet a kultura már-már elaltatott,
egyetlen erőszakos tett láttára is előtör mindenfelől rejtekeiből,
mert igazoltnak érzi létjogosultságát.
Amidőn az erőszak azt a tartózkodást, amely a jogsértések
tekintetében uralkodóvá vált, meglazítja, ez a lazítás nemcsak
másokra, hanem az erőszakoskodó hatalomra nézve is veszedelmessé válik, mert a fölszabaduló rakoncátlanság magát a hatalmat is legföljebb ott kíméli meg, ahová erejét összpontosítja, de
azok az időbeli ós térbeli korlátok, amelyeknek a nyers erő alá
van vetve, a kihívó magatartást és a jog varázsának a fitymálását semmiféle hatalomra nézve nem teszik tanácsossá. Az a hatalom, amely a pillanatnyi siker csábításainak nem tudott ellentállani és erőszakhoz folyamodott, hosszú idők multán is a legnagyobb erőfeszítéssel kénytelen az őrszemeket szaporítani, mert
azok a vad indulatok, amelyeket az erőszak látása felszabadít,
nem ülnek el könnyen és mert a merényletmentes társadalmi
élet kifejlődését egy-egy erőszakos tett hosszú időre megakasztja.
A magyar bíró nemcsak az emberiségnek, hanem elsősorban
és főképpen hazájának tesz nagy szolgálatot, ha tetteiben mintaképül szolgál arra nézve, hogy a jognak a végsőig menő tisztelete és az erőszaknak feltétlen elítélése nemzeti erénnyé fejlőd-
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jék. A világháború alatt a törvény alkalmazásának a mellőzésére
gyakran szolgált okul vagy ürügyül az a körülmény, hogy az
illető törvény az adott esetben az állam létérdekébe ütközik.
A törvény tartalmához az abban foglalt kijelentéseken kívül a
jogtudomány alaptételei is hozzátartoznak és ezek nélkül az teljesnek nem tekinthető. Eszerint minden törvény külön kijelentés
nélkül is homlokán viseli — a többi között — a jogtudománynak azt az alaptételét, amelynek értelmében a törvényes szabályok csak addig a határig érvényesek, amelyen belül a közérdekkel és nevezetesen az állam érdekével kiegyenlíthetetlen ellentétbe nem kerülnek. Az állam létérdekébe tehát legfeljebb a törvény betűje ütközhetik, de a törvény szellemé, amely pedig
egyedül irányadó, az állam létérdekét nem veszélyeztetheti és
ennélfogva nem lehet szó törvénysértésről akkor, ha a bíró a
törvénynek az állam létérdekébe ütköző szavait nem respektálja.
Ahhoz nem igen fér kétség, hogy a bíró nyugodt lélekkel
mellőzheti a törvénynek szószerint való alkalmazását akkor, ha
az állam létérdeke forog kockán, de annak a megállapítása,
hogy a törvény alkalmazása valóban veszedelmes-e az állam létérdekére nézve, rendkívül nehéz és kényes feladat. A nehézséget
különösen az okozza, hogy az állam létalapját érintő érdekek
között alig van nagyobb annál, hogy a törvények teljes érvényesülésében feltétlenül megbízni lehessen. Végzetes hiba volna, ha
a bíró ezt a körülményt szem elől tévesztené annak az eldöntésénél, hogy a törvény alkalmazása mikor ütközik az állam létérdekébe. Ideiglenes vagy olyan célokért, amelyek az állami
életnek csak egyes részeit szolgálják, nem szabad egyetemes és
örökérvényű érdekeket föláldozni. Attól is óvakodni kell, hogy a
döntést túlhajtott hazafiúi érzés vagy egyoldalú osztályszempont
ne befolyásolja és hogy alkalmi érdekek vagy még le nem higgadt közvélemények irányadók ne legyenek. A közérdeknek, amelyet előmozdítani kíván, a bíró nem jó szolgálatol tesz akkor,
amidőn a közhangulatnak tisztulatlan áramlatába veti magát,
még mielőtt meggyőződött volna, hogy a tisztánlátás és tárgyilagosság minden lehető biztosítókával körül van-e vértezve. Ezzel
természetesen senki sem akarhatja azt mondani, hogy a bíró legyen az utolsó, aki az idők szellemét megérti.
A társadalmi és különösen a gazdasági élet szédítő bonyolultságának a rohamos fejlődése a bírót új feladatok elé állították. Az általános műveltségnek eddig alkalmazott mértéke elégtelennek bizonyult abból a szempontból, hogy a bíró a társadalmi élet összhangjának a biztosítására és a gazdasági javak
arányos megosztására vonatkozó hivatását kellően betölthesse.
A társadalmi mozgalmakra és a gazdasági élet jelenségeire vonatkozó tudományos megállapítások alapos ismerete nélkül a
bíróval, aki egyedül a jogtudományra támaszkodik, könnyen
megesik, hogy a dolgoknak csak a kinövéseit veszi észre, de
lényegüket nem látja és azokat csak rendellenességeik után ítéli
meg. A meg nem értett vagy félreértett jelenségek tárgyilagos
bírálat helyett türelmetlen meghallgatást, engesztelhetetlen ellenszenvet vagy gőgös lemosolygást szoktak a bíróból kiváltani.
Az új tudományos irányok és társadalmi mozgalmak lényegének az alapos megismerésére nem azért van szüksége a bírónak,, hogy azok zászlajára fölesküdjék, hanem amiatt, hogy ne
csak akarjon, hanem hogy tudjon is igazságos lenni. Az valóbon
elengedhetetlen kellék, hogy a bírói ítélet szilárd meggyőződésen alapuljon, de a bírónak nemcsak az ingatag ítélkezéstől,
hanem attól is őrizkednie kell, hogy meggyőződését csalhatatlannak tekintse. A tudomány fogyatékosságának kedvező hatása
van az elbizakodottság kifejlődésére.
A világháború a bírót általában erős megpróbáltatásnak
tette ki. Egész sorozata állott elő a változott viszonyoknak és
új helyzeteknek, amelyek megítélése tekintetében a kellő útmutatás hiányzott. Különösen a büntetőbíróra hárultak szokatlanul
nehéz feladatok, amelyek azzal, hogy villámgyors megoldást igényeltek, a hosszabb megfontolás kedvezményétől fosztották meg
a büntetőbírót.
A büntető jogtudomány és a büntetőbíró irányában a társadalom a társadalmi bajok orvoslása tekintetében rendes viszonyok között is túlzott igényeket támaszt, válságos időkben pedig
természetesen még kevésbé gondolnak arra az emberek, hogy
amit a család, az iskola, a tudomány és a társadalom évszázadokon át elhanyagolt vagy megvalósítani nem volt képes, azt a
büntetőbíró egymaga egy csapással nem pótolhatja s ha erre
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mégis minden áron vállalkozik, nagyobb veszedelmet háríthat a
társadalomra, mint amilyent elhárítani céloz. Már az is baj, ha
a társadalom kétségbeesésében minden más megoldási mód elhanyagolásával egyedül a büntető igazságszolgáltatást tekinti
üdvözítőnek, de végzetessé leginkább akkor válhatik a büntető
törvények orvosló erejének a túlbecsülése, lia maga a bíró is
szentül hiszi, hogy hajlíthatatlan szigorúsággal egyszerre véget
vethet minden emberi gonoszságnak. Bizony, nem volna rossz,
ha a fölbomlott társadalmi rendet olyan egyszerű módon és
olyan kevés eszközzel helyre lehetne állítani, mint ahogy azt az
emberek szorultságukban néha elképzelik.
*
Válságos időkben az emberi szenvedélyek közül az ellenségeskedés, a rombolás, a kegyetlenkedés és általában az ártani
vágyás szokott leginkább elhatalmasodni. Ezek a szenvedélyek
vakon törnek a kielégítés felé és céljuk elérhetése végett a valóság helyett a látszattal, a meggyőződés helyett, a sejtelemmel és
az okok helyett az ürügyekkel is megelégszenek. A bíró sem
vonhatja ki magát teljesen az általános hangulatok hatása alul,
de attól őrizkednie kell, hogy ezek az áramlatok el ne ragadják
és ennélfogva szigorú vizsgálatnak kell lelkiismeretét alá vetnie
amiatt, hogy ítéletéből a beteges érzületek illetéktelen befolyását
a lehetőségig kiküszöbölje.
Félreértések kikerülése végett hangsúlyozni kell, hogy a büntetőbíró szigorúságát, különösen válságos időkben kárhoztatni,
oktalanság volna. Nem is erről van szó, hanem arról, hogy a
céltudatos szigorúság céltalan kegyetlenkedéssé ne fajuljon.
A világháború borzalmai az érzékszervek és az értelem működésében többé-kevésbbé rendellenességeket idéztek elő. így —
a többi közölt — tapasztalható, hogy a lényeg és az alakiság,
az ok és az okozat, a gyanú és a bizonyosság, a sejtelem és a
meggyőződés határai, amelyek rendes körülmények között 'sem
voltak könnyen megkülönböztethetők, még jobban összefolytak.
Amit — például — rendes viszonyok között közönséges szabálytalanságnak tekintettünk, az most a főbenjáró bűn színében
tűnhetik föl; ami talán csak tehetetlen eszköz volt, azt hajlandók vagyunk esetleg értelmi szerzőnek minősíteni és akit a
gyanúnak csak az árnyéka érint, azt a közvélemény ritkán habozik fölfeszíttetni.
Jól tudjuk, hogy háborús időkben kis szabálytalanságok is
nagy bajokat szülhetnek ; az is igaz, hogy akkor, ha a bíró nagyon töpreng, a gonosztevőknek bő alkalmuk nyílik arra, hogy
a markukba nevessenek és azt sem lehet kétségbevonni, hogy
különösen válságos időkben azoknak a felelősségét is a rendesnél szigorúbb mértékkel kell megítélni, akiknek a bűntény körül csak alárendelt szerepük van, de mindemellett a bírónak
különösen a bizonyítékek mérlegelésénél és ezenkívül a tények
megítélésénél teljes igyekezettel azon kell lennie, hogy ítéletéből
a rendkívüli viszonyok szertelenségeinek a hatását kiküszöbölje.
A drákói szigorúság, amelynek a céljai közé a gazdasági
élet egészséges fejlődésének a biztosítása is tartozik, éppen a
gazdasági élet fejlődésének a legerősebb lendületét akaszthatja
meg. A világháború alatt bő alkalom volt arra a tapasztalatra,
hogy az emberi leleményesség, különösen abban az esetben, ha
búsás haszonra nyílik kilátás, a gazdasági élet föllendítése terén
csodákat tud művelni és úgyszólván a semmiből is előteremti a
szükségleteket. Ezt a leleményességet azokról az utakról, amelyeken a teljesített szolgáltatások értékével arányban nem álló
harácsolást visz véghez, el kell ugyan riasztani, de arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a beavatkozás kellő óvatosság és
éleslátás hiányában nemcsak a visszaéléseknek vet véget, hanem
a vállalkozási szellemet is, amely nélkül gyakran végpusztulás
következnék be, könnyen megfojthatja.
A büntetőbírónak arra is figyelemmel kell lennie, hogy
azokat a mulasztásokat, amelyek a bűnözés megelőzése és különösen az ellenőrzés terén előfordulnak, a büntetések szigorának
a fokozásával talán még akkor sem lehetne pótolni, ha a becsület dolgában való heroikus magatartás nem tartoznék a ritka
kivételek közé, hanem azt az emberek nagy többségétől is meg
lehetne követelni.
A meglepetésszerű irányváltozásoknak a büntető-igazságszolgáltatás terén legkevésbbé van helyük és az ártatlanoknak
a végsőig való megkimélését már amiatt sem szabad elhanyagolni, mert azzal, hogy a bűn üldözését az elvakultságig fokozzuk, a gazdasági élet irányítását a tehetetleneknek és azoknak
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a kalandoroknak engedjük át, akik maguknak szolgáltatásaik
árában azt a kockázatot is megfizettetik, hogy vállalkozásuk a
nyaktörés veszedelmével jár.
Azokból a nehéz föladatokból, amelyeket a világháború a
bíró vállára gördített, a magyar bírónak még külön teher is jutott osztályrészül annak következtében, hogy az országnak és
népének viszonylatai rendkívül bonyolultak és kényes természetűek. A magyar nép szellemének és jellemének azok a kiváló
tulajdonságai, amelyek az ezeréves fönnállást hihetetlenül viszontagságos körülmények közt is lehetővé tették, az életbenmaradás
és gyarapodás reményére jogosítanak. A néplélekben rejlő erők
eddig céltudatos ápolás nélkül is megtalálták az érvényesülés
útját. A céltudatos ápolásnak a fejlődésre nézve nyílván nem
maradna el a kedvező hatása.
Addig is, amig a bírói intézmény dédelgetésének a hasznossága köztudattá válik, legalább a bíró maga igyekezzék önműveléssel és ön fegyelmezéssel a magyar néplélek értékes erőinek a
nemesítését ós leszűrődését előmozdítani.
Alföldy Ede.

Kartell j o<ji kérdések.*
Mi az egyesület és mi a magánjogi társaság? Mind a kettő
önként alakult személyösszesség. De míg az egyesület egy önálló
lény, amelynek fenmaradása a tagok azonosságától is független,
sőt a tagok változása a szabály, addig a társaság csak tagjaiban
él, egy tag kiválása rendszerint elegendő, hogy a társaság megszűnjék. A cél tekintetében fontos különbségeket ugyancsak nem
tehetünk, az egyesület alakulhat gazdasági célokra, viszont a
társaság ideális célokat követhet. De a célok elérésének mikéntjében a két alakulat ismét lényegesen eltérhet egymástól. Az
egyesület céljának eléréséhez tagjaitól nem követelhet szükségszerűen anyagi áldozatokat, illetve hozzájárulásokat, míg társaság anyagi háttér nélkül jogilag nem képzelhető, a társaság tagjainak a meghatározott közös cél megvalósításában vagy vagyontárgyak átruházásával vagy szolgáltatásokkal közre kell működniök. (Bsz. 1411. §.) Diiringer Ilachenburg kommentárja (Vierter
Band : Gesellschaft des Bürgerlichen Bechts, offene Handelsgesellschaí't, Kommanditgesellschaft) egyenesen a gazdasági vonatkozásban látja a főkülönbséget. Az egyesületnél a tag a közvagyonban részes, illetve a kapcsolat tag és egyesületi tag között oly laza, hogy az egyesület vagyona a tag vagyona szempontjából nem jön tekintetbe, viszont a társasági részesedés a
tag vagyonánál gazdasági tényező. Az egyesület, mely tagjaitól
különálló lény, saját külön szerveire szorul, azok nélkül nem
lehet meg és amit tesz, azt csak szervei útján teheti, míg a társaságnál szabály, hogy a tagok cselekszenek és szervek alkalmazása a kivétel. Az egyesület tagjai az egyesületi ügyek vitelére
csak a közgyűlésen gyakorolhatnak ingerentiát, míg a társaság
minden tagjának, még ha az ügyvitelből ki is van zárva, joga
van a társasági ügyek menetéről személyesen tudomást szerezni
és az ügyvitelt ellenőrizni és ettől a jogától, még ha le is mondott volna róla, nern fosztható meg, ha az ügyvitel megbízhatatlansága alaposan feltehető.
Bár ezek szerint az eltérések egyesület és társaság között
lényegbe vágók, a határvonal megvonása nehézségekbe ütközik
és a Reichsgericht elég gyakran kerül abba a helyzetbe, hogy
elsősorban abban a prwiudiciális kérdésben kénytelen dönteni,
hogy Vereinnal vagy Gesellschafttal áll-e szemben. Igaz, hogy
Németországban ilyenkor a legjobb esetben a mi Tervezetünkben is szerepelő, de a törvényjavaslat által elejtett nem jogképes egyesületről van szó, mert a jogképes egyesület már
külső megjelenési formájánál fogva nem hagyhat fen kétséget, nevét is csak jogképességére utaló jelzővel használhatja,
de mi ezt a megkülönböztetést legfeljebb akadémikusan tehetjük meg. Igaz ugyan, egyesületeink is csak miniszteri jóváhagyással születhetnek meg, a jóváhagyás reményében azonban
előre is megalakulnak, ha csak arra az időre is, amíg a jóváhagyás megtagadása beérkezik, vagy pedig, ami még gyakoribb,
megalakul az egyesület anélkül, hogy tudná, hogy egyesület. Ez
az igazi nem jogképes egyesület és ha a hozandó egyesületi
törvény a Polgári törvénykönyv törvényjavaslata nyomán ezt az
alakulatot szintén ki fogja hagyni, akkor ezt a jogbiztonság ro* Az előbbi közi. 1. a 33. számban.
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vására fogja megtenni, éppen mert ez az egyesület oly gyakran
öntudatlanul alakul. Kár a közre a nem jogképes egyesületből
nem háramolhatik, hiszen két fő kritériuma a német jogban,
hogy t. i. aktorátusa nincsen, viszont alperesként perbevonható,
vagyonára végrehajtás vezethető és ellene csőd nyitható, továbbá,
hogy a jogképesség hiánya folytán az egyesületi jog reá nem
alkalmazható, a nem jogképes egyesülettel jogviszonyban álló
harmadik személyeket jobban védi, mint maga az egyesületi jog.
Mi tehát a szóbanforgó szindikátus, egyesület-e vagy társaság ? A szerződés erre nem ad választ. Ugy kezdi ugyan, hogy
a tagok az egész üzlet lebonyolítása céljából szindikátussá egyesülnek, de a szindikátus céljául nem üzletet, hanem a gyártásra
káros egészségtelen verseny kiküszöbölését és általában az illető
iparág egészséges fejlődésének előmozdítását jelöli meg. A cél
ezen stereotip megjelölése nem kell hogy megtévesszen bennünket és talán tényleg az üzlet lebonyolítása végett egyesüllek, de
ha tovább olvassuk ugyanazt a pontot, amely az üzlet lebonyolításáról beszél, akkor meg azt látjuk, hogy az üzletet nem a
szindikátus, hanem a kartellközpont, külsőleg egy különálló
részvénytársaság bonyolítja le, amellyel a tagok a szerződés szerint egyidejűleg külön bizományi szerződéseket is kötöttek. Meglátjuk még, hogy ezek az úgynevezett különálló szerződések is
csak külsőleg különálló szerződések, épp úgy, mint ahogy a
részvénytársaság is a kartell szempontjából csak látszólag egy
független, különálló részvénytársaság, annyit azonban máris
konstatálhatunk, hogy a szerződés tartózkodott attól, hogy a
szindikátust közelebbről is körülírja. Sőt a választott bírósági
záradékban az egész egyesülést egyszerűen eltünteti, megtagadja
tőle a felperességi jogot, de meg az alperességet is elhárítja
tőle és ezzel azt a jó tahácsot adja a vele szerződő tagoknak,
hogy ha követelni valójuk van rajta, akkor elégedjenek meg a
tagok aránylagos felelősségével. Ezt a tanácsot a tagok ugyan
alig fogják követni, azonban megállapítható belőle, hogy a szindikátus jogi személynek nem tekinti magát, bár a szindikátus
más helyütt fel van jogosítva arra, hogy egész gyárakat, tehát
ingatlanokat is vehessen.
A szindikátus jellege egyesületre vall és miután tudomásom
szerint nem tekinti magát annak és eddig nem is tette meg az
elismeréséhez szükséges lépéseket, a szindikátus egy nem jogképes egyesület volna, ha jogunk ezt az alakulatot ismerné.
Nézetemet a következőkkel támogatom : A tagok évente egyszer, de a szükséghez képest többször is közgyűlést tartanak.
Itt döntik el a szindikátus létét érdeklő ügyeket, ínég pedig a
többségi elv szerint. Ez társaságnál nincs megengedve, társasági
tagot majorizálni a társaság létét érdeklő ügyekben nem szabad.
A szindikátus vezető, ügyvivő közege a végrehajtó bizottság, az
egyesületek igazgatóságának megfelelő hatáskörrel. Az egyesületre emlékeztet a szerződésnek az a rendelkezése, hogy a tagok
száma nincsen korlátozva, a végrehajtó bizottságnak jogában áll
újabb tagokat elvileg korlátlan számban felvenni és a szerződés
ellen vétő tagokat a szindikátusból kizárni. Kiegészíti ezt a rendelkezést az a további, az egyesületi jogra emlékeztető pont,
hogy a kizárt tag a kizárás időpontjával szerződésszerezte jogait
elveszti, ami ilyen lapidáris rövidséggel, a társasági taggal szemben hatálytalan volna. A szindikátus vehet gyárakat, tehát ingatlanokat. A szerződés nem tesz említést arról, hogy a tagok
részére ez is az egyesületi jelleg kidomborítása, bár a szindikátusnak neve nincsen.
Németországban a szindikátus egy nem jogképes egyesület
volna, mert eltekintve attól, hogy hivatalosan neve nincsen, a
Reichsgericht itt következő meghatározása mindenben illik reája:
((Mindezek szerint az alperesi egyesülés, mint nagyobb számú
személyeknek egy közös cél elérésére alakult tartós összessége
(Verbindung) jelentkezik, amely az egyesületi szervezet lényeges
ismérveit tartalmazó alakulatot öltött magára, össznevet visel és
amelynél a tagok létszáma változásnak lehet alávetve, még pedig
nem egy különös kivételes jog alapján, hanem az egyesülés lényének természetes folyományaként.)) Az egyetlen hiányzó ismérv:
az elnevezés hiánya nem jelent semmit, először, mert a német
joggyakorlat szerint sem feltétlenül szükséges, hogy a név az
alapmegállapodásban bennlegyen, másodszor, mert a szindikátusnak tényleg van neve, megadják neki a tagok és ismerik az
érdekelt körök. Ezzel szemben azonban megtaláljuk a szindikátusban a nem jogképes egyesületet a társaságtól megkülönböz- !
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tető azt a két lényeges kelléket, hogy a jogi személy szervezetére emlékeztető, önálló szervezete van és hogy a szindikátus
szervei által a forgalomba belép.
Gyakorlati jelentősége azonban mai jogunk szerint ennek a
disztinkciónak nincsen, mert azt a nem jogképes egyesület nyújtotta főelőnyt, hogy alperesként perbevonható, sem a szindikátus
tagjai, sem pedig harmadik személyek nem vehetik igénybe és
így a tag, mint a szindikátussal jogviszonyba kerülő harmadik
személy inter omnes érvényes ítéletet csak úgy kaphat, ha a tag
az összes, vele társaságban lévő, illetve a harmadik személy az
összes tagokat perli. A választott bírósági záradék a tagok teljesítési kereseteire ezt külön ki is domborítja, de meg is nehezíti avval, hogy a tagok aránylagos felelősségét dekratálja. Ez a
megszorítás az egész szerződésnek árt, mert a tag mozgási szabadságának oly súlyos korlátozása, amilyet a jog nem szankcionálhat. A tagoknak saját jólfelfogott érdekükben azt a megszorítást nem lett volna szabad elfogadniok. Németországban a tagok
ilyen egyoldalú lekötése nem volna keresztülvihető. Ott a kartell,
ha nem valamely kereskedelmi társaság formájában alakul, akkor
vagy nem jogképes egyesület, vagy pedig társaság. Ha egy nem
jogképes egyesület, akkor a tag a kartellt jog szerint perelheti,
ha meg társaságként alakul, akkor rendszerint a kartellközpont
a kartell Vermögenstrágerje és az vállalja a szindikátus helyett
a kartell passzív pereinek esélyeit. De annak a tag vagy a kartelleí jogviszonyban álló harmadik személy soha sincsen kitéve,
hogy a szindikátus ellen fenálló igényeit 15 és esetleg még több
alperessel szemben legyen kénytelen, pláne aránylagos felelősség
alapján, érvényesíteni, őt pedig a szindikátus akár maga támadhassa, akár pedig képviseletével a passzív perekből — igaz,
hogy csak szerződésileg — kikapcsolt részvénytársaságot bízhassa meg.
A szindikátus tehát, miután egy nem jogképes egyesület
nem lehet, magánjogi társaság és így minden esetben és minden
ténykedése a társasági jog szerint bírálandó el. A kartelltársaságnak tagjai a gyárosok és a gyárosokon kívül a kartellközpontként szereplő részvénytársaság.
A szerződésben a részvénytársaság nem szerepel a szindikátus tagjaként, csak tudomásul veszi a szerződést, sőt a szerződésben kifejezetten benne van, hogy a részvénytársaság a tagok
bizományosa és erről a tagok a részvénytársasággal külön-külön
szerződtek. És mégis a részvénytársaság nem a szindikátustól
különálló harmadik személy, hanem a kartellre tartozó összes
ügyekben a szindikátusnak ügyvivő tagja. így fejti ki ezt a viszonyt Flechtheim már idézett művében és bár Düringer és Hachenburg Flechtheimmal szemben a központot a kartellen belül
nem tagnak, hanem a kartell született üzletvezetőjének minősítik, amely központ magának a kartellnek lényeges szerve, az
alábbiakból ki fog tűnni, hogy Flechtheim álláspontja helyes.
A szerződés számos rendelkezése mutat erre a viszonyra.
Így a részvénytársaság hajtja végre a végrehajtóbizottság és a
közgyűlés rendelkezéseit, ő szedi be a kötbéreket, ő bonyolítja
le a végrehajtóbizottság közvetlen vételeit és eladásait, a végrehajtóbizottság a részvénytársaság útján teszi meg a kontingensfelosztás körül szükséges intézkedéseket. A részvénytársaságra a
végrehajtóbizottság árpolitikája mérvadó, utasításait nem a megbízókként szerepelő tagoktól, hanem a szindikátus vezetőitől
kapja. A részvénytársaság veszteségeit sem a részvénytársaság,
sem az egyes tag nem viseli, hanam viseli a tagok összessége.
A tagok szerződésszerű biztosítékai nemcsak a szindikátus, hanem a részvénytársaság javára is szolgálnak. A részvénytársaság
a bizottságban tanácskozási joggal helyet foglal és a tagok egymás között is kötelezettséget vállaltak, hogy a részvénytársaság
kizárólagos vételi és eladási jogát megsérteni nem fogják.
Ezek a rendelkezések jóval többet jelentenek, mint egy bizományosi megbízás, felölelik jóformán az összes kartellügyek
lebonyolítását. De nem ezen fordul meg a szindikátus és a részvénytársaság közötti kapcsolat minősítése. A szerződés bizományosnak mondja a részvénytársaságot, de a részvénytársaság sem
a tagoknak, sem pedig a tagok összességének nem bizományosa.
A törvény szerint a bizományos az ügyletet a megbízó érdekeinek megfelelően köteles ellátni, a szindikátusi tag, mint egyed
érdekeire a részvénytársaság nincs és nem is lehet figyelemmel,
sőt sok esetben a részvénytársaság a kartell érdekében a szállító
gyáros érdeke ellen köteles eljárni. A bizományos megbízóját
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haladéktalanul értesíteni tartozik, a részvénytársaság nemcsak
hogy nem tartozik a gyárost értesíteni, de a legtöbb esetben az
értesítés megadását megtagadni köteles. A bizományos az ügyletről a megbízónak számolni tartozik, a részvénytársaságot ez a
kötelesség a gyárossal szemben nem terheli. A bizományos köteles magát a megbízó által megállapított árhoz tartani a gyárosnak egyáltalán nincs joga az árat megállapítani, 4 valamint
hogy sok esetben, igy sokszor a külföldi eladásoknál és a harci
területeken mindig a kartellpolitika megkövetelte árak mérvadók,
még akkor is, ha ezek a gyárosra, amint ez a rendes eset, veszteségesek vagy hátrányosak. A megbízónak a megbízóval szemben a törvény által adott esetekben visszautasítási joga van, a
gyárosnak ilyen joga egyáltalában nincsen. A megbízónak a bizományossal szemben utasítási joga van, ilyen jogról a mi esetünkben beszélni sem lehet. A bizományos a vevőt a megbízó
kívánságára megjelölni tartozik, a részvénytársaságot ez a kötelezettség nem terheli, aminthogy a gyáros a megbízást sem vonhatja vissza már azért sem, mert ilyet nem is ad. Ha tehát a
törvényhez tartjak magunkat, akkor a bizományi ügyletből nem
marad meg egyéb, minthogy a részvénytársaság a kereskedelmi
ügyletet megbízásból saját nevében, de más részére eszközli. Ez
azonban a bizományi viszonyt nem meríti ki. Ép így nem mondható a részvénytársaság a szindikátus bizományosának sem, mert
bár a megbízást megillető jogokat a részvénytársasággal szemben a szindikátus gyakarolja, a megbízás tárgyát képező árú
sem a szindikátus tulajdona és a kockázatot nem a szindikátus
viseli. Közelfekvő volna az a meghatározás, hogy a szindikátus
a tag megbízottja, aki ebben a minőségében adja az utasításokat
részvénytársaságnak, de ez sem áll, mert a szindikátus sem a
tagnak, sem a részvénytársaságnak megbízottja, hanem úgy a
gyáros, mint a részvénytársaság a szindikátus célja érdekében a
szindikátusi szerződésben, illetve az ezt kiegészítő «bizományi»nak nevezett szerződésben megállapított ázolgállatásokra vállaltak kötelezettségeket, melyek azonban ebben az esetben is, mint
minden más kartell esetében társasági kötelezettségek.
Ezeknek a különfajta szolgáltatásoknál összetalálkozásából
a társaságnak vezette le Iíoeniger a már említett vegyes társasági szerződést (Gemischter Gesellschaftsvertrag). Szerinte a társaság tényálladékával nagyon különböző tipusu tényálladékrészek
kerülhetnek össze és az egész mégis egy tipikus társasági szerződés. A felek a szerződés tényállása szerint eladási, bérbeadó,
szolgálati, vállalkozói szolgáltatásokra kötelezhetik magukat, az
összszerződés mégis csak társasági szerződés lesz. A társaság
csak a forma, amely alatt a legkülönbözőbb kategóriákba tartozó szolgáltatások egy szerződéssé alakulnak, a társaság csak a
szolgáltatásokat összekötő tényálladék.
így vagyunk az itt ismertetett kartellel is. A gyárosok szolgáltatásai: a nyersanyag átvétele, a karlellezett árúk szállítása,
az árúk eladásának és ezzel együtt termelésüknek korlátozása, a
kartell körül felmerült költségek viselése és általában az egységes határozmányok pontos betartása, míg a központ a gyárosoknak szükséges nyersanyagok beszerzésével, az eladások eszközlésével járul hozzá a kartell céljaihoz. Ez azonban nem bizom á n y i ügylet, amint hogy a Reichsgericht az eladási központot
már több ízben közvetítővé, Agentté minősítette' át, így a Rheimisch Westphalisches Kohlensyndikátnál, de ott is azzal, hogy
a szindikátusi részvénytársaságot nem tekintette kívülálló harmadik személynek.
Ennek a minősítésnek a kartell egész létére óriási hordereje
van. Ha a részvénytársaság működése csak része a kartell működésének, akkor meg van a szükségszerű kölcsönhatás a szindikátus ténykedései és a részvénytársaság ügyletei között. A szindikátus kötelékébe tartozó gyáros magatartására nemcsak a
szindikátus eljárása, hanem a részvénytársaság viselkedése is
döntő befolyással lesz és sem a szindikátus nem végeztethet a
részvénytársasággal olyan teendőket, amelyek a szindikátust a
taggal szemben feszélyezik, sem pedig a részvénytársaság nem
háríthat át neki nem kellemes kötelezettségeket a szindikátusra. Ha
a szindikátus és a részvénytársaság — az utóbbi mindig a kartellel
vonatkozásban — egy szerves egészet képeznek, illetve ha a részvénytársaság is csak tagja a szindikátusnak, akkor a kettő együtt
ól és hal, az egyik nem maradhat meg, amikor a másik megszűnik. Az a körülmény, hogy a részvénytársaság még külön
tisztet is vállal, hogy pl. ő látja el a kartell bankári teendőit,
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ezen mit sem változtat, elvégre a gyáros sem szűnik meg gyáros
lenni csak azért, mert a kartellbe belép.
Nem állhat meg ezek szerint az sem, amit dr. Liebmann
Ernő már említett tanulmányában a központi eladási iroda útján
való bizományi eladásról előad. Szerinte az idevágó szokásos
szerződések lényege az, hogy a kartelltagok egyenként kötelezik
magukat arra, hogy az illető iparágbeli összes termelésüket a
szerződési idő tartamára kizárólag az illető központi szerv útján
fogják eladni, a központi szerv tehát bizományos, az ilyen bizományosi szerződésben semmi olyas nincsen, ami a jó erkölcsökbe
ütköznék. A hiba ott van, hogy Liebmann bizományi viszonyról beszél és hogy ezt a viszonyt a kartelltől függetleníti, sőt ezen függetlenítés folyományaképen még azt a kikötést sem tartja aggályosnak, hogy a bizományi viszony arra az esetre is feninaradjon,
amikor az eladó az illető kereskedelmi társaság — Liebmann a
kartellt érti alatta — tagja lenni megszűnt. Csak el kell olvasnunk egy ilyen ((bizományi)) szerződést, hogy tisztában legyünk
avval, hogy a viszony fentartása a kartelltagság megszűnése esetén lehetetlen. Addig, amíg a kartell tag azokat az előnyöket élvezi, amelyeket a kartell nyújt neki, lekötelczettsége nemcsak
érthető, de igazságos, de hogy a kartelltag még akkor is a kartell diktálta árpolitikának legyen alávetve és szabad mozgásában
még akkor is meg legyen akadályozva, amikor a kartell tagja
lenni megszűnt, az már jó erkölcsökbe ütközik. Liebmann következtetéseiben ott van a tévedés, hogy a tagok szerződéseit a központtal egymástól független, Önálló szerződéseknek, a központot
pedig a kartellen kívül álló harmadik nem érdekelt személynek
tekinti, holott a tagok nem ut singuli, hanem mind egyértelműen
és még akkor is a kartellel szerződnek, amikor ellenfélként a
karteliközpont szerepel, lekötelezésüknek is mindig azonos az indító oka, t. i. a kartell. Valamint a részvénytársaság a tagokkal
kötött szerződések alapján teljesített szolgáltatásokat csak a kartelladta rendelkezések értelmében használhatja fel, mert különben a kartellel, illetve a kartell gyáros tagjaival szemben szerződésszegővé válnék, valamint továbbá anomália volna, hogy a
részvénytársaság a tagokat még akkor is szállításokra szoríthassa, amikor a részvénytársaság a kartell központja lenni megszűnt, úgy jogtalanság a kivált tagot, akár a szindikátus, akár
a központ részére szállításra szorítani, amikor a szállítást egyedül
kartellszolgáltatásként kötelezte. Hogy a tag kivált a kartelltársaságból, az lehet esetleg egy kártérítési igénynek alapja, de
hogy a tag ne legyen tag és enne k dacára teljesítse a súlyos
kartelltagsági szolgáltatásokat, az jogilag nem védhető ki. Jogtalan ezek szerint a szóbanforgó szindikátusi szerződésnek az a
rendelkezése is, amely szerint a kizárt tag a kizárás időpontjával szerződéses jogait elveszti, de fennálló kötelezettségei — pláne
a szerződésben még időhatár sincsen — érintetlenül fennállanak.
Mindez különösen fontos még annak a másik nem kevésbbé
vitás kérdésnek eldöntésénél is, hogy van-e a kartelltagnak felmondási joga vagy nem. Az itt tárgyalt szindikátusi szerződés
szerint a tagok sem a szerződés felmondására, sem a szindikátus
feloszlása előtt való kilépésre nincsenek jogosítva. Az ilyen kategórikus kijelentések rendszerint lyukasak, így van ez ennél a
szerződésnél is. Közvetlen az idézett tilalom előtt és után, maga
a szerződés állapít meg eseteket, amelyekben a tagok a lilalom
ellenére a szindikátusból kiválhatnak. A Rheimisch-Westphalisches Kohlensyndikat óvatosabb. A szerződés 12. §-ában olvasható: ((Sollte einer der unterzeichneten Zechenbesitzer einen
Grund zu rechtmássiger vorzeitiger Kündigung dieses Vertrages geltend machen)) stb., vagyis ahelyett, hogy olyasvalamit
statuálna, ami amúgy sem állhat meg, inkább provideál arra az
esetre, ha a kellemetlenség bekövetkezik. Mert a kartellszerződés is ép úgy felmondható, mint minden más társasági szerződés. Már a pandektajogban megtaláljuk, hogy «sed el si convenit, ne intra certum tempus societate abeatur, et ante tempus
renuntietur, potest rationem habere renuntiatio». A német polgári
törvénykönyv és ezzel egyezően a magyar polgári törvénykönyv
törvényjavaslatának 1426. §-a (Bsz.) pedig parancsolólag rendeli,
hogy a határozott időre kötött szerződést is fel lehet mondani,
ha a felmondó tagnak erre nyomós oka van, így ha egy másik
tag a társasági viszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsérti. És a felmondás
jogát jogügylettel sem kizárni, sem a törvényben meghatározott
mértéken túl korlátozni nem szabad.
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Már fentebb ismertettem a Reichsgericht idevonatkozó gyakorlatát; ha a kartell oly súlyos terheket ró a tagra, hogy exisztenciája kockára van téve, akkor a tag felmondhat. Ez a szabály
adandó esetben nálunk is meg fog állani, mert objektive helyes.
Akármennyire is tudja a társaságba belépő tag, hogy miféle kötelezettségeket vállal, előállhat az eset, hogy utólag bekövetkező
körülmények jóhiszemű számításait felborítják. Körülmények,
amelyekért ő jog, de méltányosság szerint is felelni nem tartozik.
A Bsz. 1426. §-ának az a passzusa, hogy egy másik tag kötelességszegése felmondási ok, sok esetben a kartelltag kiválására is jogos ok. Bár a szóbanforgó szindikátusi szerződés erre
az eshetőségre oly értelemben rendelkezik, hogy egy vagy több
tag kiválása esetén a többi tag kötelezettségei változatlanul érvényben maradnak, a felmondás fontos esetekben mégis hatályos
lesz, nemcsak azért, mert a törvényszabta felmondási jog nem
korlátozható és illetve nem zárható ki, hanem mert a szerződés
megszorító intézkedése a józan felfogással ellenkezésbe kerülhet.
Kártellekben rendszerint néhány erős tag teszi lehetővé a kartell prosperálását, ha a sok kis tag közül egy vagy több ki is
hull, a kartell a maga elé tűzött célt talán újabb áldozatok nélkül is elérheti, de ha a kevés domináló tag közül egy vagy kettő
kilép, akkor a többi tag sem kötelezhető a bennmaradásra, még
ha a többség továbbra is kísérletezni akarna.
De jogos ok, épen azon szervi összefüggés miatt, mely a szindikátus és a részvénytársaság között fenáll, a karteliközpont
szerződésszegése is. követtetett légyen az el akár a tag, akár a
kartell ellen. A felmondási jog megtagadása a kartelljog kiszolgáltatását jelentené. A kartelljog jóformán egész üzleti létét
viszi bele a kartellbe és nem kötelezhető arra, hogy tétlenül
nézze, ha a központ a kartell ellen vállalt kötelezettségeit megszegi, nem is szólva arról, hogy a kartell vezetősége ezeket a
visszaéléseket a kartelltagok hátrányára rosszhiszeműen elnézheti. A súlyosabb eset, ha a központ közvetlenül a kartelltag
terhére követi el a kötelességszegést. Ha a kartelltag ily esetben
csak a központ ellen fordulhatna, de a kartellből nem léphetne
ki, akkor a kartellnek csak a központ mögé kellene bújnia, hogy
a kartelltagot végképen tönkre tegye, a központ elleni kártérítési per a t a g mostoha helyzetén vajmi keveset segítene. A központért a kartell felel és ha a tag a központtal szakít, akkor
szakíthat a kartellel is, illetve a szakítás az egyikkel szükségszerűen maga után vonja a szakítást a másikkal. Ez nemcsak
hogy nem hoz jogbizonytalanságot a forgalomba, ellenkezőleg a
kartellnek csak így biztos az alapja. A forgalom biztonsága és
a kartelltagok jogainak megóvása egyaránt megkövetelik, hogy
a kartell és a központként szereplő részvénytársaság vagy más
kereskedelmi részvénytársaság egymás között ne tranzigálhassanak, a tagoknak és a kartellel jogviszonyba kerülő harmadik
személynek a kartellel együtt a központ is felel nemcsak azért,
mert ő járt közbe, hanem mert a kartellnek tagja.
A szindikátusi szerződésnek a kötbérekre, a társaság feloszlására és a választott bíróságra vonatkozó rendelkezéseivel egy
más alkalommal fogok foglalkozni.
Dr. Forbáth
Tivadar.

A londoni deklaráció kötelező ereje.*
A konferencia programmjának kivihetőségével szemben fentebb felmerült kétségeink ugyan alakilag jogosulatlanoknak mutatkoznak, annálfogva, hogy a londoni deklaráció tényleg létrejött, és hogy a bevezető rendelkezésében foglalt kijelentés szerint «az aláíró hatalmak megegyeznek annak a megállapításában,
hogy a következő fejezetekben foglalt szabályok lényegükben
megfelelnek a nemzetközi jog általánosan elismert alaptóteleinek)).
De ennek a ténynek és ennek a kijelentésnek jelentőségét
nem kis mértékben leszállítják az angol parlament tanácskozásán elhangzott beszédek, amelyek nagy része a deklarációban
loglalt szabályokat szembeállítja az akkor létező nemzetközi jog
állapotával. 3 6 Leslie Scott, Liverpool képviselője és Nagybritannia
* Az előbbi közi. I. a 31. számban.
L. az angol parlament tárgyalásait Bentwich id. m. 859. lapiától végig.
:íü
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egyik elismerten elsőrangú tengeri jogásza pedig kijelentette,
hogy ((the balance was against the interests of England when
\ve compared our position under the Declaration with what it
was under the existing state of International Law.» 3 7
És ha meggondoljuk, hogy magának a zsákmányjognak
nemzetközi jogi jellege eddig főleg a zsákmánybírósági eljárásnak kötelező voltában állott ; — továbbá, hogy a konferencián
résztvett hatalmak hazai zsákmánybíróságai még a konferencia
idejében, és azt követőleg is különböző zsákmányjogi rendtartások és szabályok szerint h a t á r o z t a k ; 3 8 — végül, hogy maga
a nemzetközi zsákmánybíróság, amely a XII. egyezményben megállapított szerkezetében voltaképen a hazai zsákmánybíróságok
közös fellebbviteli fóruma, 3 9 az egyezmény 7. cikkének 4. bekezdésében meghatározott e s e t e k b e n 4 0 nem a nemzetközi jognak,
hanem a kobzó államnak saját zsákmányjogi szabályait köteles 4 1
alkalmazni ; — ha mindezt meggondoljuk : pusztán a deklaráció
bevezető rendelkezése nem győz meg a benne foglalt kijelentés
valóságáról, hanem minden további vizsgálódás nélkül is tisztában lehetünk azzal, hogy a deklarációban foglalt tételek, a
maguk oszthatatlan egészében, nem a nemzetközi j o g általánosan elismert tételeinek megjelenései, hanem nagyrószben a konferencián résztvevő hatalmak saját külön álláspontjai között
létrejött kompromisszum
eredményei. 4 2
II.
A brit kormány körlevelében a konferencián hozandó határozatokat a (ídéclaratiom
szóval jelölte meg, 4 3 — amivel már
előre kifejezést adott annak, a konferencia egész folyamán képviselt álláspontjának, hogy az alkotandó művet az érvényben levő
nemzetközi jog — ((régles généralement reconnues)) — általánosan elismert szabályai megállapításának tekinti.
Ezzel szemben Németország a konferencia programmjára
vonatkozó emlékiratának ((Projet d'une Convention relatíve aux
3

" Ugyanott. 862. 1.
«Über die Grundsátze des Seekriegsrechts wenig Übereínstimmung unter den Völkern besteht, und . . . die nationalen Regein
mit denen des internationalen Rechts háufig ím Widerspruch stehen.» Nippold id. m. 161. 1.
39
Ezzel szemben az amerikai delegáció azt az álláspontot foglalta el, hogy a nemzetközi zsákmánybíróság ne fellebbviteli fórum
legyen, hanem «enquéte de novo*. L. ennek értelmét, az erre vonatkozó tárgyalásokat, megegyezést, és a konferencia zárójegyzőkönyvébe felvett «Voeu»-t részletesen II. v. Ferneck id. m. 28. és
köv. 1. ; továbbá Wehhtiy id. m. 373. és 359. és köv. 1. ; Bernsten
id. m. 76. 1.; Niemeyer id. m. 10. 1.; H. v. Ferneck: «Eine Lanze
für den Prisenhof» c. cikkét. (Kohler-Oppenlieim: Zeitschrift für
Völkerrecht und Bundesstaatsreclit. 1913. VI.) 7. 1. A «voeu»-nek
megfelelő pótegyezményt pedig 1. H. v. Ferneck fent id. m. 31. 1., a
jegyzetben.
40
«Si, conformément á l'article 3—2° c., le recours est fondé
sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant
capteur, la Cour applique cette disposition.» (7. cikk 4. bek. ; v. ö.
a 3. cikk 2. c) pontjával.)
/íl
L. különösen a Wehberg id. m. 372. lap 1. jegyzetében említett esetet.
42
Renault szerint: «Elles ne concordent pas toujours absoluinent avec les vues propres á chaque pays . . . II y a lá une oeuvre
de transaction, de concessions mutuelles . . . » «Les régles contenues
dans la présente Déclaration n'ont pas toutes été acceptées avec
le merne empressement par tout les Délégations; des concessions
ont été faites sur un point en vue de concessions obtenues sur un
autre.» Id. Lémonon id. m. 245., ill. 474. 1. ; 1. továbbá Wehberg id.
m. 54. 1. ; Bernsten id. m. 73. 1. ; Osztrák-magyar vörös könyv 32. 1. ;
H. v. Ferneck : id m. 33—34. 1. ; Niemeyer id. m. 35. 1. ; ugyanott
id. a német fehér könyv azonos értelmű-kijelentése. L. még Balfour
ex-miniszterelnök beszédjét az angol parlamentben: «. . . on each
claim we make concessions . . . Arrangement so arrived at are,
I believe, no solíd foundation on which to bnild future international la\v.» (Benlwicli id. in. 865. 1.) Ugyanígy Sir Edward Grey, a külügyek államtitkára : « . . . The concessions we had made etc. . .»
(Ugyanott. 866. 1.) II. v. Ferneck: «. . . Das Werk der Konferenz,
wie aus den Verhandlungen klar hervorgeht, in allén seinen Einzelheiten auf Kompromissen aufgebant i s t . . .» «man machte in einzelnen Materien Zugestandnisse.» (Id. m. 216. 1.) L. a kompromisszumok léi rej öve telét részletesen Bernslen id. m. 55—72. 1.
43
L. II. v. Ferneck id. m. 35. és 37. 1.
38
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régles de droit international en cas de guerre maritime)) 4 4
címet adta.
A konferencián a cím élénk vita tárgya volt. Végül is abban
állapodtak meg a megbízottak, hogy sem egyezményt, sem pedig
deklarációt és egyezményt nem fognak alkotni, hanem csupán
deklarációt. 4 5 Ennek a döntésnek végső indoka az volt, hogy
ftDas W o r t ((Deklaration» markiért den Zusammenhang, in
welchem die Londoner Akte mit dem Haager Abkommen betre.fl'end den Prisenhof steht.» 4(i
A londoni deklarációnak tehát kettős jellege van: egyik
oldalról egyezményi természetű a konferencián résztvevő tíz hatalom 4 7 között, és ratifikáltatása esetében nemzetközi
egyezmény
a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság által a 7. cikk 1. bekezdésében megszabott kötelező alkalmazár. szempontjából, —
másik oldalról pedig csak deklaráció, egyrészt azokkal a hatalmakkal szemben, amelyek a konferencián nem vettek részt, másrészt mint megállapítása a nemzetközi zsákmánybíróság által a
7. cikk 2. bekezdése értelmében alkalmazandó nemzetközi jogi
tételeknek.
Innen van az, hogy önmagát deklarációnak nevezi ugyan, —
de viszont megkívánja a minél előbbi ratifikációt (67. cikk),
megszabja hatálybalépésének időpontját (68. cikk), megengedi és
szabályozza a felmondást (69. cikk), végül kifejezi azt a kívánságot, hogy a benne foglalt elveket a többi hatalmak is elismerjék és a nyilatkozathoz csatlakozzanak, egyúttal meghatározza a
csatlakozás módját (70. cikk).
•
Ha tehát a londoni deklaráció alaki kötelező erejét keressük, külön kell vizsgálat alá vennünk azt, mint deklarációt és
külön, mint egyezményt.
Azokra a hatalmakra, amelyek a londoni konferencián nem
vettek részt, a deklaráció alakilag
kötelező erővel nem bír.
Kötelező erővel bírna akkor, ha valóban megfelelne a létező
nemzetközi j o g általánosan elismert tételeinek, — ekkor azonban
tekintet nélkül az alaki kötelező erő fenn vagy fenn nem forgására, anyagilag volna kötelező. Alaki kötelező erővel a deklaráció a konferencián részt nem vevő hatalmakra csak abban az
esetben bírna, ha ahhoz a 70. cikk értelmében csatlakoznának.
Ilyen csatlakozásnak azonban csak akkor van helye, ha a konferencián résztvevő hatalmak részérő] a ratifikáció a 65. cikk
értelmében megtörtént/ 1 8
(Folyt, köv.)
Dr. Zilahi
László.

Szemle.

BELFÖLD.
— A közigazgatási tisztviselők munkaköre a háb o r ú u t á n nagyon ki fog bővülni, a fontos feladatok egész
sora fog reájuk hárulni. Erre a körülményre hívja fel nyomatékosan és nagyon helyesen az illetékes körök figyelmét a Felsőoktatási Egyesület.* Reámutat az egyesület arra, hogy a háború
által okozott szenvedések és nyomor enyhítése, a minden téren
való nagy veszteségek pótlása mindenek fölött álló feladat. A továbbképzésnél a tisztviselőket erre a feladatra kell előkészítenünk
minden rendelkezésre álló eszközzel. Közigazgatásunk bajainak
egyik főoka a szociális érzék hiánya. A tisztviselőben fel kellébreszteni azt a meggyőződést, hogy tevékenységükben a szociális elem a legfőbb tényező. A Felsőoktatási Egyesület ez okból
ajánlja, hogy a háború utáni továbbképző tanfolyam ismertesse
44

L. ugyanott 39. 1.
A vita oka épen az volt, hogy a delegátusok a programmon
levő kérdésekre vonatkozó szabályok általánosan elismert kötelező
erejére nézve kétségeket maguk is láttak. I.. a címre vonatkozó vita
lényegesebb eseményeit H. v. Ferneck id. m. 39—40.
4(5
Ugyanott 32. 1.
47
Nagybritannia, Németország, Ausztria-Magyarország, Franciaország, Olaszország, Japán, Oroszország, Spanyolország, Északamerikai Egyesült-Államok, Németalföld.
48
«Vor allén Dingen werden die Londoner Konferenzmáchte
die Deklaration nun selbst noch zu ratifizieren habén. Dann erst
werden die anderen Staaten sich über die Frage des Beitritts zu
dieser Deklaration schlüssig zu machen habén.» Nippold: Die zweite
Haager Friedenfekonferenz. II. Teil. Das Kricgsrecht. 256. 1.
* L. a Budapesti Szemle 1916 májusi füzetében : «A jog- és államtudományi továbbképzés fejlesztése*, a Felsőoktatási Egyesület
véleményes jelentése.
45
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a szociális mozgalmakat és mutassa be azokat az intézményeket,
amelyek az orvoslásra igénybevehetők. Általános jellegű bevezető
előadásokon kívül szükségesek lesznek különös szociális vonatkozású közigazgatási tanulmányok, amelyek részben a háború
folytán előállott közigazgatási teendőkre vonatkoznak (rokkant
ügyi igazgatás, hadiárvaügy), részben oly feladatokra irányulnak,
melyek a háború folytán fokozott jelentőségre tettek szert (népesedési igazgatás, gazdasági igazgatás). Az emberi életnek az
•eddiginél gondosabb ápolása, általában a népegészségügy irányítása, a csecsemőgondozás, a gyermekhalandóság csökkentése, az
alkoholizmus és a vérbajok elleni küzdelem ú j és nagy feladatok elé állítja k8zigazgatásunkat. A gazdasági igazgatás terén is
az eddiginél sokkal mélyebben kell szántanunk, ha rövid idő alatt
meg akarjuk gyógyítani háborúban kapott sebeinket. Az Egyesület felveti azt a gondolatot is, nem volna-e helyes, a háborúval kapcsolatos közigazgatási teendőkre vonatkozólag külön tanfolyamok szervezése. A közigazgatási tisztviselőknek továbbképzése természetesen nem pótolja a közigazgatási j o g behatóbb
tanításának a hiányát az egyetemen. Ezt a jelentés is hangsúlyozza és reámutat arra, hogy a jogi oktatás reformja alkalmával nem szabad megfeledkezni arról, hogy a .közigazgatási jogot
szélesebb keretek között kell tanítani. Ez a reform azonban a
jövőben sem fogja nélkülözhetővé tenni a továbbképzést, amely
a legsikeresebb egyetemi tanulmányok után is szükséges. A Felsőoktatási Egyesület véleményében megpendített eszmék megvalósítását mindenki örömmel üdvözölné. Nem kételkedem abban,
hogy a kormány, mely oly nagy szeretettel és gonddal foglalkozik a továbbképzés kérdésével, kellő figyelemre fogja méltatni a
#
felterjesztést.
T. M.
— M e g s z ű n t - e a m o r a t ó r i u m ? Igen sűrűn fordult elő,
különösen a háború első hónapjaiban, hogy a felek a fizetési
kötelezettségek esedékességéül a moratórium megszűnését vagy
pedig a moratórium megszűnésétől eltelt bizonyos időt tettek.
Felvetődik tehát a kérdés, hogy megszűnt-e a moratórium. A moratórium-feloldó rendelet J d t a l á n o ^ e W ü l mondotta ki, hogy az_1915
augusztus 1-én túl esedékessé való tartozások lejáratkor teljes
egészükben leljésítendők, vagyis ezen időponton túl esedékessé
váló követelések számára moratórium nincs. Ezzel szemben viszont áll az, hogy bizonyos követelések^a korábbi moratóriumi
rendeletek értelmében még a moratórium-feloldó rendelet után
is további halasztást élveznek. Akik ezekre a rendelkezésekre
gondolnak, azoknak álláspontja szerint a moratórium csak akkor lesz megszűntnek tekinthető, ha ezen még most is halasztást élvező tartozásokra is beáll a fizetés kötelezettsége. De
vájjon a járvány akkor tekintendő-e megszűntnek, ha már további megbetegedések elő nem fordultak vagy pedig csupán akkor, ha az összes betegek felgyógyultak. Így a moratórium megszűnése szempontjából is csak az általános kép az irányadó és
a moratórium mint jogi állapot a moratórium-feloldó rendelet
életbelépésével megszűntnek tekintendő, tekintet nélkül arra,
hogy még vannak oly egyes tartozások, amelyek bizonyos részükben továbbra is a halasztásban laborálnak. Az értelmezés
szabályaival lehozható ezen álláspont mellett szól a hatodik
moratóriumi rendelet 39. §-ának autoritativ kijelentése, mely szerint a moratórium 1915. július 31-ikén megszűnik.
B.

Osztrák Jogsegély szerződést kiegészítő pótegyezmény értelmezése (1914 : LI.). Az osztrák jogsegélyszerződés (1914 : XLII.) 21. §-a szerint a végrehajtást 1915 július
l-ig a régi szabályok szerint (vagyis a perilletékesség vizsgálata
nélkül) kellett elrendelni oly végrehajtható okiratok alapján,
amelyek 1915 jan. l-e előtt keletkeztek. A moratórium folytán a
jogsegélyszerződést kiegészítő pótegyezmény a szerződést azzal
egészítette ki, hogy oly követelésekre és azok részösszegeire,
amelyek a per bíróságának államában a háborús események következtében moratórium alá estek, 1915 okt. l-ig is a régi szabályok szerint kell elrendelni a végrehajtást, ha 1915 ápr. 30-ig
végrehajtható okirat keletkezett. Ha pedig a moratórium 1914
nov. hó végét meghaladt időtartamra terjedne, a hitelezőt a határidőnek ugyanolyan tartamú meghosszabbítása illeti, mint
amennyi időt a moratórium következtében veszít.
Nem intézkedik azonban a pótegyezmény a tekintetben,
hogy ha a követelés a fenálló moratóriumi rendelkezések értelmében havi, avagy ennél hosszabb egymásután következő időszakokban fizetendő, a végrehajtható okirat beszerzésére az előbb
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említett öthavi időtartam azon időtől számítandó-e, amelyben a
moratóriummal kapcsolatos perjogi rendelkezések szerint a követelés valamely részletének perlése lehetséges volt-e, avagy az
utolsó részlet esedékessége idejétől, vagyis azon időponttól, amikor a hitelező a követelést teljes egészében perelhette már.
Ezt a vitás kérdést a budapesti kir. törvényszék fellebbezési
tanácsa a 21. P. 3164/916. sz. végzésében akként döntötte el,
hogy a végrehajtható okirat beszerzésére megszabott öthavi
időtartam attól az időponttól számítandó, amikor a hitelező követelésének utolsó részlete vált esedékessé.

— Háborús büntetőjogunk és bűnügypolitikánk
a h á b o r ú u t á n . Ily cím alalt három ívre terjedő dolgozat jelent meg dr. Finkey Ferenc pozsonyi egyetemi tanár tollából a
Budapesti Szemle 1916. évi folyamában. A tanulmány ismerteti a háború esetére érvényes anyagi és alaki büntetőjogot és
körvonalazza kriminálpolitikai feladatainkat a háború utánra.
Finkey Ferenc annak a reményének ad kifejezést, hogy a háború
után gyors ütemben fog a megvalósítás útjára Kerülni büntetőjogunk teljes reformja, amelynek során feltétlenül értékesítenünk kell a háborús büntetőjog tapasztalatait is. Különösen
kívánatosnak tartja a Btk. izgatási fejezetének gyökeres átdolgozását, a magyar állam biztonságát és különösen a hadi érdekeinket sértő vagy veszélyeztető bűncselekményeknek megtorlására
vonatkozó rendelkezések átalakítását, valamint a gazdasági visszaéléseknek az eddiginél sokkal szigorúbb büntetését. El nem halasztható továbbra az ú j katonai büntetőtörvény megalkotása sem.
A gyorsított bűnvádi eljárás körül szerzett tapasztalatok is nyújtanak sok megszívlelendőt. Foglalkozik a tanulmány Gleispach
bécsi egyetemi tanárnak azzal a javaslatával, hogy a politikai
bűncselekmények, valamint a fegyveres erő ellen elkövetett bűncselekmények eseteiben a főtárgyalást oly külön bíróság előtt
tartsák meg, amely Schöffen-bíróság módjára szakbírákból és
katonatisztekből lenne összeállítva, vagyis a laikus elemet a tisztek tennék a bíróságban. Finkey ezt a gondolatot nálunk abban
a formában tartja megvalósíthatónak, hogy a hadviselés érdekeit
érintő bűncselekmények esetében öt tagból alakított törvényszéki
tanács járjon el, amely tanácsban két szavazó-bíró a honvéd büntetőbíróság tagja lenne ; háború idején pedig ugyancsak vegyesbíróság járna el ezen bűncselekmények eseteiben azzal a különbséggel, hogy a honvéd büntetőbírósághoz hivatnák be — természetesen csak polgári személyek felett való ítélkezés eseteiben —
két polgári büntetőbíró. Mint a háború utáni egyik legfontosabb
feladatra, a fiatalkorúak védelmének figyelmére hívja fel a figyelmet a szerző ; e téren a törvényes rendelkezések sem hiányoznak és az eredmény a végrehajtás helyességétől függ.

— Visszaható erő és Kbtk. 327. §-a. A culpa és annak
határai különös tekintettel az 1915: XIX. tc. 4. §-ára. Érdek és
érdekvédelem. Jogvédelmi rendszerünk egyes sérelmei és hiányai.
Dr. Weiss Ödön budapesti ügyvéd ily címekkel ellátott tanulmánya, amelyet a Bűnügyi Szemle IV. évfolyamában közölt, különlenyomatban jelent meg.

— A pozsonyi Erzsébet-tudományegyetem Iratain a k 1. és 2. füzete megjelent. Az 1. füzet a tanév megnyitása
alkalmából az 1915. évi szeptember hó 18-ikán tartott egyetemi
közgyűlésről szól, a 2. füzet tárgya az 1915. évi november hó
25-ikén tartott egyetemi közgyűlés, amelyen Finkey Ferenc
egyetemi tanár emlékbeszédet tartott a hősi halált halt dr. Degré
Lajos egyetemi tanár felett.
KÜLFÖLD.
A j o g i k ö z e l e d é s h a t á r a i r ó l ír Schiffer birodalmigyűlési képviselő, a német bajtársi szövetség egyik elnöke a
Deutsche Politik című folyóirat július 15-iki számában. Megállapítja, hogy a szövetséges államok kulturközösség előmozdítására
törekszenek és ennek keretében nem hiányozhat a j o g sem. Míg
azonban a számbajövő jogok kölcsönös megismerésére a legmesszebbmenő módon kell törekedni, a jogegysógesítésnek számos korlátja van. így mindenekelőtt az állami önállóság. «Auch
der blosse Schein eines Eingriffes in das Selbstbestimmungsrecht muss vermieden werden.)) Kíméletre szorul a jog nemzeti
sajátossága is. A vállalkozás sikere érdekében nem azt kell szem
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előtt tartani, hogy az egységesítés a jognak mely területein lehetséges, hanem azt, hogy mire nézve szükséges. Ily szükség
kétségkívül megállapítható a váltó- és csekkjogra, a vasúti és
hajózási jogra, a tengeri biztosítási jogra, a szellemi tulajdonjogra és a nemzetközi magánjogra vonatkozólag. Másrészt teljesen kiesik az egységesítési törekvések keretéből a közjog és
közigazgatási jog, az egyesületi és sajtójog, a hivatali jog, a
családi és örökjog, az ingatlanra vonatkozó jog. E két csoport
között fekvő terület kétséges, de korántsem szabad túlgyorsan
az egységesítés mellett dönteni. Végül harmadik korlátja az egységesítésnek, hogy e törekvésnek sehol sem szabad pártpolitikai
nézőpontból kiindulni, sem pedig ily célokat követni. Ep ezért a
jogi közeledés csak politikailag semleges matériákban lehetséges. A számbajövő nemzeteknél az egységesítés feltélelei lényegesen különböznek. Ennek figyelembevétele pedig sok néplélektani megértést, politikai tapintatot és gyengédséget igényel.
Örömmel konstatáljuk, hogy Schiífer álláspontja teljesen fedi
azt a véleményt, amelyet pozitív alakban a Magyar Jogászegylet
magáévá tett és amelyet nemleges irányban Szászy-Schwarz
Gusztáv a Magyar Bajtársi Szövetség jogi osztályának alakuló
ülésén oly eleganciával fejtett ki.

— Az osztrák bíróságok háborús ítélkezéséről egy
igen érdekes cikk keretében számol be a Gerichts-Zeitung hasábjain dr. Gustav Fuchs. Az Oberster Gerichtshof judicaturája
a Kúria gyakorlatával egyezően kijegecítette azt a tételt, hogy
a háború önmagában nem szünteti meg a szerződéseket, viszont
az osztrák bíróság helyt ad a nálunk gazdasági lehetetlenülés
néven ismert julagásiiak (Einrede der Unerschwinglichkeit). E kifogást azonban arra a területre szorítja, amikor az adóstól nem
lehet elvárni, hogy szállítási kötelezettségének saját exisztenciájának feláldozásával tegyen eleget. .Négyszeres áremelkedés még
nem ok azonban a szerződéstől való mentesítésre, hanem ez bele
esik a rendes kereskedelmi kockázat körébe. A németországi kiviteli tilalom életbeléptetése nem szünteti meg az eladó szállítási kötelezettségét, ha az árú belföldön is kapható. Viszont a
kiviteli tilalom mentesítő hatálya nem csupán a háború előtti
kötésekre áll be, hanem a háborús kötésekre is. Az eladó nem
hivatkozhatik a maga mentesítésére arra, hogy az ő szállítói a
kötéseket stornírozták, hanem ez esetre csak azon további feltétel mellett szabadul, ha bebizonyítja, hogy nem volt módjában
az árút sem saját készletéből leszállítani, sem máshol beszerezni.
A nyersanyag és a félgyártmányoknak rekvirálása mentesít a
szállítási kötelezettség alól. A rekvirálási ár esetleges többlete a
vevőnek megítéltetett. A nálunk is sokat vitatott osztrák pamutrendelet körüli vitából érdekes megemlíteni, hogy egy, még a
rendelet kibocsátása előtt megindított perben az Oberster Gerichtshof a teljesítésben marasztaló ítéletet a teljesítést kizáró
rendelet alapján feloldotta s a vevőnek csupán kártérítés] igé- )
nyét mondotta ki fenáilónak. A háborús klauzula felmenti az
érdekelt felet annak bizonyítása alól, hogy a teljesítés tényleg
lehetetlenült. Az ellenbizonyítás nincs megengedve. Ha a szerződésszerű árú nem szállítható bizonyos alkatrészek hiánya folytán,
de a hiányok más úton pótolhatók, akkor az eladó köteles az
árút e pótlásokkal szállítani. A maximális árat túlhaladó vételár
mellett kötött ügyletek teljes egészükben érvénytelenek. (A magyar rendeletek szerint az ilyen ügyletek érvényesek, csupán a
maximális árat meghaladó vételári többlet kikötése hatálytalan,
illetve ha már kifizettetett, visszakövetelhető.) A bírói gyakorlat
feletti szemléjét szerző azzal az összefoglalással fejezi be, hogy
a gyakorlat elvileg megmarad a szerződések kötelező erejének
fentartása mellett, méltányolta a háborús helyzet követelményeit,
útját állotta az érdekek mérlegelése alapján valamelyik fél kizsákmányolásának : lényegileg fentartva a régi békejogot.
B.
H a d m e n t e s ügyvédhelyettes hosszabb ügyvédi gyakorlattal, ügyvédi irodába irodavezetőnek vagy társnak megfelelő javadalmazás mellett belépne. Ajánlatokat «Bodókb jelige alatt a
kiadóhivatalba kérek.
íseoa
Ü g y v é d e t , ügyvédhelyettest vagy nagyobb gyakorlattal biró
ügyvédjelöltet azonnali belépésre keres Dr. Pékár Imre ügyvédi
irodája, Budapest, V., Dorottya utca 6. szám.
íseia
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A m a g y a r trónörökösben megkívántató
kellékek.
A trónörökléshez megkívánt személyes kellékeket az 1723 :
II. tc. 7. §-ának következő szavai határozzák meg: <degitimos,
roniano-catholicos
successores utriusque sexus Austriae
archiduces». A magyar közjogi irodalomban csaknem communis opinio
gyanánt tekinthető az a felfogás, hogy e szöveg három, egymástól különböző személyi kelléket ír elő: a trónörökösnek először
legitimus
successornak,
másodszor római katholikusnak
s harmadszor archidux Austriaenak
kell lennie.
A legitimus successor kitételt az uralkodó felfogás úgy értelmezi, hogy az törvényes születésű ivadékot jelent, szemben a
törvénytelen, a törvényesített éo az örökbefogadott gyermekkel.
A római katholikus
valláshoz való tartozás kelléke nem szorul
bővebb magyarázatra s nem is szolgáltatott az irodalomban sem
vitára okot. 1 A harmadik feltételre: az archidux Austriae kifejezés értelmezésére nézve az uralkodó theoria álláspontja az, hogy
mivel az ausztriai főherceg fogalmát az 1723-iki törvények nem
írják körül, kétségtelen, hogy azt az akkor érvényben volt házi
törvények által megállapított értelemben' vették s így ezzel a
trónörökléshez megkívánt harmadik kellékkel azok rendelkeznek,
akik a házi törvények értelmében ausztriai főhercegek, vagyis
tagjai az uralkodóháznak. Az 1723 : II. tc. e ponton hallgatólagosan a házi törvényekre utal s ez utalással a házi törvénynek
a főhercegi minőség kellékeire vonatkozó rendelkezéseit a magyar közjog szabályaivá lette.
Már Lechner óta uralkodónak mondható ez a felfogás közjogi irodalmunkban ; de részletesebb kifejtést és mindenoldalú
megvilágítást a kérdés csak Ferenc Ferdinánd főherceg házassági nyilatkozatával kapcsolatban nyert, részint e nyilatkozat becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásakor, 2
részint abban a magas színvonalú vitában, mely Jászi Viktor
e l ő a d á s a 3 felett a Magyar Jogászegyletben folyt le. 4
1

Bár ilyen vita lehetősége nincs teljesen kizárva. Az állami
törvények másként állapíthatják meg a róm. kath. vallásfelekezethez való tartozás feltételeit, mint az egyházjog. Az állami törvények szerint érvényes lehet egy olyan kilépés, mely a kath. egyházjog szerint érvénytelen. Melyik lesz a keltő közül irányadó?
Már Jászi felhozza azt az esetet, hogy a pápa az illetőt excommunicálta, Vájjon római katholikus-e vagy sem? (Válasz a praginatica
sanctío és a házi törvények tárgyában. Magyar Jogászegyleti Értekezések. XXVIII. kötet, 3. füzet. 1903. 53. 1.) Gyakorlati jelentősége
azonban e kérdéseknek alig van.
2
V. ö. Képviselőházi Napló 1896-1901. XXX. kötet, 166. és
köv. lap.
:í
Jászi Viktor: A praginatica sanctio és a házi törvények, Magy.
Jogászegyl. Ért. XXV. kötet, 1. füzet, 1902.
4
Polner Ödön előadása. Magy. Jogászegyl. Ért. XXV. kötet,
3. füzet. Ferdinandy Gézáé és Schiller Bódogé u. o. XXVI. kötet,

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Épen a kérdés részletesebb tárgyalása alkalmával olyen momentumok is merültek fel azonban, melyek aggályokat támasztanak az uralkodó theoria helyessége tekintetében. Főleg két
olyan momenlum van, mely nézetünk szerint nem nyert eddig
megnyugtató megoldást. Az egyik az ú. n. ((öt leány kérdése)),
mely már a képviselőházi vitában is szerepet játszott, a másik
a Jászi által felhozott és nagy apparátussal bizonyított az a körülmény, hogy a legitimus successor nem törvényes születésű
leszármazót, hanem törvényszerű utódot jelent.
Az ú. n «öt leány kérdésé))-nek lényege a következő: 5
Az 1723 : I., II. tc. értelmében a trónöröklési jog I. József
és I. Lipót leányainak leszármazóit is megilleti. Ezek pedig a
házi törvények értelmében nem tagjai az uralkodóháznak, hanem
bajor, szász, portugál kir. hercegek stb. Ha tehát az ausztriai
főhercegi minőség a trónöröklésnek előfeltételét képezné s csak
az nyerhetné el Magyarországon a trónt, aki a házi törvények
értelmében archidux, akkor ezeknek a leányági leszármazóknak
nem volna trónörökösödési joguk. Az archidux Austrias kitételnek ez az értelmezése tehát ellentétben áll az 1723 : II. tc.-nek
azzal a rendelkezésével, mely a Mária Terézia leszármazói mellett a többi öt, helyesebben hat leány ü leszármazóinak is megadja a trónöröklés j o g á t . '
Ez ellenmondást többféleképen kísérelték meg kiegyenlíteni.
Ferdinandy s z e r i n t 8 «azon ma már idegen fejedelmi család
tagja, aki a magyar trónra következnék, azáltal, hogy megfelel
azon származási feltételeknek, amit az egyenrangú házasságból
való származással lehet kifejezni, ausztriai főhercegnek volna
tekintendő, mert nem a főhercegi cím viselése, hanem a meghatározott nőágakból egyenrangú és törvényes házasságból való
leszármazás az, ami az 1723. és 1900. évi törvények szerint megkívántatik ahhoz, hogy valaki ausztriai főhercegnek tekintessék)).
Ez a felfogás nézetünk szerint téves. Az 1723. évi törvények —
aminl ezt maga Ferdinandy is elismeri 9 — nem határozzák meg,
5. füzet, Jászi válasza u. o. XXV1I1. kötél, 3. füzet. V. ö. még e
kérdésre vonatkozólag Schiller: A magyar trónörökösben megkívántató kellékekről. Jogt. Közi. 1902, 48., 49., 50", 52. sz. és ugyanő:
Die österreichischen Hausgesetze und das ungarische Staatsrecht..
Ungarische Bundschau. 1914 1. és k. 1., továbbá Réz Mihály: A királyi ház törvényei és Az osztrák és a magyar pragnntica sanctio.
Közjogi tanulmányok 1914. 87. és k. 1.
5
Az «öt leány kérdése*, tulajdonképen hat, illetőleg hét leány
kérdése v. ö. Schiller: Jogászegyl. Ért. 2. jegyzet, 33, lap és
Jászi, Válasz 39. 1.
(i
T. i. 1723-ban Mária Terézián kívül még hat Habsburg-leány
volt, akiket, illetőleg akiknek leszármazóit az 1723:11. tc. értelmében a trónöröklési jog megilletett: 111. Károly második leánya,
Mária Anna, I. József két leánya, Mária Jozefa és Mária Amália és
I. Lipót három leánya, Mária Erzsébet, Mária Anna, Mária Magdolna.
7
Hangsúlyoznunk kell, hogy az «öt leány kérdése» nem fejezi
ki szabatosan a probléma lényegét, mert ezek a nehézségek nemcsak az «öt leányo utódainál forognak fen, hanem a Mária Teréziától leányágon leszármazó valamennyi ivadéknál is. Nálunk is az az
eset, hogy az 1723 : II. tc. szerint trónörökösödési joguk van, dacára, hogy a házi törvények értelmében nem ausztriai főhercegek,
illetőleg főhercegnők. Ugy, hogy az öt leány kérdése tulajdonképen
általában a leányági leszármazók kérdése.
s

9

I. m. 26. 1.
I. m. 22. 1.
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szám.

De nem fogadhatjuk el ezt a magyarázatot azért sem, mert
hogy kik az ausztriai főhercegek, e tekintetben a házi törvéezzel
az ccöt leány kérdése® nincs megoldva. Nem világos, hogy
nyekre utalnak. Ferdinandy fent idézett sorai pedig egy önállókiket
kell érteni főhercegi utódok alatt? Vájjon csak a közvetfogalmát konstruálják az osztrák főhercegi minőségnek, amely
szerint ez nem csak azokat illeti meg, akik a házi törvények len utódokat, t. i. csak a főhercegek ós főhercegnők gyermekeit,
értelmében a főhercegi cím viselésére jogosítva vannak. Az egyen- vagy a távolabbi rokonokat: az unokákat és dédunokákat is ? Az
rangú házasságból való születést az 1723. évi törvények az ural- első esetben az ellenmondás nincs a törvényből kiküszöbölve,
kodó felfogás szerint csak annyiban kívánják meg, amennyiben mert a cognatusok legnagyobb része ilyen értelemben nemcsak
az benfoglaltatik az ausztriai főhercegi minőségnek a házi tör- nem archidux, de nem is főhercegi utód. A második esetben az
vények által megállapított fogalmában s így nem lehet ezen a archidux Austrise kitétel az I. Lipóttól leszármazó összes törvémomentumon — az egyenrangú születés kellékén —• az arcliidux nyes születésű ivadékokat jelentené, ekkor viszont nem volna
Austrias kifejezésnek olyan értelmezését építeni fel, amely annak indokolt a főhercegi utód kifejezés használata, mikor az ily módon megjelölt egyének uemcsak főhercegi, hanem császári utóa házi törvényekben megállapított fogalmától eltér.
Az egyenrangú házasságból való születés különben sem fel- dok is.
Polónyi Géza szerint az archidux Austrise kitétel csak koroltétlen kelléke annak, hogy valaki a magyar trónon örökösödhessen. A leányági leszármazók trónöröklési igénye akkor is larium. Szerinte a trónöröklés feltétele, hogy az illető törvényes,
fenáll, ha nem egyenrangú házasságból születtek, feltéve, hogy római katholikus, descendens, successor és a három ág valamesaját családjuknak teljes-jogú tagjai, tehát Windisch-Gratz, Jyikéből való legyen. Az, aki ezeknek a feltételeknek megfelel,
cceo ipso, ipso facto és iurc ausztriai főherceg is». Successor alatt
Salm-Salm, Lichtenstein princek stb. Ferdinandynak az ausztriai
főhercegi minőségről adott fogalom-meghatározása már ezért is — amint később egy közbeszólásra adott válaszában kijelenti —
azt kell érteni, aki örökli Ausztriában és nálunk a t r ó n t . 1 5 Kéttéves.
Épen ilyen kevéssé szünteti meg az ellenmondást a Szilágyi ségtelen, hogy a successor szó ilyen értelmezése mellett, az, aki a
Dezső okfejtése is. Szerinte a cognatusok főhercegi minősége fenti feltételeknek megfelel, szükségképen ausztriai főherceg. De
nem enyészett el végkép, csak háttérbe van tolva, de azonnal hogyan szerepelhet a trónörökléshez megkívánt feltételek közt az,
felújul, ha áz illetők számára a trónöröklés megnyílik. Az a hogy az illető a trón successora legyen ?
portugál herceg, aki trónra lép, eo ipso nerrcsak császár és kiJászi Viktor jogászegylet! előadásában egy egészen ú j és
rály lesz, hanem főherceg is. 1 0 Ez a magyarázat sem helyes: eredeti álláspontot fejtett ki. Szerinte az archidux Austrise kitéeszerint a főhercegi minőség jogkövetkezménye
a trónralépésnek, tel az 1723: II. tcikkben uralkodó főherceget jelent. Az örökli
holott a trónöröklés előfeltételét kellene képeznie.
Magyarországon a trónt, aki III. Károlynak, I. Józsefnek, illetőLegrészletesebben Schiller Bódog foglalkozott az ccöt leány leg I. Lipótnak törvényes utódja (legitimus successor) az auszkérdéséi-vei. Az ő álláspontja a következő: 1 1
triai főhercegségben (a mai ausztriai császárságban). A trónörökAz archidux Austriaj kifejezésnek az 1723 : II. tc.-ben kettős lésnek tehát egyetlen feltétele az, hogy az illető Ausztriában
jelentése: egy tágabb és egy szűkebb értelme van. Jelenti első- uralkodó legyen. A törvény e ponton nem incorporativ utalást
végzett, csak általában utal az idegen jogszabályokra s amenysorban és általában az I. Lipóttól leszármazó cognatusokat mind,
de jelenti másodlagosan az öröklés rendje szerint de prsesenti ben az idegen jogszabály ott, a külföldön változást szenvedne,
jogosult, soron levő fiágat, az agnatus uralkodó családot. 1740 ez a változás kihatással lenne Magyarországra is.
óta mindaddig, míg királyi házunknak fiágban magva nem szaA jogászegyleti vitában Polner, Ferdinandy és Schiller részkad, az archidux Austviae szónak szoros értelme irányadó. De a letesen kimutatták Jászi konstrukciójának tarthatatlanságát. Ha
szó tágabb értelmében, mely teljesen megfelel az osztrák család, mindig az örökölné Magyarországon a trónt, aki Ausztriában
illetőleg a német birodalomhoz tartozó örökös tartományai köz- uralkodó főherceg, akkor a trónöröklés kellékeinek további részjogi helyzetének, 1 2 az összes leányági leszármazók is ausztriai letezése egészen felesleges volna. Az 1723. évi I. törvénycikk
főhercegek s így ők is rendelkeznek az 1723 : II. tc. által meg- szerint a rendek azt a trónöröklési rendet fogadták el, amely az
kívánt azzal a kellékkel, hogy archiduces Austme legyenek.
örökös tartományokban akkor megállapítva volt, 1 0 az az állítás
Ez a magyarázat is elfogadhatatlan, mert lehetetlen, hogy tehát, hogy az osztrák trónöröklési jog minden módosítása Maegy és ugyanazon kifejezésnek a törvény egy és ugyanazon he- gyarországra is kihat s hogy trónöröklési jogunk ily módon a
lyén, egyidejűleg két különböző értelme legyen s egyrészről az
törvényhozás hozzájárulása nélkül bármikor megváltoztatható,
ausztriai ház összes cognatusait, másrészről pedig csak azokat
maguknak az 1723. évi törvényeknek világos rendelkezéseivel is
az agnatusokat jelentse, akik az ausztriai főhercegi cím viselé- ellentétben áll. Végül a tételes j o g szempontjából tarthatatlan ez
sére a házi törvények értelmében jogosítva vannak.
a konstrukció azért is, mert ellenkezik az 1900: XXIV. tc.-nek
Az ellenzéki szónokoknak az 1900 iki képviselőházi vitában azzal a megállapításával, hogy «a trónöröklésnek az 1723:1., II.
épen az ccöt leány kérdéses volt a legerősebb argumentumuk tcikkben foglalt szabályozása úgy keletkezése, mint feltételeire
arra nézve, hogy az archidux Austrise az 1723: II. tc. 7. §-ában és tartalmára teljesen önálló s minden a trónöröklés körébe tarnem önálló minősítő kellék s hogy ennek folytán az egyenrangú
tozó kérdések annak rendeletei szerint ítélendők meg».
születés, helyesebben az, hogy. az illető ausztriai főherceg legyen,
Az ccöt leány k é r d é s é i n e k tehát nem sikerült eddig kielégítő
nem előfeltétele Magyarországon a trónöröklésnek.
megoldást adni.
Kossuth Ferenc úgy értelmezte — Salamon fordítására hivatA legitimus successor kitétel alatt az uralkodó felfogás szekozva — az 1723:11. tc. szóbanforgó rendelkezéseit, hogy a trón- rint törvényes születésű ivadékot kell érteni. Jászi Viktor volt az
örökösnek törvényes születésű, róm. kath. vallású főhercegi utód- első, aki jogászegyleti előadásában ez értelmezés helyességét kétnak kell lennie. Szerinte nem az kívántatik meg a trónöröklés- ségbe vonta.
hez, hogy az illető a házi törvények értelmében archidux Austrise
Nagy tudományos apparátussal mutatta ki fent ismertetett
legyen; a trónörökösnek csak főhercegi ivadéknak kell lennie, konstrukciója igazolásaként, hogy a legitimus successor az egyvagyis főhercegtől, illetőleg főhercegnőtől kell leszármaznia. 1 3 korú szóhasználat szerint nem törvényes születésű ivadékot, haEz a magyarázat, mely szerint tehát a főhercegeknek és főherceg- nem törvényszerű, jogszerű utódot jelent.
nőknek minden törvényes születésű utódját megilleti a trónörökAz 1723:1., II. tc. szövegezése kétségkívül sokkal kevésbbé
lési jog, elfogadhatatlan. Ez a fordítás először is grammatikaitag szabatos és jogászias, semhogy a legitimus successor az egykorú
nem állhat meg, mert, mint Széli Kálmán is megjegyezte,' 14 ha elférő szóhasználat dacára is ne jelenthetne törvényes születésű
a törvény a főhercegek utódainak akarta volna megadni a trón- ivadékot, annál inkább, mert a successor szónak leszármazó éröröklési jogot, akkor successores archiducum és nem successo- telemben való cchanyag)) használatára maga Jászi is idéz esetet. 1 7
res archiduces állana a szövegben.
A successor uralkodó magyarázatával szemben szerintünk nem
10
is annyira a használt kifejezés szabatos jelentése, mint inkább
Képvh. Napló 1896—1901, XXX. kötet, 270. 1.
11
Magy. Jogászegyl. Ért. 60. és k. 1. Die öst. Hausges. und das az a körülmény támaszthat aggályokat, hogy ha e kifejezés alatt
ung. Staatsrecht, 17. és k. 1.
12
Jogt. Közi. 1902., 440. 1.
13
Képvh. Napló 1896—1901. XXX. kötet 173. 1.
14
Képvh. Napló 1896—1901. ^XXX. kötet, 198. I.'

15
16
17

Képvh. Napló 1896—1901, XXX. kötet, 240. 1.
Ferdinandy i. m. 8. 1.
Válasz. 16. I.
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törvényes születésó ivadékot értünk, az nehezen egyeztethető
össze az 1723: II. tc. 7. §-ának egyéb rendelkezéseivei.
Először, ha a trónörökösnek archidux Austriamak kell lennie,
akkor a törvényes születésnek külön kellék gyanánt való megállapítása felesleges, mert mint kevesebb, szükségképen benne
foglaltatik az ausztriai főhercegi minőségben. Másodszor az
1723:11. tc. 7. §-a már előbb III. Károly. I. József és I. Lipót
descendenseiröl szól, mint akikre a trónöröklési jog átrubáztatik.
Mi értelme van a descendens mellett a successor kifejezés ugyanilyen értelemben való használatának? E kérdések már a jogászegyleti vitában felmerültek.
Az elsőre nézve Polner azzal a magyarázattal szolgál, hogy
inivel a többi országokban érvényes trónöröklési rendelkezések
különös gonddal hangsúlyozták, hogy az utód törvényes és ne
törvényesített legyen, a magyar országgyűlés is szükségesnek
látta ennek külön kellék gyanánt való kiemelését. 1 8 Nem szabad
azonban elfelejtenünk, hogy azokban az okmányokban, melyek
a trónöröklési rendet az osztrák tartományokra vonatkozólag
megállapítják, az archidux Austriae nem szerepel , a törvényes
születés kelléke mellett külön feltétel gyanánt s így olt e kellék
kiemelésének egészen más szerepe és jelentősége van.
Schiller szerint az archidux Austriae kitételben nem foglaltatik mindenkorra és feltétlenül az egyenrangú házasságból való
származás követelménye; ez csak azokra nézve áll fen, akik a
szó szorosabb értelmében véve ausztriai főhercegek. A cognatusok nagy csoportjára, ((ahol immár az archidux Austriae nem tar
talmazza az egyenrangú születés postulátumát, a legitimos érvényesül kellékmeghatározás gyanánt, azaz a törvényes születés
szerepel egyetlen és legfőbb kellékeül (holott egyébként ben foglaltatik a pluszban, az egyenjogú születésben) a leszármazás
mi néműségének®. 19
Ez az álláspont azonban téves. Schiller maga is hangsúlyozza,
hogy a cognatusokra nézve saját családjuk szabályai irányadók
s csak annyiban tekinthetők a nagy cognatus ausztriai ház tagjainak, amennyiben saját családjaik teljes-jogú tagjai, vagyis
ha az illető családra érvényes szabályok szerint teljes-jogú bajor,
szász vagy portugál királyi hercegek, Windisch-Graetz vagy Lichtenstein princek stb. Tehát maga Schiller is azon a nézeten van,
hogy a törvényes születés ezekre nézve nem tekinthető a leszármazás egyetlen és legfőbb kelléke gyanánt. A legitimus — amint
Jászinak adott válaszában m o n d j a 2 0 — a leszármazás minéműségének csak legvégső, minimális kelléke gyanánt tekinthető,
mely gyakorlati jelentőségűvé csak azokra az uralkodó családokra
válhatik, amelyeknek joga semmi egyenjogúsági szabályt nem
ismer. A törvényes születés ilyen értelemben tényleg szerepelhet
kellék gyanánt. Kérdés azonban, hogy ha ez a kellék a cognatus
ausztriai háznak is csak egyes tagjaira, kivételesen vonatkozik,
miért van általános érvényű feltétel gyanánt megállapítva?
Épen ilyen kevéssé nyert eddig elfogadható megoldást az a
másik kérdés is, hogy miért használja a törvény a successor szót,
ha az tényleg leszármazót jelent, egy mondatban «és» kötőszóval összekötve az ugyanazt jelentő descendens mellett?
Erre nézve úgy Polner21 mint Schiller22 azt a magyarázatot
adja, hogy a descendens kifejezés 111. Károly, I. József és I. Lipót
gyermekeire, a successor szó pedig ezek további Ieszármazóira
vonatkozik. Polner hivatkozik arra, hogy az 1713 április 19-iki
nyilatkozat is külön említi meg a három király leányait és azok
successorait. 2 3 Schiller szerint ez a különválasztása azoknak,
18
I. m. 9. 1. Ugyanígy Tarba: Die Grundlagen cler Pragmatischen
Sanktion. II. kötet. 1912. 244. 1.
19
Jogászegyl. Ért. 60. 1.
20
Válasz. 73. 1.
21
I. m. 10. és k. 1.
22
Jogt. Közi. 1902. 421—422. 1.
23
«Auí" lhres (t. i. Majestátis) Mannlichen Stammens abgang
aber auf die eheliche hinterlassende Töchter . . .; Ferners ín ermanglung oder abgang der von Ihrer Key. Maytt: herstammender aller
Ehelichen déscendenten Mann- und Weiblichen geschlechts dises
Erb-recht. . . auf Ihrer May herrn Bruders Josephi . . . nachgelassene Frauen Töchter and deren Eheliche descendenten falién . .. Nach
Beyden der Jelz Regierenden Carolinischen und nachfolgender in
den Weiblichen geschlecht hinterlassenen Josephinischer linien
Ihrer Key. Maytt: Frauen Schwestern und allén übrigen linien . . .
Jedes Erb-Recht . . . Bevor Bleibe.» Túrba: Die Pragmatische Sanktion (Jubileumi kiadás.) 1913. V. szám d) szakasz 51—52. 1.
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akik már vannak azoktól, akik lesznek, teljesen megfelel az
akkori stílus részletező, deseriptiv hajlamainak. Erre példaképen
idézi a Bethlen István 1623-iki grófi diplomájának, az Erdődy
grófok részére Varasd megye örökös főispánságát adományozó
1607-iki okmánynak s végül az Orsich bárók modrusi főispánságáról szóló 1682-iki kiváltságlevélnek megfelelő rendelkezéseit,
melyekben a közvetlen leszármazók szintén külön említtetnek
meg a további utódok mellett.
Ezek a példák azonban nézetünk szerint nem meggyőzők
azért, mert sem az 1713 április 19-iki nyilatkozat, sem a Schiller
által idézett okmányok nem a descendens kifejezést használják
a közvetlen leszármazók megjelölésére. Az előbbi, mint a 23.
jegyzetben közölt szöveg mutatja, a Töchter és Schwester kifejezéseket használja; a Schiller által idézett latin nyelvű okmányok
pedig a filius-okat állítják szembe az ezektől leszármazó h í r e s ekkel, posterius-okkal és successor-okkal. A descendens kifejezés,
amint ezt részben a Polner és Schiller által felhozott példák is
bizonyítják, általában leszármazót és nem gyermeket jelent s így
jelentését a successores-szal szemben a közvetlen leszármazókra
korlátozni csak erőszakos magyarázattal lehet.
Az uralkodó felfogás tehát a legitimus successor értelmezésére vonatkozólag sem fogadható el, de épen ilyen elfogadhatatlan — mint már fentebb láttuk — a Jászi konstrukciója is, aki
szerint a legitimus successor (az ausztriai főhercegségben való)
jogszerinti utódot jelent.
(Bef. köv.)
Dr. Buza
László.

A háború és a büntetőjogi értékhatárok.
((Régebb idő óta általánosan megnyilatkozott az a kívánság,
hogy a gazdasági viszonyok megváltozása folytán a lopás vétségének értékhatára fölemeltessék. Ez az értékhatár a Btk. 334.
§-a szerint száz korona. A pénz értékének csökkenése, a gazdasági élet újabb harcai és nehézségei, a szükségletek szaporodása
mellett aránytalan büntetést kell a bíróságnak e rendelkezés
mellett gyakran megállapítania, ha különös minősítő körülmények nem forognak lén.»
A büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908. évi XXXVI. tc. (Bp.)
48. és 49. §-aihoz készült miniszteri indokolás kezdő sorai ez a
fenti idézet, — még békében készült e javaslat indokolása, igaz
oly időben — 1908-ban — amidőn a gazdasági élet erőinek
expanzivitása már sejtetni engedte, hogy' az idők méhe nagy
gazdasági válságokat tartogat számunkra, — ám felmerül á kérdés : ha a törvényhozó előre látta volna, hogy .a ma állapota bekövetkezik, vájjon megmaradt volna-e annál az álláspontnál,
hogy a lopás vétségének a Btk. szerinti értékhatára mindössze
csak 100 K-val emeltessék fel 200 K-ig?
Ma már tudjuk, hogy a Bn. 48. és 49. §-aihoz írt miniszteri
indokolás végeredményében egy nagy jogászi feljajdulás volt
amiatt, hogy a bírónak a Btk. 334. és 340. §-ai alkalmazásánál
valósággal meg volt kötve a keze a törvényes enyhítésben. A lopás bűntettének a Btk. 336. §. 3., 4., 5. és 6. pontjaiban, úgyszintén a 338. §-ban meghatározott eseteiben az ellopott tárgy
értékére tekintet nélkül öt évi fegyház volt a maximális büntetés, a minimum pedig két évi fegyház, amelyről a bíró a Btk.
92. §-ának alkalmazásával tehát a legenyhébb esetekben is csak
hat hónapi börtönre szállhatott le. A bírói gyakorlat azzal enyhített a Btk. eme szigorán, hogy tényleg sűrűn élt a rendkívüli
enyhítés jogával, ami e jogot kiforgatta eredeti természetéből,
de mert az esetek nagy részében még a Btk. 92. § ának alkalmazása is túlszigorú volt, az igazságügyi kormány indokoltnak
látta a. kir. ügyészségeket többször utasítani, hogy oly esetekben,
amidőn a lopás bűntette miatt kiszabolt legkisebb büntetés is
túlszigorúnak mutatkozik, hivatalból tegyenek előterjesztést a
királyi kegyelem kieszközlése iránt ami pedig a királyi kegyelmezés jogát vetkőztette ki eredeti jellegéből, — mint a javaslat
indokolása találóan mégjegyzi.
A Bn. tehát a minősített lopás bűntettének enyhébb jellegű
eseteiben a régi fegyházbüntetés helyett öt évi börtönt állapít
meg, mely a 92. §. alkalmazásával egy napi fogházra leszállítható.
E szerint a lopás vétségének maximális büntétése a Btk.
érvényben maradt 339. §-a szerint egy évi fogház, a lopás bűntettének a Bn. 49. §-a szerinti büntetése pedig öt évi börtön,
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illetve öt évi fegyház, — a lopott tárgy értékére tekintet nélkül
bűntettet képező lopásoknál, ha az ellopott tárgy értéke 200 K-t
meg nem halad, a maximum öt évi börtön, a minősített lopás
súlyosabb eseteiben, amidőn a lopott tárgy értéke 200 K-t meghalad, a maximum öt évi fegyház, — a 49. §. 2. bekezdése szerint a lopás legsúlyosabb eseteiben pedig 10 évi fegyház a
maximum.
Figyelemmel e büntetési tételekre, mondhatjuk-e hogy itt
latitüdök állnak ma már a bíró rendelkezésére? Vájjon igazuk
van-e azoknak, akik azt tartják, hogy a Bn. 48. és 49. §-ai meghozatala után nincs különösebb jogi szüksége annak, hogy a lopás vétségének értékhatára felemeltessék?! Ivöztudomásu, hogy
most a háborúban óriási eltolódások mutatkoznak a gazdasági
javak értékében, árában. Ezzel szemben a Bn. is határozottan
fenntartja a Btk. ama régebbi rendelkezését, hogy a lopott dolog értékének az veendő, amely értéke a dolognak a lopás idején volt.
Hogy példaképen említsük : a 40 K-s pár cipő, ha ma 70
korona, — 3 pár cipő ellopása ma a Bn. 49. §-a szerint lopás
bűntettévé minősül s ha zárt helyről lopják el, ú g j a maximum
öt évi fegyház, a minimum két évi fegyház, - 1 - enyhítve hat hónapi börtön a Btk. 92. §,-a alkalmazásával. Ellenben 3 pár 40
K-s cipőnek az ellop-ását — még zárt helyről is — a Bn. 49: §-a
öt évi börtönnel mint maximummal, hat hónapi börtönnel mint
minimummal sújtja s e büntetés korrekcionalizálva lehet egy
napi fogház. Szóval a mai áralakulásokat nézve, úgy áll a dolog, hogy
legális enyhítés útján hat hónapi börtön várhat arra, aki normális
árviszonyok közt egy napi fogházzal megbűnhődhetnék, — mert a
lopott dolog értékének az veendő, amely értéke a dolognak a
lopás idején volt.
Végeredményében igazuk van tehát azoknak a jogi felfogásoknak, hogy a lopott érték szerinti megkülönböztetés az érték
meghatározására szolgáló különféle becslési alapok folytán csak
kazuisztikára vezet. Ezt a Bn. 48. és 49. §-ai igazolják be legtalálóbban.
Ez ma nem fejlődés, — ez ma a Bn. 48. és 49. ^-ainak —
sok szép jogászi reménynek — megkövesedése. Ez az állapot
újfent tömeges kegyelem esdeklésekhez fog vezetni — mint a
Btk. 334. és 340. g-ainak uralma idején — már pedig szépen
jegyzi meg a Csemegi-kódex indokolása egy helyütt, hogy a helyes igazságügyi politika arra lesz irányozva mindig, hogy a
Felség kegyelmét csak a legritkábban legyen szükséges felhívni
s hogy a jogérzet ne kényszeríttessék a bírói ítélet igazságtalansága ellen óvszernek s menedéknek keresésére.
A Bn. tudvalevőleg változatlanul meghagyta a sikkasztás
(356. §.) 200 K-s, — a csalás (380. §.) 100 K-s s a magánokirathamisítás (404. §.) szintén 100 K-s értéhatárait, — ezeken az
értékhatárokon alúl vétség, felül pedig bűntettet képez a károsító deliktum.
Igaz ugyan, hogy sem a sikkasztásnál, sem a csalásnál, sem
a magánokirathamisításnál nincs oly törvényes rendelkezés, hogy
a dolog értékének az veendő, amellyel a deliktum elkövetése
idején bírt a dolog, — mint ez törvényes szabály a lopásnál —
de lege lata azonban itt is az a bírói gyakorlat, egyedül a joghasonlóság alapján úgy alkalmazza a szabályt, hogy az okozott
kár értékének az veendő, amellyel az a sikkasztás, csalás, magáiH>
okirathamisítás, tehát a kár keletkezésekor birt. Epen azért itt
is mutatkozik a visszásság.
Az alkalmazott, ha pl. elsikkasztja a neki még háború előtt
I'eltárilag, de az árak feltüntetése nélkül átadott posztóárúkat
a mai forgalmi érték alapján vonalik büntetőjogi felelősségre,
ha a károkozás a háborús árak idejébe esik. Ez a kemény szabály s mindez csak azért, mert a törvény merev* nem követi a
gazdasági éles fluktuációját s így van ez a károsítás esetén a
csalás s magánokirathamisításnál is.
De ma a legkirívóbb az állapot a Bn. 51. §-nál, mely a Kbtk.
126. §-a helyébe lépett. A Kbtk. 126. §-a szerint a tulajdon elleni
kihágást az követi el, aki 4 K-t felül nem haladó élelmi vagy
élvezeti cikket lQp, amennyiben azon körülmények egyike sem
forog len,n amelyek a Btk. szerint a lopást bűntetté minősítik.
A Bn. a 4 K-s értékhatárt tudvalevőleg 10 K-ra emelte fel,
< gyébként kiterjesztvén a kihágás fogalmi körét, mert belevonta
a 10 K értéket meg nem haladó tüzelőszerek s egyéb életszük-

25. s z á m .

ségleti tárgyak ellopását, de ugyanakkor belevonta az ugyanezen tárgyakra elkövetett sikkasztás és jogtalan elsajátítás eseteit is. Ehelyütt az sem szorul bővebb bizonyításra, hogy a közfogyasztás tárgyát képező élelmi, élvezeti cikkeknek, tüzelőszernek és életszükségleti tárgyaknak az ára a háborúban minő
emelkedést mutat. Az összehasonlító ártörténet egykor e téren
igen tanúlságos adatokkal fog szolgálni, Addig is a féktelenségek korlátja a hatósági ármaximálás, mely a kinálat túlkapásait
igyekszik ellensúlyozni, de természetesen nem minden cikknél.
Ma rnár nem csupán a stereotyp gazefasszonyi feljajdulás
e z : «mi m a n a p s á g 10 i i értékű élelmi vagy tüzelőszer?® Fgy
csöpp az óceánban, — ez ma már közsóhaj. Ugyan a szegényebb
néposztály hadisegélyen tengődő asszonyai, akiknek a férjük a
fronton küzd vagy hadifogoly, meddig élnek ma 5—6 gyermekkel 10 K értékű élelmiszerből, még akkor is, ha a hadisegély
mellett önmaguk is dolgoznak s a nélkülözések s megpróbáltatások nehéz óráiban nem gondolnak mindjárt a külvárosok drámai
m e g o l d á s á r a : a családírtásra ?
De ha a nő beteges, munkaképtelen, az erkölcsi ellentálló
képessége végleg elgyöngült, vájjon lopás vétségeért vonják-e
őt — egy évi fogház maximummal — jogi felelősségre, mert
dúslakodó szomszédjától megkívánt két kiló zsirt, aminek az
ára ma 10 K-n felül van ? Tiz korona értékig kihágásról van
szó, a maximum 8 napi elzárás, de már 11 K-nál kezdődik a
lopás egy évi fogház maximummal, mint fő s ráadásul — s ez
férfi bűnözőknél nem kicsiség — hivatalvesztés s politikai jogvesztés mint mellékbüntetéssel?!
A tulajdon elleni kihágást szabályozó Bn. 51. §-a ma már
felöleli a sikkasztás és jogtalan elsajátítás eseteit is. A mai háborús árak mellett 11 K értékű vaj vagy tojás elsikkasztásánál
egy évi fogház perspektívája nyilik meg a már említett mellékbüntetésekkel, — 11 K értékű elhulajtott kőszén felszedése után
pedig 3 havi fogház és 1000 K-ig terjedhető pénzbüntetés (Btk.
365. §.), — nem is szólva arról, ha bűntetté minősítő körülmények forognak fen, a büntetés akkor még szigorúbb.
Itt a Bn. 51. §-ánál ma tényleg indokolt a 10 K-s értékh a t á r felemelésé — m o n d j u k kivéve az élvezeti cikkeket — ámbár ezt a kivételt sem t a r t j u k ajánlatosnak, amióta a Kúria
élvezeti cikkeknek nyilvánította a tüzelő anyagot épen úgy mint
a szivart vagy a diót.
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII.
tc. 93. §-ának rendelkezése szerint az aki gazdasági terményeket
gyümöl'csöskertböl, szőlőből, faiskolából vagy mezőről lop, ha a
dolog értéke 60 K-t meg nem halad kihágást követ el akkor is,
ha a lopást bekerített helyen bemászással követi el.
E törvény kétségtelenül enyhíti ma a Btk. szigorát, de tény
az, hogy a gazdasági életben ma oly áreltolódások vannak s a
megélhetés annyira meg van nehezítve, hogy a Bn. 51. §-ánalc
10 K-s értékhatárát az 1894. évi XII. tc. 93. §-ának mintájára
joggal fel. lehet emelni 60 K-ra, legfeljebb a túlságosan aggodalmaskodókat azzal lehetne megnyugtatni, hogy a Bn. 51. §-ánál
azért továbbra is megmaradna az a mostani rendelkezés, hogy
a lopást bűntetté minősítő körülmények fennforgása esetén —
nincs kihágás, de jő a súlyosabb megtorlás.
Ha a törvény nem baktat a haladó élet után s a mélységekből — de profundis — fölsír az inség szava, ott előbb utóbb
novelláris intézkedésre van szükség s amig nincs meg ez a novella, a legtermészetesebb emberi s jogászi óhajok egyike az,
hogy csak szóljon bátran a bírói ítéletekben a büntetőjog —
emberi nyomorúságok és eltévélyedések — nagy orgonájának
négy sípszólama : a Btk. 92. §-a, — a Kbtk. 21. §-a,
a lin.
1. és 8. §-ai : enyhítések, büntetésfelfüggesztések. Mind a négy
sípszólam : Vox Humana . . .
Dr. Pulnoki
Béla.

A l o n d o n i d e k l a r á c i ó k ö t e l e z ő ereje.*
Azokra a hatalmakra, amelyek a Konferencián részt vettek, a
deklaráció alakilag,
mint a 67. cikk 1. bekezdése értelmében
becikkelyezendő nemzetközi egyezmény, csak abban az esetben
kötelező, ha azt becikkelyezték, 4 9 — de ebben az esetben köte* Az előbbi kőzi. 1. a 31. számhan.
L. Nippold id. m. II. 256. 1. ; Hüttenhein
2. jegyzet.
49

id. m.

41. 1.
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lező akkor is, ha a benne foglalt tételek a megalkotásakor létező általánosan elismert nemzetközi jogi tételeknek nem is
felelnek meg. Ez az alaki kötelező erő hatálya, — tekintet nélkül az anyagi kötelező erő kérdésére. 5 0 A 65. cikkben foglalt az
a tétel, amely szerint a deklaráció rendelkezései egy
oszthatatlan
egészet alkotnak, épen ebből a szempontból bír jelentőséggel.
Értelme ugyanis az, hogy amennyiben a hatalmak a deklarációt
ratifikálják, annak egyes rendelkezéseivel szemben fentartással
nem élhetnek, 5 1 hanem azt, mint oszthatatlan egészet kell becikkelyezniök. 5 2 Ez a deklaráció kölcsönös kompromisszumokból
való származásának természetes következménye.
A londoni konferencia a brit kormány meghívására ült össze.
Méltán várhatták a hatalmak, hogy a deklaráció becikkelyezésével, mint a legnagyobb tengeri hatalom, és a konferencia kezdeményezője, amely a konferencián részt nem vett hatalmak csatlakozásának kieszközlését is magára vállalta, 5 3 Nagybritannia fog
előljárni. Ez felelt volna meg a Nagybritannia által a konferencián
állandóan hangoztatott annak a felfogásnak is, hogy a deklaráció
az érvényben levő, a létező nemzetközi jogi tételeknek megfelelő
elveket állapította meg. A brit kormány a megfelelő törvényjavaslatot aBill intituled an Act to consolidate, with
Amendments, the Enactment relating to Naval Prize of W a r » 5 4
címmel a parlament elé terjesztette. A javaslat ellen egész Angliában óriási volt az ellenszenv, 5 5 s a mozgalom élén, amelyet az
((Imperial Maritime League» országszerte szervezett, Lord Charles Beresford állott. 5 6 A House of Commons a javaslatot első
olvasásban három napon át (1911. június 28., 29. és július 3.),
majd több rendbeli módosítással második olvasásban 1911. nov.
3-án tárgyalta, és a harmadik olvasás után átküldte a House of
Lords elé. A felsőház 1911. december 12-én a «Naval Prize Bill»-t
145 szavazattal 50 ellenében visszautasította. 5 7
Ennek folytán a deklaráció ratifikálása a konferencián résztveit többi hatalmak részéről is elmaradt, és jelenleg sincs egy
államban sem becikkelyezve. r>8
50

Mint (nem-ratifikált egyezménynek) deklarációnak, anyagi kötelező'ereje — tekintet nélkül az a-laki kötelező erő fenn vagy fenn
nem forgására, — a londoni deklarációnak a konferencián résztvett
hatalmakra is csak abban az esetben van, mint a konferencián
részt nem vett hatalmakra.
51
V. ö. H. v. Ferneck id. m. 215. 1.
|
52
Ez a helyes nézet a deklaráció 67. cikkében előírt ratifikálási
kötelezettségre vonatkozólag. Nem pedig az, amit. Strasser (id. c.
205. 1.) vall, hogy t. i. «a ratifikálásra vonatkozó kívánság csak a
befejező rendelkezésekben körülírt szerződési kötelezettségek érvényesítését célozza.»
53
A deklaráció 70. cikkének 1. bekezdése szerint.
54
L. a Naval Prize Bili szövegét Niemeyer-Strupp : Jahrbuch
des Völkerrechts. I. 334. é£ köv. 1.
55
«The agitation against the ratification of the Declaration of
London had been indu'striously prosecuted for .somé months be főre
the- Bili was discussed in the House of Commons,» Bentwich id. m.
856. 1. Minden eszközt (plakátot, újságot, népgyűlést) felhasználtak
az agitációra. L. erre nézve részletesen Bentwich id. m. 856. és köv.
1.; továbbá H. Pohl: ,«EngIand und die Londoner Declaration» (1915.)
c. m. 8. 1.; és Hiitlénhein id. m. 11. 1., ahol idézve van a London
Chamber of Commerce 1911. febr. 10-én Sir Edward Greyhez intézett
levelének egy része is, amelynek vége így szól: «For all these reasons the eouncil are more than ever confirmed in their conviction,
that the ratification of the Declaration of London . . . would be destrüctive to the essential rights and contrary to the great trade
interests of Great Britain.» A kamara nevében Lord Desborough
Chairman of the London Chamber of Commerce, a House of Lords,
tárgyalásainál külön is felszólalt, és «urged the Government not to
ratify conventions which he was convinced were not approved by
the people». (L. Bentwich id. m. 870. 1.)
50
L. Bentwich id. m. 862. 1.; 1. ugyanott a köv. 1. különösen
Sir G. S. Robertson, Mac Kenna, Balfour, Sir Edward Grey, Bonar
Law, Asquith, Earl Loreburn és Lord Selborne felszólalásait, akik
a mostani, háborús Angliának is vezető államférfiak
57
L. Bentwich id. m. 872. 1.
58
Hiittenhein id. m. 11. 1. a szövegben és 2., 3. jegyzetben a
«Tag» 1912 április 25. számára és Struppra (Bd. II. 493. Anm. 1.) hivatkozással azt állítja, hogy az Északamerikai Egyesült-Államok a löndoni deklarációt ratifikálták. Strupp azonban az idézett helyen
(Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts III. k., 493. o., 1. j.) épen
az ellenkezőjét mondja: «Noch kein Staat hat ratifiziert.» Ugyanígy
Saitorius id. m. 86. 1. -1. jegyzet. A «Tag» Hiittenhein által idézeti

A nemzetközi jog szabályai szerint tehát a londoni deklaráció,
mint egyezmény, alaki okokból, a londoni konferencián résztvett hatalmak között sem bír kötelező erővel. 5 9
Minthogy eszerint, a londoni deklaráció sem a szignatárius
hatalmak között, mint egyezmény, sem a konferencián részt nem
vevő hatalmakra nézve, mint deklaráció, e minőségében, alakilag
nem jogforrás, nincs más hátra, mint a benne foglalt tételeket
a maguk összességében venni vizsgálat alá az anyagi
kötelező
erő szempontjából, — vagyis vizsgálni azt, bír-e a deklaráció a
maga oszthatatlan egészében (anyagi) kötelező erővel azon az
alapon, hogy a benne foglalt rendelkezések a maguk összességében megfelelnek a londoni konferencia idejében fennálló nemzetközi j o g általánosan elismert alaptételeinek/ 5 0
Messze túlhaladná a rendelkezésemre álló teret, ha azokat a
rendelkezéseket, amelyeket a deklaráció kilenc fejezetben és 64
cikkben a háborús blokádról (blockade of war), a hadi dugárúról (contraband of war), a semlegességellenes támogatásról
(unneutral service), a semleges zsákmányok megsemmisítéséről
(destruction of neutral prizes), a lobogóváltoztatásról (transfer
to a neutral flag), az ellenséges jellegről (enemy character), a kíséretről (convoy), az átkutatással szemben való ellenállásról
(resistance of sear ch), és a kártérítésről (compensation) tartalmaz, egyenként venném vizsgálat alá.
Ue, mint első pillantásra is szembetűnő körülményekre, reá
kell mulatnom a következőkre :
1. A deklaráció 57. cikkében foglalt szabály szerint, lobogóváltoztatás esetétől eltekintve, 0 1 a hajó semleges vagy ellenséges
jellegét a lobogó határozna meg, amelynek viselésére a hajó
(hazai törvényei értelmében) 0 2 jogosultsággal bír. Erre a rendelkezésre az 1856. évi párisi tengerjogi deklaráció 2. és 3. — dolgozatom első részében már idézett — cikkében foglalt szabályok
egyöntetű alkalmazhatósága céljából volt szükség. Az 57. cikkben foglalt tétellel azonban csak a hajó semleges vagy ellenséges jellege van eldöntve, holott a párisi deklaráció idézett két
rendelkezése szempontjából, - és minél inkább terelődik át gazdasági térre is a háború, annál nagyobb — fontossággal bír az a kérdés, hogy ha már a hajó ellenséges jellege megállapítást nyert,
mi határozza meg a hajó -fedélzetén levő rakomány
semleges
vagy ellenséges jellegét. A deklaráció 58. cikke szerint ezt a rakomány tulajdonosának
semleges vagy ellenséges jellege dönti
el. Ez azonban csak látszólagos megoldás, mert míg a német és
a francia zsákmányjog szerint a tulajdonos semleges vagy ellenséges jellegét a tulajdonos állampolgársága,
addig az angolamerikai és a japán j o g szerint a tulajdonos lakhelye határozza
meg. 0 3 Éls bár a konferenciának a brit kormány által előterjesztett p r o g r a m m j á b a [h) pont] fel volt véve az a kérdés: ((the

közlése pedig nem elég hiteles jogforrás annak megállapítására,
hogy az Egyesült-Államok a deklarációt ratifikálták volná. Egyéb
nyomra e tekintetben nem találtam. A világháború folyamán az Unió
jegyzékeiben, vagy azokkal kapcsolatban egyebütt okvetlenül akadt
volna nyoma ennek az állítólagos ratifikációnak, ha megtörtént
vólna. Be minden azt mutatja, hogy nem történt meg. H. v. Ferneck
szerint a «Tag» közlése tévedésen alapult (id. m. 45. 1. 1. jegyzet);
59
L. F. u. Liszt: England und das Völkerrecht. (Das englische
Gesicht. Verlag Ullstein. 1915.) 229. 1.: «. . . unverbindlicher Gesetzvórschlag)). . .) 241. I.: « . . . dass wir im wesentlichen auf unsicheres
Gewohnheitsrecht angewiesen sind, daran trágt England die Schuld.»
L. továbbá II. Behm: «Neue Fragen des deutsch-englischen Seekriegs» c. cikkét a Deutsche Juristen-Zeitung 1915. évi 9—10. számában « . . . noch^iicht geltendes Becht . . . » (455. I. 3. jegyzet.)
00
E. Müller-Meiningen ezen az alapon tulajdonít kötelező erőt a
deklaráció 22—44. cikkeiben foglalt szabályoknak, amelyek a hadi
dugárúra vonatkoznak. (L. «Der Weltkrieg 1914/15. und dér Zusammenbruch des Völkerrechts)) c. m. 421. 1.). Ennek az állításnak jogosultságára nézve 1. alább.
61
A lobogóválloztatásról a deklaráció V. fejezete külön intézkedik.
02
L. a lobogóviselés jogszerűségének kérdésére 1. Bernslen id. m.
115. és köv. í.
0;J
L. a különböző hatalmak hazai jogának ismertetését F. v.
Liszt: Das Völkerrecht. (1915.) 349. 1.; Qaaritsch id. r m. 202. 1.; —
Hiittenhein id. m. 44—45. 1.; a konferencián elfoglalt álláspontjaik
ismertetését pedig II. v. Ferneck id. m. 187. és köv. 1.; Wehberg id.
m. 189. és köv. 1.; Bernslen id, m. 77. 1., és Lémonon id. m. 464.
és köv. 1.
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25. s z á m .

gyományt, míg a II. Tervezet és a J., a bizottsági szövegezésben
is, a hagyomány mindkét formáját (vegyes rendszer) ismerik. Es
pedig dologi hatályú a J. szerint a hagyomány akkor, ha a hagyomány tárgyává tett j o g az örökhagyónak egyedileg meghatározott dolga, joga ; egyébként, vagyis akkor, ha a hagyomány
tárgya egyedileg meghatározva nincs, avagy ilykep meghatározott ugyan, de azon dolog vagy j o g nem tartozik a hagyatékba,
nem az örökhagyóé: kötelmi hatályú. Dologi hatályú a hagyomány tehát a .1. szerint akkor, ha az örökhagyó valamely megjelölt ingatlanát, az a feletti haszonélvezetet, egyedileg meghatáDologi és kötelmi hatályú h a g y o m á n y polgári
rozott lakásnak szolgalmát, A.-val szemben fennálló 1000 koronás
törvénykönyvünk J avaslatában.
követelését, az A.-tói megvett, de át nem adott dologra vonatü g y gondoljuk, nem fölösleges hangsúlyozni, hogy a polgári kozó követelési jogát hagyományozza. Ellenben kötelmi hatályú
törvénykönyvünk Javaslata (J.) által kontemplált dologi és kö- a hagyomány, ha két ingatlana közül «az egyiket)), ménesének
telmi hatályú hagyomány alakulatai nem azonosak azokkal, ame- ((valamelyik)) lovát, 1000 K készpénzt, A.-val szemben fennálló kölyeket a római jog- per vindicationem és per damnationem l'ega- vetelései közül ((valamelyiket)), vagy bár egyedileg meghatárotumoknak nevez. Nem fölösleges pedig azért, mert a J. előmun- zott, de a hagyatékra nézve teljesen idegen dolgot (.1. 1682. §.)
kálatai a dologi és kötelmi hatályú hagyomány megjelölésénél hagyományoz.
utalnak az említett legatumokra, noha azok egészen más alapon
A dologi hatályú hagyomány recipiálásának az volt az oka,
keresztülvitt felosztás folyományai voltak. Nevezetesen: a római hogy az előmunkálatok már kezdettől fogva helyesnek és méltájog dologi és kötelmi hagyománya egyértelmű volt a hagyomá- nyosnak tartották, hogy a lehetőség szerint minden olyan esetnyosnak dologi, illetve kötelmi jogot adó hagyománnyal
(lásd ben, amikor az örökhagyó saját tulajdonát képező dolgot, avagy
Gaius Inst. TI. §. 194., 2 0 1 - 2 0 4 . ; .lustin. Inst. II. de legatis §.2., saját dolgán zálogjogot, szolgalmat, őt illető idegen dologbeli
21.; Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts VII. kiadás, jogot hagyományoz: tulajdont, zálogjogot, szolgalmat szerezzen
III. k., 306. 1.), ellenben az előmunkálatok a mai dogmatikával a hagyományos s ne csak követelési jogot; továbbá, hogyha
s törvényhozásokkal egyezően (1. az örökösödési eljárásról szóló A. elleni követelését hagyományozza, ezen követelést szerezze
1894 : XVI, tc. 3. és 82. §-ainak min. indokolását is), e hagyo- meg a hagyományos s ne csak az örökös elleni azon igényt,
mányi alakulatokkal nem azt hozzák kifejezésre, hogy a hagyo- hogy ezt a követelést reá cedálja. Helyesnek és méltányosnak
mányos a hagyományozás folytán dologi, illetve kötelmi jogot ismerték meg a közvetlen átszállást az előmunkálatok, hiszen
szerez-e, hanem sui generis értelemben használják e termino- nem volna abban ratió, hogy csak azért, mert a hagyományos
lógiát annak megjelölésére, hogy a hagyományos
jogszerzése singuláris successor, e körülmény kihasson a succedált jogra,
közvetlen,
avagy közvetett-e.
Közelebbről : dologi hatályúnak megváltoztassa annak jellegét, a dologi jogot átminősítse kömondják a hagyományt, ha a hagyományos a hagyomány tár- telmivé s a hagyományozott követelési j o g helyett más követegyává tett (akár dologi, akár követelési) jogot az örökhagyótól lési jogot adjon a hagyományosnak. Elfogadta tehát a J. a dologi
közvetlenül szerzi meg s az örökös nem ékelődik az örökhagyó hatályú hagyományt akkor, amikor megtalálta azokat a garanés hagyományos közé; és kötelmi hatályúnak (közönséges hagyo- ciákat (a hagyományos jogát csak bizonyos idő eltelte után, bimány) akkor, ha a hagyomány tárgyává tett akár dologi, akár zonyos előfeltételek fenforgása- esetén érvényesítheti; az örökös
kötelmi j o g az örökösre száll és a hagyományos a jogot csak jogosult a birtokra), amelyek viszont az örökhagyó hitelezőit
ettől szerzi meg. (J. 1876. §. 1. bekezdése, 1878.
1. bekezdése.) kellőképen védik a hagyományos közvetlen jogszerzéséből őket
Ha tehát valamely törvényhozás (mint az osztrák, zürichi, érhető veszélyek ellen.
német ptk.) a kötelmi
rendszert fogadja el, úgy oly esetben,
Ezek után fölvethetjük azt a kérdést, amelynek megoldása
amikor az örökös például ingatlanát vagy fogatát hagyomá- jelen dolgozatunk tulajdonképeni célja, hogy t. i., ha a J. elnyozza: a hagyományos az ingatlanon, fogaton a hagyományozás fogadta a közvetlen hatályú hagyományt, indokolt volt-e a hafolytán tulajdonjogot még nem nyert, a tulajdonjog az örökösre gyományi formát csakis az egyedileg meghatározott dolgok,
száll, az ingatlan az örökös- nevére kerül, a hagyományosnak a illetve jogok körére szorítani, vagyis indokolt volt-e a közvetett
hagyományozásból csakis követelési joga támad az ingatlan te- hagyományi formát fentartani az egyedileg meg nem határozott
lekkönyvi szolgáltatására, a fogat átadására és csak ezek meg- hagyományi tárgyakra s ez alapon belemenni egy parallel szatörténvén, inter vivos (J. ind. IV. k., 279. 1.) szerez a hagyomá- bályozás minden nehézkességébe és bonyolultságába ?
nyos tulajdonjogot. Avagy ha X. elleni követelését hagyomáA felelet, amelyet anticipálunk, tagadó! Tagadó pedig éppen
nyozza az örökhagyó, a hagyományos az X. elleni követelést az azon, e helyütt megtárgyalandó indokok figyelembe vétele alapörökhagyótól közvetlenül nem szerzi meg, hanem az az örökösre ján, amelyekre hivatkozva a J. a közvetlen hatályú hagyomány
száll s csak ennek engedményezése folytán lesz e követelés a
felvétele mellett szót emelt. Nevezetesen:
hagyományosé, avagy az örökös maga érvényesíti a követelést s
1. A dologi hatályú hagyomány recipiálása mellett felhozták
annak eredményéhez képest elégíti ki a hagyományost.
az előmunkálatok, hogy «az örökhagyó akaratának lehetőleg érHa ellenben valamely törvényhozás a dologi hatályú hagyo- vényt kell szerezni; az örökhagyó pedig, aki valakinek valamely
mány rendszerét teszi magáévá, a hagyományos az ingatlan, a határozott dolgot hagyományoz, többnyire azt akarja, hogy a
fogat feletti tulajdonjogot, az X. elleni követelést az örökhagyó- hagyományos magát a dolgot in nalura kapja meg; ezt pedig
lói közvetlenül szerzi meg, nem inter vivos; telekkönyvi szolgál- csak úgy biztosíthatja a hagyományosnak, ha közvetlenül dologi
tatás, átadás, cessio nem szükséges.
jogot ruház rá, holott ha a hagyományos esak követelési jogot
Annyi ezekből is megállapítható, hogy — mivel a mai dog- nyer, az örökös szabadon rendelkezhetik a dologról és a hagyomatika egészen -mást mér a dologi és kötelmi hatályú hagyo- mányos a hagyományozott tárgy holyett csak annak pénzértékét
mányféle megjelölések cégére alatt, mint a római jog, — helye- fogja kiperelhetni az örököstől)). (I. T. ind. V. k., 181. 1.; Fősebb volna a kifejtettek értelmében vett hagyoinányi alakulato- előadm. VIII. k., 427. 1.; J. ind. IV. k., 82. I.)
kat a nem pregnáns, sőt megtévesztő dologi és kötelmi hagyoAz előmunkálatok szerint — helyesen — a dologi hatályú
mányféle megjelölés helyett közvetlen
és közvetett
hatálya hagyomány adja meg tehát a garanciáját annak, hogy a hagyohagyománynak
nevezni.
mányos a hagyományozott jog tárgyát in natura kapja meg.
Ptk.-űnk I. Tervezete kötelmi rendszerben kodifikálja a ha- Ámde, ha az örökhagyó egyedileg meg nem jelölt ingatlanát,
lovát, hagyományozza, nem azt akarja-e, hogy a hagyományos
64
L. Bernsten id. m. 54. 1.; II. v. Ferneck id. m. 10. 1.
in natura ingatlant, lovat kapjon s nem csakis azt tartja-e közöm65
V. ö. Niemeyer id. m. 19. 1.; Nippold id. m. II. 144. 1.; Bernbösnek, hogy melyiket kapja a hagyományos? Ha tehát a J. az
sten id. m. 77. I.; H. v. Ferneck id. m. 42. 1.; Wehberg id. m. 53. 1.
V. ö. még: «ErgebnÍ9Ée der in London vom 4. Dezember 1908 bis zum egyedileg meghatározott dolog tekintetében szükségesnek tar26. Február 1909 abgehaltenen Seekríegsrechts~Konferenz» c. cikk totta az in natura átszállást biztosítani s evégből elfogadta a
(Kohler-Oppenheim: Zeitschrift für Völkerrécht und Bundesstaats- közvetlen hatályú hagyományt: el kellett volna fogadnia ezt az
egyedileg meg nem határozott dolgok, illetve jogok körére is.
recht. 1910. IV. 241—260. 1.) 260. 1.
question whether the nationality or the doraieile of the owner
should be adopted as the dominant faetor in deciding' whether
property is enemy p r o p e r t y j , 6 4 és bár a konferencia a kérdést
hosszasan tárgyalta is, nem tudtak megállapodásra j u t n i 6 5 abban
a kérdésben, vájjon a hajórakomány semleges vagy ellenséges
jellegére nézve a rakomány tulajdonosának állampolgársága vagy
pedig lakhelye legyen-e irányadó.
(Folyt, köv.)
Dr. Zilahi
László.

29. s z á m .

2. Felveendőnek tartotta továbbá a J. a dologi hatályú hagyományt, mert a hagyományozott jog közvetlen átszállása nyújt
csak kellő védelmet (igényper) a hagyományosnak az örökös
hitelezői ellenében. A J. ez álláspontja helyes; ám van-e abban
ratio, hogy azért, mert a hagyományozott dolog nincs egyedileg
megjelölve, a hagyományost ne ép úgy védjük meg az örökös
hitelezői ellenében, mint akkor, ha a hagyományozott j o g egyedileg megjelölt? Nem hinnők, hogy az az eltérés, amely a hagyomány tárgyának egyedileg meg és meg nem határozottsága
között fenforog, ily jogliatásbeli eltérést indokolna.
3. Felveendőnek tartotta végül a J. a dologi hatályú hagyományt azért, mert ezen konstrukció a hagyományost az örökössel szemben büntetőjogi védelemben részesíti.
((A dologi hatályú hagyomány abszolúte védi a hagyományost mindenkivel szemben és ha az örökös a hagyományozott
dolgot elidegeníti, 'sikkasztás címén még büntetőjogilag is felelős.)) (I. T. ind. V. k., 181. 1.) A J. ez álláspontja helyes. Ámde
indokolt-e azt az esetet, amikor az örökös a hagyatékban levő
ccegyik)) lovat vagy 1000 K készpénzt, szóval az egyedileg meg
nem jelölt dolgot nem adja ki, másféle szankció alá helyezni,
mint ha az egyedileg meghatározott hagyománytárgyat nem adja
ki s illetve indokolt é az előbbi esetben a büntetőjogi szankciót
megtagadni ? Nyilván, n e m !
Mivel tehát az egyedileg meg nem határozott tárgyú hagyományt sem lehet eltérő joghatások alá keríteni s illetve minthogy ugyanazon joghatások alá kell szubszumálni, mint az egyedileg meghatározott tárgyú hagyományt: nem helyes a közvetett
hatályú hagyományt fen tartani.
Ugyanezen eredményre j u t u n k akkor is, ha a J. mindazon
rendelkezéseit, amelyeket az csakis a dologi hagyományra vonatkozóan állít fel, megvizsgáljuk. Nevezetesen:
1. Azt, hogy a kötelmi
hagyományos jogát mily időben,
illetve mely előfeltételek fenforgása esetén érvényesítheti, az
1877. §. 1. bekezdésének rendelkezése a következőkép határozza
meg: «Ha a hagyománnyal az örökös van terhelve, a hagyományos a hagyomány teljesítését az örökhagyó halálától számított
hat hónap eltelte előtt nem követelheti, kivéve, ha kétségtelen,
hogy a hagyomány tárgya egyéb hagyatéki tartozások fedezésére
nem szükséges, vagy ha a hagyományos a tárgy értékére nézve
dologi biztosítékot ad.» A dologi hatályú hagyomány tekintetében pedig az 1884. §. következőkép rendelkezik: ((A dologi hagyományos a részére megnyílt hagyomány tárgyának szabad
rendelkezésre való kiszolgáltatását az 1877.- §. 1. bekezdésében
meghatározott idő elteltével, vagy az ott meghatározott egyéb
előfeltételek fenforgása esetében bármikor követelheti.))
E parallel rendelkezések világosan mutatják, hogy a hagyományos jogai érvényesítésének előfeltételei, akár egyedileg meghatározott, akár meg nem határozott a hagyomány tárgya, teljesen azonosak.
2. Az 1882. §. következőkép rendelkezik: «IIa a hagyaték
gondnoki felszámolás alá kerül vagy csődöt nyitnak rá, mielőtt
az örökös a dologi hagyomány tárgyát a hagyományosnak szabad rendelkezésre kiszolgáltatta: a dologi hagyományt a gondnoki felszámolás ideje alatt, valamint a csődben olybá kell venni,
mintha csupán az 1876. §-ban meghatározott
hatállyal
(utalás a
kötelmi hagyományra!) rendelték volna. Ugyanez áll abban az
esetben is, ha az örökös ellen olyan más hagyatéki hitelező, akinek követelése a hagyományt a kielégítés rangsorában megelőzi,
a dologi hagyomány tárgyára végrehajtást vezet, mielőtt az örökös azt a hagyományosnak szabad rendelkezésére kiszolgáltatta.))
Ha tehát a hagyatéki hitelezők kielégítése kedvéért a hagyomány tárgyává tett jogokat is igénybe kell venni, nem lévén
az egyéb javak elegendők: a dologi hagyományos sincs jobb
helyzetben, mint a kötelmi hagyományos, mindkettőnek csak
aránylagos kielégítéshez van jussa; vagyis eltérő jogállást a hagyományozott tárgy egyedileg meg vagy meg nem határozott
volta e tekintetben sem létesít, sőt ezen rendelkezés kifejezetten
parifikálja a dologi és kötelmi hagyományost.
3. 1880. §. «A dologi hagyomány tárgyáról sóinak szabad
rendelkezésre való kiszolgáltatásáig az örökös nem ingyenes
módon, az 1881. §. korlátján belül, szabadon rendelkezhetik.
A dologi hagyományossal szemben az örökösnek a hagyomány tárgyáról csak annyiban szabad ekképp rendelkeznie,
amennyiben azt a rendes kezelés megkívánja, vagy amennyiben
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a rendelkezés olyan hagyatéki tartozás törlesztése végett szükséges, amely a hagyományt a kielégítés rangsorában megelőzi.))
1881. §. 1. bekezdése. «Ha a dologi hagyomány tárgya ingatlan; vagy, a jelzálogos követeléseket ide nem értve, ingatlant
terhelő j o g : az örökös a hagyomány tárgyáról csak a hagyományos beleegyezésével rendelkezhetik.
1883. §. A dologi hagyományos a hagyomány tárgyáról csak
az örökös rendelkező jogának sérelme nélkül rendelkezhetik. Az
azok javára szóló szabályok, akik jogukat nem jogosult személytől származtatják, megfelelően ide is szólnak.))
E rendelkezéseket a közvetlen jogátszállás korrektivumai
gyanánt, az örökhagyó hitelezői érdekében állította fel a J. Ám
kétségtelennek kell tartanunk (in maiore minusl), hogy ugyanily
értelemben vett rendelkezési jog illeti meg az örököst (1880.,
1881. §.), illetve a hagyományost (1883. §.) akkor is, ha a hagyományozott jog tárgya egyedileg nincs is meghatározva.
4. Az 1875. §. utolsó mondatának utaló rendelkezése szerint
a hagyatéki bíróság — ha a hagyomány dologi hatályú — bármely érdekelt kérelmére határidőt tűz ki a hagyományosnak,
hogy a hagyomány elfogadásáról vagy visszautasításáról nyilatkozzék. Amíg a J. e rendelkezését indokolja, hogy «a dologi
hagyománytárgynak tulajdonát nem lehet állandóan függőben
tartani (IV. k., 271. 1.), addig másfelől azt, hogy a kötelmi hagyomány tekintetében ily rendelkezés felvétele fölösleges, azzal
indokolja, hogy a közönséges (t. i. kötelmi) hagyományost határidő tűzésével nyilatkozatra szorítani felesleges, mert csakis közte
és a terhelt közt fenforgó viszonyról van szó)) (u. o.).
Kétségtelen, hogy az örökösnek érdekében állhat tudnia,
vájjon a hagyományos az egyedileg meghatározott (dologi, követelési) jogot hagyományul elfogadja-e s azért helyes, ha a törvény módot ad neki, hogy a hagyományos nyilatkozatra szoríttassék. Ámde ép úgy és ép azért, mint ahogy és amiért érdekében áll tudnia az örökösnek, hogy a hagyományos az egyedileg
meghatározott lovat elfogadja-e: érdekében áll tudnia azt is,
hogy a hagyományul rendelt, egyedileg meg nem határozott hagyománytárgyra igényt tart-e a hagyományos, mert a lovat eladná, a készpénz felett rendelkeznék stb. Az eredmény tehát e
tekintetben is az, hogy a hagyomány tárgyának egyedileg meg
vagy meg nem határozott volta eltérő elbánást indokolttá
nem tesz.
5. Az 1890. §. 1. bekezdésének rendelkezése szerint «a hagyatéki bíróság a dologi hagyományosnak, kérelmére, hagyományi bizonyítványt ad». A J. azt, hogy hagyományi bizonyítványt csakis dologi hagyományosnak ad, a következőkép indokolja: «Minthogy a dologi hagyományos jogszerzése közvetlenül
az örökhagyó akaratán alapul, nem pedig élők közti címen: neki
is szüksége van annak hatósági igazolására, hogy a kérdéses
öröklési j o g őt valósággal megilleti.))
Ám úgy gondoljuk, a kötelmi hagyományosnak ép úgy szüksége lehet arra, hogy igazolni tudja, mily jog illeti meg a hagyatékkal szemben, mint akár a dologi hagyományosnak. Ez
álláspontunkban megerősít jelenlegi örökösödési eljárásunk is,
amely semmi elvi akadályát nem látja annak, hogy a közönséges
(kötelmi) hagyományosnak hagyományi bizonyítványt adjon s
illetve kifejezetten is Szükségesnek találja azt. Igazolja pedig ezt
e törvény vonatkozó 10b. §. 2. bekezdésének rendelkezése s
annak következő indokolása:
«A közönséges hagyományos nem tartozik az örökösödési
eljárás megindításának kérésére jogosult közvetlen érdekeltek
közé . . . Sok esetben mindamellett fontos érdek fűződik ahhoz,
hogy hatósági igazolványt szerezzen a reá szállt hagyomány
valóságáról, miségéről és minőségéről és pedig vagy a hagyomány érvényesítése, vagy a hagyomány átszállásának kimutatása
végett. Áll ez különösen azokra a vagyontárgyakra, melyek fel
vannak említve a 104. §. 4. bekezdésében. Erre való tekintettel
a 106. §. 2. bekezdése módot nyújt, hogy a hagyományos
ezekre a vagyontárgyakra nézve is kaphasson hagyományi bizonyítványt.))
Teljes mértékben az örökösödési eljárás álláspontját osztjuk.
A hagyományosnak akkor is, ha a hagyomány tárgya készpénz,
egyedileg meg nem határozott ((valamelyik)) zsebóra a letétben
levő kettő közül stb., szüksége lehet a hagyomány érvényesítése vagy jogának bizonyítása végett hagyományi bizonyítványra.
(Bcf. köv.)
Dr. Balta
Ignác.
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Szemle.
— Hármas tanácsok a kir. ítélőtáblán. A kir. ítélőtábla tanácsa minden polgári peres és nem peres ügyben ezentúl az elnökön kívül két bíróból alakul. Ezt a nagyfontosságú
reformot léptette életbe a m. kir. minisztérium rendelete, egyelőre
a háború tartamára. A reform nem éri váratlanul a jogászvilágot. Már a Pp. 1902-iki javaslatának indokolása megfontolás tárgyává tette a tanácstagok leszállításának eszméjét, de az nem
fogadta el. Az 1902-iki indokolás rámutat arra, hogy ilyen
mélyreható szervezeti kérdésben kísérletnek helye nincs akkor,
inikor ú j eljárást akarunk életbeléptetni é» ezért nem tartotta
tanácsosnak az ú j eljárást a jó ítélkezés biztosítékainak csökkentésével és a sikernek kétségessé tételével kezdeni. Az 1910-iki
Székely-féle javaslat már úgy tervezte, hogy a kir. táblák fellebbezési tanácsa az elnökön kívül két bíróból, a felülvizsgálati tanácsa pedig az elnökön kívül négy bíróból alakuljon. A Pp. az
igazságügyi bizottság indítványa értelmében tudvalevőleg megfordította a javaslat eme intézkedését. Ezen előzmények után tér
vissza a kormány a táblák hármas fellebbezési tanácsának gondolatához. Szükségessé tette ezt az a körülmény, hogy a szóbeli
eljárás mellett a kir. táblák sokkal kevesebb pert tudnak elintézni, mint a Pp. életbeléptetése előtt. Az a veszély fenyeget,
hogy igen rövid idő alatt a táblák nagy hátralékokkal fognak
küzdeni. Ezt kívánja a rendelet megelőzni. A reform mélyen
nyúl bele a bíróság szervezetébe. A háború végéig mindenesetre
lesz módunk megfigyelni, nem hat-e károsan a hármas tanács
rendszere az igazságszolgáltatásra. A hármas tanács intézményének természetes következménye, hogy táblai bírák kinevezésénél
ezentúl a rangsorban való kinevezés elvét teljesen el kell ejteni
és csak kiváló bírákat lehet táblabíróvá kinevezni. A hármas
tanács létjogosultságának legelső feltétele, hogy a három bíró
egytől-egyig kitűnő legyen.

— A m. kir. minisztériumnak 2779 1916. M. E. sz.
rendelete, a kir. ítélőtábla tanácsának alakulásáról
p o l g á r i ü g y e k b e n . A m. kir. minisztérium a háború esetére
szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912 : LXÍII. tc. 16. §-ában,
valamint az e törvénycikket kiegészítő 1914 : L. tc. 14. § ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. A kir.
ítélőtábla tanácsa minden polgári peres és nem peres ügyben az
elnökön kívül két bíróból alakul. 2. §. Az 1. §-t a jelen rendelet
életbelépése után tanácsi elintézésre kerülő minden polgári peres
és nem peres ügyben alkalmazni kell, még pedig azokban az
ügyekben is, amelyeket a jelen rendelet életbelépése előtt tűztek
ki tárgyalásra vagy jelentettek be előadásra, vagy amelyeknek a
tárgyalását vagy előadását a jelen rendelet ^btbalépése előtt
megkezdették és a jelen rendelet életbelépé.
A a folytatják.
3. §. A jelen rendelet 1916. évi augusztus Ló 27. napján lép
életbe. Kelt Budapesten, 1916. évi augusztus hó 21. napján.
Gróf Tisza István s. k., m. kir. miniszterelnök.

U. J. t. barátom nem mond ú j érveket. Utolsó megjegyzése
is inkább megtévesztően plausibilis, mint meggyőző. Az adós,
aki hitelezőjével abban állapodott meg, hogy tartozását a moratórium megszűnése után vagy ettől számított bizonyos idő múlva
fizeti, kétségtelenül élvezte e megállapodás abbeli előnyét, hogy,
noha a moratóriumi rendelettel az olyan lejáratú és jogcímű tartozásokra, mint az övé bizonyos részletek fizetését írták elő, ő
még sem volt köteles fizetni. A felek maguk sem értették akként
a moratórium megszűnését, hogy ezt a konkrét követelésre előírt halasztásnak fogták fel, a fizetési kötelezettségeket sem lehet
tehát a konkrét halasztások és megszűnésük szerint elbírálni.
Ha az adós az egyezség előnyeit élvezte, viselheti annak esetleges hátrányait is. Azután: ilyen időpontmegjelölések oly tartozásokra is létesülhettek, melyek egyáltalán nem estek moratórium
alá. Mi köze az ilyen tartozásoknak ahhoz, hogy a moratórium
hogyan faragódik le? U. J. álláspontja szétszakítaná a döntést,
holott a felek megállapodásának értelme ennek ellene szól; ők
bizonyára a generális megszűnésre gondoltak és nem a konkrét
követelés-fajra. Végül a hasonlatra tett megjegyzésre: a hasonlatot nem bizonyítékul használtam, csupán az állapot kidomborításául.
B.

— Megszűnt-e a m o r a t ó r i u m ? Ezt a kérdést tárgyalja

Főszerkesztő :

szám.

lönböző a követelés jogcíme és lejárata szerint, vagyis a moratórium megszűnése a különböző lejáratú és különböző jogcímű
követelésekre nézve más és más naptári napokon következik be.
Nem változtat e tényen a hatodik moratóriumi rendelet 39. §-ának
azon elvi kijelentése, hogy a moratórium 1915 július 31-én megszűnik, mert hiszen e rendelkezés ugyanezen 39. §. értelmében
csak annyit jelent, hogy az 1915 július 31-ike után lejáró tartozások egyáltalában nem élveznek moratóriumot, az 1915 július
31-ike előtt lejárt tartozásokra, illetőleg azok hátralékára nézve
azonban a hatodik moratóriumi rendelet a moratóriumot nemcsak
hogy fentartotta, hanem szemben az ötödik moratóriumi rendelettel, még meg is hosszabbította (1. 4. §. 13. pont). Mindebből
pedig az folyik, hogy azon adósra nézve, aki «a moratórium
megszűnése)) után bizonyos idővel tartozik fizetni, ez a határidő
attól a naptól kezd folyni, amelyen az ő tartozásának utolsó részlete a moratórium alól felszabadult. B. álláspontja mellett az
adós az egyezség alapján számtalan esetben korábban tartoznék
fizetni, mint egyezség nélkül ff moratóriumi rendeletek alapján,
már pedig a fizetési határidő meghosszabbítását célzó egyezségnek bizonyára nem ez volt a célja.
U. J.

a Jogt. Közi. multheti számában B. t. barátom azzal az esettel
kapcsolatban, hogy egy hitelező a maga adósával olyan megállapodást létesített, amely szerint az adós a moratórium megszűnése után bizonyos idővel köteles tartozását kifizetni. B. a kérdést egy generális <rigen»-nel dönti el; azt a napot, amelyen a
moratórium általánosan megszűnt volna, nem jelöli meg, ehelyett
azonban felhozza azt a hasonlatot, hogy a járvány akkor szűnik
meg, amikor nincsenek ú j megbetegedések, és nem akkor, amikor a betegek felgyógyultak. A hasonlattal nem foglalkozom,
csak arra mutatok rá, hogy míg valamely tartozásra engedett
halasztás egy meghatározott naptári napon szűnik meg, addig a
ragályt akkor szokás megszűntnek tekinteni, amikor az illető
betegség többé nem epidemice, hanem csak sporadice lép fel.
Két annyira különböző dolognak, mint a moratóriumnak és az
epidémiának összehasonlítása tehát rendkívül merész, a hasonlatnak jogi döntés alapjául vétele pedig felettébb kétes értékű.
Ami a döntést m a g á t illeti, nézetem szerint a moratórium azon
a napon szűnt meg, illetőleg fog megszűnni, amelyet megszűnési
nap gyanánt a különböző moratóriumi rendeletek, illetőleg a
moratóriumfeloldó rendelet megállapítanak. Ez a nap pedig kü-

Dr. Dárday Sándor.
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A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncsel e k m é n y e k , különösen a hadiszállítások körül elkövetett visszaélések megtorlásáról szóló 1915 : XIX. tc. és a gyorsított bűnvádi eljárás szabályai. Magyarázatokkal ellátta: Angyal Pál dr.,
egyetemi ny. r. tanár, a m. tud. Akadémia levelező-tagja. Teljesen átdolgozott másoddí kiadás. Pécs, 1916. A szerző a gyakorlat igényeinek tökéletesebb kielégítése, de egyben saját tudományos nézetei helyességének igazolására az elmúlt év teljes judikaturáját és irodalmát is beledolgozta. E kiadás jegyzeteiben a
gyakorlati büntetőjogász nemcsak a szerzőnek áttekinthetően
rendszerező, világos magyarázatait, hanem a vonatkozó bírói
döntések tartalmának kimerítő ismertetését és az irodalomban
felmerült összes mérvadó nézeteket is megtalálja és ezek révén
az 1915 : XIX. tc. alkalmazása közben kiderült összes idevágó
vitás kérdésekben, minő pl. a szándékosság és gondatlanság
kérdése, az alszállítók fogalomkörének és büntetőjogi felelősségének megállapítása, a visszaható erő sokat vitatott problémája
stb., teljes tájékozódást szerezhet. (Ára 3 K 40 f.)
H a d m e n t e s ügyvédhelyettes hosszabb ügyvédi gyakorlattal, ügyvédi irodába irodavezetőnek vagy társnak megfelelő javadalmazás mellett belépne. Ajánlatokat «Bodókb jeliige alatt a
kiadóhivatalba kérek.
i56oe
R o m á n u l tudó gyakorlott hadmentes ügyvédjelöltet keresek azonnali belépésre Dr. Székely Aladár ügyvéd Tenke, Biharmegye.
15616
D é l u t á n i , órákra irodát keres fiatal ügyvéd. Perfekt német.
Ajánlatok P. B. Sas-u, 4. III. 20.
i5su
Ü g y v é d j e l ö l t , had mentes, kitűnő képzettséggel és két évi
gyakorlatfal a fővárosban vagy vidéken irodavezetői állást keres.
Német és francia nyelvben meglehetősen jártas. Ajánlatokat
aTársulni szeretnék)) jeliige alatt a kiadóhivatal közvetít.
15617

Lapkiadó-tulajdonos :
Franklin-Társulat. Egyetem-utca 4.
fr4nklin-tahsulat

nyomdája.

Felelős szerkesztő :
Dr. Vámbéry Kusztem. I., Bérc-u. 9. (Tel. í>3—96

Ötvenegyedik évfolyam.

Budapest, 1916a u g u s z t u s307Ü.
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TARTALOM. Szociális jog. — Dr. Buza László sárospataki jogtan á r : A magyar trónörökösben megkívántató kellékek. — Antal
József kézdivásárhelyi kir. járásbíró : A kezesség a magyar
Ptk. javaslatában. — Dr. Zilahi László igazságügy miniszteri fogalmazó : A Iondoni deklaráció kötelező ereje. — Szemle.
Melléklet: Közigazatási Döntvénytár.

Szociális jog.
Jogrendünk igazságossága iránt táplált bizalmatlanság az
utóbbi évtizedekben a jogászságból oly mozgalmakat váltott ki,
amelyek úgyszólván házilag kívánják gyógyítani a jognak részint
képzelt, részint igazi betegségeit. Ezek a természetes gyógymódok
élesen elütnek a tételes jognak ama bírálataitól, amelyek a j o g
társadalmi alapjait vonják kétségbe és ellentétben az utóbbiakkal, a jogot mint a fenálló társadalmi és gazdasági szervezet
kifejezőjét óhajtják ezzel tökéletesebb összhangba hozni. Ily mozgalom a Freirechtsbewegung,
a m e l y e k Adickes, a nemrég elh i n n i fra\Ufurti főpolg*rmeeiei v<! . egyik apostola, Mven a
Wirtschaft
und Recht egyesület agitációja, amely Hathenau vezetése alatt áll s ez a nézőpontja a Verein fiir soziales
Rechtnek, amelyet Németországban Dr. Bozi Alfréd járásbíró (nálunk
dr. Szirtes Arthur ügyvéd) képvisel.
Néhány napja a bécsi társadalomtudományi társaságnak a
szociális jog művelésére alakított osztálya felhívást bocsátott
közre, amelyben a mozgalom céljait körvonalazza. Már a háború
előtt szükség volt — úgymond — a jog és az élet összhangjának helyreállítására; a rendelkezések, amelyek a háborúban szükségessé váltak, fokozottabban ösztönzik e törekvést. Az új szociális jog, amely mindenütt alakot ölt, nem a jószívű törvényhozó gondoskodása a szükséget szenvedő néprétegről, hanem a
társadalom szükségleteiből és jogi meggyőződéséből fakadó jog,
amelyet a törvényhozónak megfigyelés és céltudatosság útján
kell megállapítani. A szociális jog egyesülete a népesség különböző rétegeinek szükségleteit és követeléseit kívánia felderíteni,
a társadalmi intézkedéseket előkészíteni, a törvényhozást ösztönözni, az ellenállást felvilágosítással legyőzni. Napjainkban a
kutatásnak is az élet szolgálatába kell állani és az élettapasztalatokkal kell társulni. Hogy ez a cél: a jogi öntudatnak beidegzése a társadalmi fejlődésbe («die organische Einfühiung des
Rechtsbewusstseins in die soziale Entwicklung») elérhető Jegyen,
a jogászok és' a gyakoriali élet összes ágazatainak együttműködésére van szükség. Semmi sem mozdítja annyira elő a szerves
összetartozóság érzését, a békét befelé és kifelé, mint a társadalmi fejlődésre fordított közös munka, amelynek alapja a szociális jog. Ezzel az indokolással csatlakozásra szólítják fel a
mozgalom kezdeményezői a társadalom összes rétegeit, hogy az
egyesületbe tagok ni lépjenek be és a közeljövőben Bécsbe
egybehívandó gyűlésen vegyenek részt, szóval mozdítsák elő a
szociális j o g fogalmának megvalósítását.
«Szociális jog» voltakép pleonazmusnak látszik, mert a jog
lényegéhez tartozik, hogy a társadalomból fakad és a társadalom
céljait szolgálja. Keletkezésének módja, ha nem csupán abszolutisztikus s így már eleve hatástalan alkotás, a társadalom erőinek küzdelmét tükrözi vissza. Iránya nem lehet más, mint ami
a társadalmi osztályok, hivatások, gazdasági és etikai törekvések
erőparallelogrammjában szükségkép adva van. Minden igyekezet

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

tehát, amely a szociális jog kiépítését célozza, voltakép összetéveszti az pkozatot az okkal. Ha szociális jog alatt oly jogot
értünk, amely a ma élő jognál nyomatékosabban hódol az alsóbb
néprétegek érdekeinek, inkább áll az emberek mint a koronák
millióinak szolgálatában, akkor a szociális jogra irányuló törekvés csupán a pium desiderium kifejezése: vajha az alsóbb néposztályok gazdasági és politikai ereje valóban oly nagy volna,
hogy a társadalom rendjét saját igényei irányában tudná hajlítani. Ennek a méltányos hatalmi törekvésnek azonban csupán
következménye, nem pedig előzménye a szociális jog.
Ha ellenben a szociális jogi mozgalom csak a jogalkotás
technikájának tökélel,esítését jelenti oly értelemben, hogy a jog
alkotásánál kellőkép szóhoz jussanak mindazok a tényezők, amelyeknek érdekeit a j o g érinti, akkor a ((szociális jog»-ot nem
volna szabad mint valami különlegességet a nem-szociális joggal
szembeállítani. Ebben ugyanis az a feltevés nyer kifejezést, hogy
ma a jog a jurista céhnek az élettől idegen alkotása, hogy a
jogszabályoknak nemcsak alakja, hanem tartalma is a jogászoktól származik. Sajnos, ez a szemrehányás, akár a törvényre, akár
a bírói gyakorlatra, mint jogforrásra irányítjuk is figyelmünket,
nem egész alaptalan. Törvényeink előkészítésében a társadalmi
és a gazdasági érdekeltségeknek nem jut elég intenzív szerep, a
társadalmi és gazdasági fejlődés ritmusát a törvényhozás nem
fejezi ki elég élesen s bár az élettől elzárkózott bíró torzképe
rendszerint csupán agyrém, mégis kívánatos, hogy a bírói kiképzés, különösen pedig a továbbképzés a mainál jobban biztosítsa a jog kezelőinek kapcsolatát az élet valóságaival, több ismeretet nyújtson a gazdaság és a társadalom tényeiből.
Kérdés azonban, szükség van-e olyan ú j szervezetre, amely
e kívánatos célok előmozdítására törekszik, szükség van-e arra,
hogy a jogászságot mint a tiszta logikai kategóriák képviselőjét
szembeállítsuk «a szociális jogászokkal)), akik az élet valóságaiból merítenek ? Feltételezzük a mozgalom kezdeményezőinek komolyságától, hogy nem csupán ú j egyesület, folyóirat stb. alapításáról van szó s ép ezért azt hisszük, hogy céljukat jobban elérhetik, ha a már meglévő jogászi szervezetekben igyekszenek a
társadalmi tények és a jog összhangjának híveket toborozni.
Amikor még a tételes jogot az isteni akarat revelációjából, a
természetjog megvalósításából, a misztikus népszellem vagy a
nem kevésbbé titokzatos jogérzet leszűrődéséből származtatták, a
jogász saját szaktudásában vélte megtalálni a jogalkotáshoz
szükséges anyagot. Ma azonban, midőn köztudomású, hogy a
jogszabály tartalma sokkal kézzelfoghatóbb forrásokból ered, a
jogász, aki a törvények előkészítésének stádiumában úgyszólván
bírája az egymással szemben érvényesülésre törekvő érdekeknek
és érzelmeknek, nem nélkülözheti a közvetlen kapcsolatot azokkal a társadalmi tényezőkkel, amelyeknek érdekeiről és érzelmeiről szó lehet. Alig hinnők, hogy akadna valaki, aki elvben a
jogászság splendid isolalion-ját hirdetné. Minden oly javaslat
tehát, amely a jogalkotás tényezőit közvetlenebb összeköttetésbe
hozza a társadalom vérkeringésével, eleve általános elismerésre
tarthat igényt. Meg vagyunk győződve, hogy a magyar jogászok
összes szervezetei s így különösen a Magyar Jogászegylet is,
készséggel fognak közreműködni a szociális j o g feltételeinek
megvalósításában, mert az a jog, amely nem szociális jog, önmagával kerülne fogalmi ellentétbe.

36.

A magyar trónörökösben
kellékek.*

megkívántató

II. Nézetünk szerint, hogy a trónöröklésnek az 1723 : II. tc.ben foglalt kellékeit megállapíthassuk, mindenekelőtt az archidux
Austrise kifejezés értelmét kell tisztázni. Az a felfogás, mely ma
uralkodó közjogi irodalmunkban, hogy ez a kitétel a főhercegi
cím és r a n g viselését jelenti s hogy ennek következtében csak
az örökölheti a trónt, aki a házi törvények szerint ausztriai főherceg, téves. Ez alatt a kifejezés alatt az 1723 : II. tc. 7. §-ában
a trónöröklésre jogosult összes egyéneket, tehát a nagy cognatus ausztriai ház valamennyi tagját kell érteni.
E nézetünket elsősorban a domus Austriacá-nak
az 1723.
évi törvényekben használt értelmére alapítjuk. E törvények az
ausztriai ház kifejezést nem abban az értelemben használják,
mint újabb törvényeink (pl. 1873 : XX., 1879 : XXXVI., 1885 :
VII., 1890 : I., 1909 : VII. és 1909 : XVI. tc. stb.) az uralkodóház, uralkodó család és királyi ház kitételeket. Míg ez utóbbiak alatt az agnatus ausztriai házat kell érteni, a házi törvények alapján corporatiót képező uralkodó családot, addig az
1723. évi törvények domus Austriacá-ja a cognatus ausztriai
házat, helyesebben az I. Lipóttól leszármazók összességét jelenti.
Ezt kétségtelenné teszik a törvény mindama rendelkezései,
melyek a trónörökléssel kapcsolatban a domus Austriaca kifejezést használják. A törvény szerint a trónöröklési jog az ausztriai
ház nőágára terjesztetik ki, a trónöröklésre jogosultak köre pedig
már a törvény megalkotásakor sem volt azonos azokkal, akik a
házi törvények szerint a szorosabb értelemben vett ausztriai házat
alkotják.
József egyik leánya, Mária Jozefa Frigyes Ágost szász trónörökös felesége volt,; másik leánya, Mária Amália menvaszszonya, sőt a törvények szentesítésekor neje Károly Albert bajor
trónörökösnek; Mária Anna, I. Lipót leánya pedig V. János portugál királynál volt férjnél. E főhercegnők leszármazói már nem
voltak tagjai a szorosabb értelemben vett, corporatiót képező
ausztriai háznak, trónöröklési joguk azonban az 1723. évi törvények alapján kétségkívül volt. Ezt az öröklési jogot Mária
Jozefának a rendek elé terjesztett renuntiatiója is hangsúlyozza
az előbb jogosult ágak kihalása esetére. Amikor tehát az 1723-iki
törvények az ausztriai házból származó utódokról, az ausztriai
ház uőágának örökösödéséről szólnak, az ausztriai ház kifejezést
nyilvánvalóan olyan értelemben használják, amely szerint az
ezeket a leszármazókat is felöleli, tehát sokkal tágabb értelemben, mint a házi törvények alapján egységként szervezett agnatus ausztriai ház. 2 4
Ugyanilyen értelemben használja a domus Austriaca kifeje* Bef. közi. — Az előbbi közi. 1. a 35. számban.
Annak hangsúlyozása, hogy a domus Austriaca az 1723-iki
törvényekben nem a corporatióként szervezett agnatus ausztriai
házat jelenti, azért is fontos, mert Túrba — mint ismeretes — azt
állítja (Die Grundlagen d. Pragmalischen Sanktion. II. kötet. 222.
és k. 1.), hogy az 1723-iki törvénycikkek Magyarország koronáját s
az annak birtokából folyó felségjogokat az egész dinasztiára, mint
családi egységre ruházták át, úgy, hogy addig, míg a nőágnak az
a része, melyre a korona átruháztatott, ki nem hal, Magyarországon
az összes kormányzati jogok maga által a dinasztia által, vagy az
ő nevében gyakorlandók. Túrba ez állítását főleg arra alapítja,
hogy az 1723. évi törvények «az öröklési jogon való utódlást Magyarországban és koronájában)) az ausztriai ház nőágára ruházták
át (II. tc., 5. §.), hogy a karok és rendek magukat és összes utódaikat mindenek előtt ő Felségének és az ő mindkét nemű utódainak, azután az ő fenséges ausztriai házából származó utódoknak
minden időkre alá vetették (Előbeszéd, 3. §.), általában, hogy e törvények az ausztriai háznak, illetőleg az ausztriai ház nőágának
örökösödési jogáról szólnak. Turbának ez az egész konstrukciója
azonnal összeomlik, ha tudjuk, hogy az 1723-iki törvények domus
Austriacája nem a corporaliót képező agnatus uralkodóházat jelenti,
hanem az összes eognatusokat, akiket csak a vérség köteléke fűz
össze, de akik egységet és corporatiót a házi törvények értelmében
sem alkotnak s amelyet ennek folytán sem örökösödési, sem kormányzati jogok nem illethetnek meg. Éppen a Turba-féle theoria
szempontjából igen fontos hangsúlyozni azt, hogy az 1723. évi törvények egyáltalában nem ismerik annak a szűkebb értelemben vett
ausztriai háznak a fogalmát, mely újabb törvényeinkben királyi ház,
uralkodóház elnavezés alatt szerepel.
24

szám.

zést a trónöröklési törvényekre utaló 1790 : X. tc. is. Általában
megállapíthatjuk, hogy a domus Austriaca kitétel törvényeinkben
mindig csak a trónörökléssel kapcsolatban használtatni s a magyar törvények terminológiája szerint a cdrónöröklési jogi értelemben vett házat «(Haus im thronfolgerechtlichen Sinne) jelenti.
Mint ilyen, lényegesen különbözik a királyi ház és
uralkodóház
újabb törvényeinkben ismeretes fogalmától, mely alatt tényleg
a házi törvények szerint egységet képező agnatus uralkodóházal
kell érteni. 2 5 Az 1723-iki törvények ez utóbbi értelemben egyáltalában nem ismerik az uralkodóház fogalmát s ennek következtében nézetünk szerint az archidux Austriae-nak sem lehet
olyan értelmet adni, mely szerint az ehhez a törvény által nem
ismert családi egységhez való tartozást jelentené.
Az 1723 : II. tc. 10. §-ában, mely «az előbbi módon örökösükül és utódokul megjelent mindkét nemű ausztriai főhercegekről)) szól, az archidux Austrüe kétségkívül a trónöröklésre
jogosult összes egyéneket jelenti, már pedig bizonyosra vehető,
hogy ha a törvényhozó ugyanazt a kifejezést ugyanabban a törvényben s ugyanolyan vonatkozásban többször használja, feltéve,
hogy az ellenkezőt nem j u t t a t j a világosan kifejezésre, azt ugyanabban az értelemben teszi. Ily módon az ausztriai főherceg kifejezésnek a lörvény 7. §-ában sem lehet más értelme, mint amely
a 10. §-ban egészen nyilvánvaló. Emellett szól az a körülmény
is, hogy épen az 1723:1., II. tc.-re való hivatkozással ilyen értelemben használja ezt a kitételt a királyi hitlevél 4. pontja is.
Érdekes, hogy a domus Austriaca és az archidux Austrüe
kifejezéseknek azok is ilyen értelmet adnak, akik különben az
uralkodó felfogást tartják helyesnek. Polner is úgy nyilatkozik, 2 6
hogy az Austria3 archiduces Károly, József ós Lipót összes leszármazóit, valamennyi osztrák főherceget, a domus Austriaca
minden tagját jelenti. Schiller is különös nyomatékkal hangsúlyozza furbával szemben, hogy az ausztriai háznak az 1723 :
I., II. Icikkek által trónöröklési joggal felruházott egész nőágát
az I. Lipóttól leszármazó összes archiduces Austriae alkotják. 2 7
Ferdinandy
szerint is «a törvény itt archiduces Austriae alatt
nemcsak azokat érti, akik az ausztriai főhercegi címmel élni jogosítvák, hanem azokat is, akik erre nem jogosílvák, hanem
esetleg jogosítva lesznek, mert a három király valamelyikének
leányaitól származnak)), 2 8
Schiller az archidux kifejezés kettős értelmének fentebb már
tárgyalt elméletével igyekezett az uralkodó felfogást az ausztriai
főherceg általa is helyesnek talált értelmével összeegyeztetni.
Polner viszont azon az állásponton van, hogy az 1900 : XXIV. tc.
hitelesen magyarázta a főherceg szó értelmét illetőleg is az 1723.
évi törvényt s találjuk történeti alapon helyesnek vagy nem helyesnek ezt a magyarázatot, a törvényesen létrejött törvény kötelező erejét nem tagadhatjuk meg. 251 Nyilvánvaló, hogy az archidux Austrhe uralkodó értelmezését csak azért nem vetik el, mert
az egyenrangú házasságból való születés követelményét nem tartják az 1723 : L, II. tc.-be— hogy Polner kifejezésével 3 0 éljünk —
egyébként belemagyarázhatónak.
Pedig az egyenrangú születés követelményét nem is szüksé25

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a királyi házat a
magyar közjog is elismeri corporatio gyanánt. A <ikirályi ház tagjafo,
kikről törvényeink szólnak, ugyanazok, akik Ausztriában a házi
törvények szerint egységként szervezett uralkodóházat alkotják.
A magyar jog az uralkodóháznak mint családi egységnek a fogalmát tényleg ismeri, anélkül azonban, hogy azt a maga részéről is
elismerné corporatióként s annak jogalanyiságot adna. Ferdinandynak az a tétele (Az államalkotó szerződések [belső államszerződések] a magyar közjogban. Athenasum, 1901. évf. 511. 1.), hogy a
magyar alkotmány a dinasztiát, mint testületet elismeri, de annak,
mint testületnek az államhatalom gyakorlásában jogokat és hatáskört nem ad, csak abban a szabatosabb formulázásban helyes,
hogy a magyar közjog ismeri azt a kir. családot, mely a házi törvények szerint corporatiót képez, de azt sem közjogi, sem magánjogi jogalanyisággal (tehát nemcsak «az államhatalom gyakorlásában való jogokkal®) nem ruházza fel.
20
I. m. 22. és 24. 1.
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Die österreichische llausgesetzte etc. Ung. Rundschau, 1911.
40. lap.
2S
" í. m. 21. 1.
2U
I. m. 5. 1.
I. m. 5. 1.

28.

1

szám.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

ges az 1723 : II. tc.-be ((belemagyarázni)); az nézetünk szerint
kifejezetten benne van, de nem az archidux Austrise, hanem a
legitimus successor kifejezésben.
A legitimus successor az 1723 : II. tc. 7. §-ában az uralkodó
felfogás szerint törvényes születésű ivadékot jelent. Tudjuk, hogy
már Jászi kifogásolta ezt a fordítást. Szerinte törvényszerű utódot kell e kitétel alatt érteni, t. i. azt, aki 111. Károlynak, I. Józsefnek, illetőleg I. Lipótnak törvényszerű utódja az ausztriai
főhercegségben.
Nézetünk szerint a legitimus successor e helyen tényleg
j o g szerint való utódot jelent, d e — és itt t é r ü n k el igen lényegesen Jászi értelmezésétől — nem az ausztriai főhercegségben
való jogszerinti utódot, hanem azt, aki az idevonatkozólag
fenálló jogszabályok rendelkezései szerint a nagy cognatus
ausztriai ház tagja s mint ilyen (tehát a családhoz való tartozásban) jog szerint való utódja a három uralkodónak. Mit kell
ez alatt érteni? Azt, hogy az illető a nagy cognatus ausztriai
házhoz tartozó családok valamelyikének jog szerint való tagja
legyen, tehát, hogy a családhoz tartozzék az illető családra érvényes és a családi tagságot megállapító jogi szabályok rendelkezései szerint. Azokra a családokra, melyeknek házi törvényei
vannak, ezeknek rendelkezései irányadók, melyeknek pedig nincsenek, a kánonjog vagy az állami házassági jog megfelelő intézkedései. Az 1723 : II. tc. tehát e ponton idegen jogszabályokra
utal és pedig nem egy idegen jogrendszerre, hanem azon jogrendszerek mindegyikére, melyek a cognatus ausztriai házhoz
tartozó családok valamelyikének tagságára nézve irányadók.
E magyarázat mellett szól mindenekelőtt az a körülmény,
hogy ily módon megoldást nyer az «öt leány k é r d é s é i n e k különben megoldatlan problémája és pedig anélkül, hogy az egyenrangú születésnek az agnatus ausztriai házra kétségkívül fenálló
követelményét 3 1 el kellene ejtenünk. Másodszor az, hogy ez
értelmezés mellett a törvényben kifejezetten megállapítást nyernek azok a kellékek is, melyek mellett a cognatusok trónöröklési joggal bírnak. Az uralkodó felfogás mellett az 1723. évi törvények e tárgyban nem tartalmaznak semmiféle intézkedést,
mert az archidux Austriie kitételben foglalt kellék rájuk nem
vonatkozhatni. E felfogás szerint a törvény csak a törvényes
születés kellékét kívánná meg tőlük, ami viszont — mint fentebb kifejtettük — a fenálló jogállapotoknak nem felel meg.
A törvényhozásnak az 1723. évi törvények megalkotásakor
kifejezetten az volt az intenciója, hogy az osztrák örökös tartományokéval azonos trónöröklési rendet állapítson meg. A törvénynek a trónörökösben megkívánt személyes kellékekre vonatkozó rendelkezéseit is úgy kell tehát magyaráznunk, hogy ez
intenciónak megfelelő legyen. Az általunk javasolt értelmezés ennek a szempontnak is megfelel, mert egészen önállóan és függetlenül ugyanazokat a kellékeket állapítja meg, melyek az osztrák örökös tartományokra vonatkozóan érvényesek. Ez értelmezés a tényleg fennálló jogállapotokat juttatja kifejezésre.
A legitimus successor kifejezés — amint ezt az uralkodó
felfogás hívei is elismerik — rendesen j o g szerint való utódot
jelent. Ez a körülmény szintén a mi magyarázatunk helyessége
mellett szól. Igaz ugyan, hogy a successor ebben a konstrukcióban sem a szó szorosabb értelmében vett jogutódot jelent, t. i.
nem olyat, aki mint alany a jogelőd jogviszonyaiba lépve, annak
összes jogait és kötelezettségeit átveszi, de nem is leszármazó!,
mint az uralkodó felfogás szerint, mert igaz ugyan, hogy a három uralkodó j o g szerint való utódjai azoknak egyszersmind vérszerinti leszármazói is; de a súly itt nem a vérszerinti leszármazás momentumán, hanem azon nyugszik, hogy az illető a családi
tagság, a családhoz való tartozás, tehát egy jogi státus tekintetében legyen autódja)) a törvényben megjelölt uralkodóknak. Ez
a magyarázat tehát sokkal közelebb áll a successor szó igazi
jelentéséhez. 3 2

31
Nagy Ernő nagyon helyesen és szabatosan a fennálló jogállapotot fejezi ki, midőn azt mondja, hogy a róm. kath. valláson kívül
a trónöröklés jogának általános előfeltételei : a törvényes és egyenrangú, az uralkodó, mint családíő beleegyezésével kötött házasságból való származás. Főherceg címszó alatt a Magyar Jogi Lexikon
III. kötetében, 685. 1.
32
Arra, hogy a successor szó a családi állásban, címben és
rangban való utódlást is jelentheti, már Jászi is rámutatott. (Válasz.
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A legitimus jelző kétségkívül törvény szerint valót, j o g szerint
valót jelent, t. i. azt, akit a jogszabályokban foglalt rendelkezések kijelölnek. A törvényes születésűt a latin nyelv körülírással
fejezi ki. így nézetünk szerint bizonyos, hogy az 1723: I., II. tc.,
mikor a legitimus successor kitételt használja, azokat érti alatta,
akik az idevonatkozólag érvényes jogszabályok értelmében a három uralkodónak a családi tagság szempontjából jog szerint való
utódjai.
Lehetetlen feltennünk, hogy a rendek semmit sem tudtak
volna arról, hogy az uralkodó család tagjainak házasságára különös jogszabályok irányadók, mely szabályok az örökös tartományokban épen ezért erősen belejátszanak a trónöröklési jogba
is. Bizonyosan tudták, hogy a kánonjogilag érvényes házasságból való születés még nem teszi az illetőt szükségképen a család
tagjává. Hiszen előttük feküdt II. Ferdinánd végrendelete, mely
a ház összes szerződéseire és szokásaira hivatkozva hagyja meg,
hogy leányai csak fejedelmi családok tagjaival és csak fiainak,
illetőleg a gyámoknak beleegyezésével kössenek házasságot : ! : í s
ha így áll a dolog, jogosan feltehetjük, hogy a legitimus successor kitételt egészen öntudatosan használták a rendek a fenti értelemben. Az, hogy a törvény nem kifejezetten a házi törvényekre
utal, hanem a legitimus tágértelmű kifejezést használja, abban
leli magyarázatát, hogy az utalás nem egy, hanem több, idegen
jogrendszerre történik s így a törvényhozónak, ha túlságosan
részletező lenni nem akart, más kifejezés nem is állott rendelkezésére.
Amellett a felfogás mellett, hogy a legitimus successor törvényes születésű ivadékot jelent, legnyomósabbnak az az argumentum látszik, hogy úgy a pactum mutuse successionis, mint
a Károly 1713 április 19-iki nyilatkozatáról felvett jegyzőkönyv
ós Mária Jozefa renuntiatiója különös gonddal hangsúlyozzák,
hogy az utód törvényes születésű legyen 3 ' 4 s ezért láthatták a
rendek is szükségét annak, hogy a trónöröklés egyik feltétele
gyanánt a törvényes születést szintén megállapítsák.
Ez az érv azonban nem lehet döntő jelentőségű, először azért,
mert nem egyéb, mint feltevés. Másodszor azért, mert nézetünk
szerint nagyon is kérdéses, hogy az említett okmányokban a törvényes születés feltétele alatt tényleg a kánonjogilag érvényes
házasságból való származás kellékét kell-e érteni. A pactum mutua? successionis és Mária Jozefa renuntiatiója felváltva ugyanazon értelemben használják a legitimus jelzőt a törvényes házasságból való születést jelentő következő körülírásokkal: ex legitimo
Matrimonio progenitus, 3 r i ex legitimo Matrimonio procreatus, 3 0
legitime oriundus, 3 7 ex legitimo thoro procreatus. 3 8 Nem lehet
kétséges, hogy a legitimus jelzővel azokat a leszármazókat jelölik, akik matrimonium legitimumból születtek. A matrimonium
legitimum pedig ezekben az okmányokban, amint erre Túrba is
rámutat, 3 9 nem a kánonjogilag érvényes házasságot, hanem azokat a házasságokat jelenti, amelyek a családban érvényes szokásjog, az Observanz által megállapított feltételeknek megfelelnek.
A pactum mutuae successonis kifejezetten fentartja ezeket a szokásokat s így ez okmányban a matrimonium legitimumnak más
jelentése nem is lehet.
A pragmatica sanctio publikálásáról felvett 1713 április 19-iki
jegyzőkönyv német szövege az ehelich kitételt használja ugyanolyan értelemben, mint a latin okmányok a legitimus jelzőt; de
az 1724 dec. 6-iki ediktumban 4 0 m á r a rechtsmassige Descenden-

30. 1. — Azt, hogy az illetőnek vérszerinti leszármazónak kell lennie,
a descendens szó fejezi ki.
33
Túrba : Die Pragmatische Sanktion (Jubileumi kiadás) 1913.
10. lap.
34
Polner i. m. 9. 1. Tarba: Die Grundlagen etc. II. köt. 244. 1.
35
Túrba: Die Pragmatische Sanktion (Jubileumi kiadás) 1913. III,
szám, 3. okmány, 3. szakasz, 32. 1.
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U. o. 4. szakasz, 33. 1.
37
U. o. VI. szám, 1. okmány, f ) szakasz, 57. 1.
38
U. o. k) szakasz, 60. 1. Ex legitimo Matrimonio nascitus áll
abban az okmányban is, mely a spanyol trónnak Károlyra való átruházásáról állíttatott ki. U. o. III. szám, 1. okmány, 2. szakasz,
19. lap.
39
I. m. 19. 1.; ugyanígy Tenzer: Der Kaiser. 1909. 147—1 18. 1.
40
Közölve Schröder: Abhandl. aus d. öster. Staatsrecht c. munkája nyomán Márkus: Magyar közjog. V. kiadás, 1910. 289. és k. 1,
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tes kifejezéssel találkozunk, mely kifejezés teljesen világossá teszi
a leszármazás tekintetében megkívánt kellék igazi jelentését. Ha
tehát a házi törvények idevonatkozó rendelkezéseit vesszük alapul a legitimus successor szavak jelentésének megállapításánál,
nézetünk szerint ez szintén nem az uralkodó felfogás, hanem
fentebbi konstrukciónk helyességéhez vezet. 4 1
Az 1723:11. tc. 7. szakaszának szóbanforgó rendelkezései nézetünk szerint tehát a következőképen fordítandók' császároknak
és királyoknak
ágyékából leszármazókra
és az ő jog szerint való
római katholikus
mindkét nemű utódaikra,
az ausztriai
főhercegekre.*2,
E fordítás mellett a házi törvényeknek nem jut nagyobb
szerep az 1723:11. tcikkben foglalt trónöröklési feltételek értelmezésénél, mint az uralkodó felfogás mellett. Mind a kettő szerint utalás van az idézett törvénycikk 7. §-ában a házi törvényekre, a különbség csak az, hogy míg az uralkodó felfogás
szerint az archidux Austriae, addig a mi konstrukciónk szerint a
legitimus successor fogalmát kell a házi törvények megfelelő
rendelkezései alapján megállapítani. Konstrukciónk tehát ebből
a szempontból sem eshetik kifogás alá.
Végül még arra kell rámutatnunk, hogy az általunk javasolt
értelmezés nem ellenkezik az 1900: XXIV. tcikkben foglalt hiteles
törvénymagyarázattal sem. E törvénycikk azt mondja, hogy
«Ferenc Ferdinánd főherceg házassági nyilatkozata az 1723:1. és
II. tcikkek rendelkezéseivel teljesen egyezőnek találtatott)),
vagyis azt állapítja meg, hogy az egyenrangú születés követelménye benne van az 1723. évi törvényekben, de azt nem mondja
ki, hogy a követelmény az archidux Austriae kitételben foglaltatik, tehát nem teszi az uralkodó felfogást hiteles törvénymagyarázattá.
A hiteles magyarázattal a mi konstrukciónk épen úgy összeegyeztethető, mint az uralkodó felfogás. 4 3
Épen így nem ellenkezik a mi magyarázatunk az 1900: XXIV.
tcikknek azzal a rendelkezésével sem, hogy «a trónöröklésnek az
1723:1., II. tcikkben foglalt szabályozása úgy keletkezése, mint
feltételeire és tartalmára teljesen önálló és hogy minden a trónöröklés körébe tartozó kérdések annak rendeletei szerint ítélendők meg; mert az 1723:11. tc. 7. §-a a mi értelmezésünk mellett
épen úgy önállóan határozza meg a trónörökösben megkívántató
személyi kellékeket, mint az uralkodó felfogás mellett, sőt talán
még nagyobb mértékben, mert határozott rendelkezést tartal\ maz a cognatusoktól megkívánt leszármazási kellék tekintetében is.
Dr. Bnza
László.
41
Ha a legitimus successort törvényes születésűnek fordítjuk,
még mindig fenmarad a kérdés, hogy a házasság érvényességét s
ami ezzel egyet jelent, a születés törvényességét miiíő jogrend alapján kell megítélni. Ez a kérdés, tekintettel a királyi ház tagjainak
speciális jogi helyzetére s különösen kettős állampolgárságára,
semmi esetre sem egyszerű. Az bizonyos, hogy a magyar házassági
törvény rendelkezései nem nyerhetnek rájuk alkalmazást, mert az
igazságügyminiszter e törvény javaslatának bizottsági tárgyalásakor
a királyi ház tagjainak házasságára vonatkozólag egy külön javaslat beterjesztését ígérte még (Képvh. Irományok 1892—1896. XVII.
kötet. 428. 1.), mely azonban elmaradt. A kánonjog viszont Magyarországon ma épen olyan idegen jogot képez, mint akár a német
polgári törvénykönyv, akár az uralkodóház házi törvényeinek megfelelő rendelkezései. — E kérdéssel más helyen — egy, a királyi
család tagjainak jogi helyzetéről szóló tanulmányban — fogunk
részletesen foglalkozni.
42
E fordítás szerint az eorundum nem a descendéntesre, hanem
az imperatorum et regum-ra vonatkozik. Mint Polner is megjegyzi
(i. m. 14. 1.), ha a descendentesre vonatkoznék, tekintettel, hogy az
noi származókat jelent, earundüm kellene, hogy álljon.
43
Polner szerint is az 1900 : XXIV. tc. csak azt mondja, hogy az
egyenrangú születés kelléke benne van az 1723:1., II. tcikkben; de
nem mondja meg, hogy melyik rendelkezéssel van ez kifejezve s
így a törvény értelmezésének van fentartva, hogy a szóbanforgó
egyéni kellék szükségét az 1723:11. tc.-nek az osztrák főhercegi
minőségre vonatkozó rendelkezéséből következtesse, valamint az
is, hogy ezt milyen gondolatmenettel vezesse le. Trónöröklés címszó alatt a Magyar Jogi Lexikon VI. kötetében, 693. 1.
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A kezesség a magyar Ptk. javaslatában.
A magyar polgári törvénykönyv bizottsági szövegének (Bsz.)
a kezességre vonatkozó 111. fejezetét összehasonlítva a törvényjavaslat (Tj.) 965—986. §-aival, azon lényeges változásokat látunk
Érdemesnek látszik ezzel foglalkozni azért, mert a bizottság
az alább kiemelt kérdésekben teljesen elejtette a Tj.-ban kifejezésre jutott elvi álláspontot és kevés eltéréssel visszatért arra az
álláspontra, melyet a törvénykönyv szerkesztőbizottsága az 1900.
évben kibocsátott első szövegben már kifejezésre j u t t a t o t t .
Minthogy a Bsz. indokolása eddig a bíróságok részére nem
küldetett meg, nem ismerem azokat a szempontokat, érveket,
melyek a bizottságot a Tj.-ban kifejezésre juttatott elvi álláspont
elejtésére indították, de a 966., 967. és 976. §-okban nyilatkozó
változtatásokat vizsgálva, az a benyomásom, hogy a bizottságban
az enyhébb felfogás érvényesült a Tj. szigorúbb álláspontjával
szemben.
Eltekintve a 985. §-nál a zálogjogokra felvett kiegészítő ú j
4. bekezdéstől, mellyel foglalkozni nem kívánok, a változás lényegileg az:
I. Hogy míg a Tj. a kezességvállalás érvényességét a 966.
§-nál a svájci kötelmi jogi törvény, a porosz Landrecht, a bajor
javaslat és a német birodalmi polgári törvénykönyv mintájára
okirati kényszerhez kötötte, addig a Bsz. a francia és olasz polgári törvénykönyvek nyomán az okirati kényszert elejtette és
arra elegendőnek találta a kezességnek szóval történt kifejezett
átvállalását is.
II. A 976. §-nál pedig, szemben a Tj. eredeti szövegével, kimondotta, hogy a sortartás kifogásával a kezes csak akkor nem
élhet, ha arról írásban lemondott. Mindkét módosításnál tehát az
okirat körül forog az eltérés.
III. Végül a 967. §-nál törölte a Tj. 967. §. 2. bekezdését és
abban a kezesre megállapított azon szolgáltatásokért való felelősséget, melyre a törvény a főadóst a kezeseit ügylet semmissége
vagy megtámadása esetében a hitelezővel szemben kötelezi.
Annak a különbségnek a kivételével, hogy az első szöveg
szerint a sortartás kifogásáról írás nélkül is joghatályosan le
lehetett mondani, a Bsz. teljesen egyezik azzal az elvi állásponttal, melyet a szerkesztőbizottság az első szövegben elfoglalt.
Kérdés tehát, hogy melyik álláspont indokoltabb, melyik felel
meg inkább jogrendszerünknek ós melyikre nézve kívánatosabb,
hogy ú j kódexünkbe iktattansék ?
Ad l. Jogrendszerünket az elkerülhetetlen kivételektől eltekintve, a forgalmi ügyleteknél az általános formaszabadság jellemezvén, nálunk kétségen felül merész és nagy újítás volna a kezességvállalást okirati kényszerhez kötni.
Ez a kívánság különben még az első szövegezés alatt a törvényszerkesztő-bizottság előtt is felmerült s már akkor elejtették
a kezességvállalásnak írásbeli alakhoz való kötését.
A Tj. az írásbeli alakot az első szövegnél is mérlegelés tárgyává tett egyedül azon nyomós indokból vette fel, hogy ezáltal
csökkentse azon súlyos hátrányokat, melyek a kezest a szóval
könnyelműen vállalt kezességből kifolyólag érhetik.
Ez azonban bár súlyos, de szerény véleményem szerint nem
elég nyomós indok arra, hogy jogrendszerünkbe ilyen újítást bevezessünk.
Azért teljesen helyesnek tartom az első ós a bizottsági szövegekben megnyilvánult azon álláspontot, hogy épen úgy, mint
más forgalmi ügylet, a kezesség is arra irányuló kifejezett akarattal szóval is legyen vállalható.
Azért, amiért vannak könnyelmű emberek, kik meggondolatlanul vállalnak esetleg kezességet, jnem szabad jogrendszerünket kivételekkel bilincsekbe verni, forgalmi életünket bénítani.
De nem is igazságos ez akkor, mikor úgy a magán, mint a kereskedelmi j o g terén egyéb intézkedésekben a kezesénél jóval
terhesebb kötelemvállalásokhoz elegendőnek mondja ki jogrendszerünk a szóbeli kötelezettségvállalást.
Eltekintve attól, hogy a mi népünk, fájdalom, még nem
eléggé művelt arra, hogy mindenki írni és olvasni tudjon és eltekintve attól, hogy épen ebből folyólag mennyi visszaélésnek
van kitéve: gondoljunk az okirat alakszerűségeihez fűződhető
külön jogi vitákra és arra, hogy a forgalmi ügyletek könnyedségét, gyors lebonyolítását mennyire megakasztjuk olyan helyeken, hol az ügyletkötés idejében az okiratkészítésnek néha az
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alanyi ós tárgyi feltételei is teljesen hiányoznak és azt hiszem,
örömmel üdvözölhetjük a bizottságnak azon elhatározását, mely
a kezességvállalás okirati kényszerét törölte és ezáltal az első
szöveg teljesen helyes álláspontját kívánta törvénybe iktatni. Amennyire igaz, hogy a jó törvénynek úgy kell szerkesztve
lenni, hogy abban minden jogos érdek megtalálja a maga védelmét. annak a gondoskodásnak még sem szabad odafajulnia,
hogy kivételek törvénybeiktatásával korrigálja meg az emberi
gyöngeségeket. E tekintetben elvégezte a törvényhozó a minden
érdeknek tartozó kötelességét akkor, mikor a cselekvőképtelenek,
korlátolt cselekvőképességűek, a jóhiszeműen tévedők és a megtévesztettek jogi védelméről törvényes rendelkezéseket vett fel,
de nem lehet a törvényhozásnak célja, hogy a tisztességes és
normális gondolkozású jogügyleti alanyok és ami a törvényeinket jellemző formaszabadság rovására írásbeli alak előírásával
bilincseket verjen a forgalmi ügyletekre, mert a könnyelmű embernek az írásbeliséggel sem nyujtunk elegendő védelmet. Ha
hajlama olyan, a könnyelműséget írásban is majdnem úgy elköveti, mint a szóbeli jogügylettel. De a jogügyletek komolysága
és a kezes fizetési ígéretében pénzt nyújtó hitelező érdeke
is megkívánja, hogy a kezesi nyilatkozatnak törvényileg kikényszeríthető értéke legyen.
Törvényeink sem védik sehol azt, aki maga okozta a maga
baját. A hathatós védelem a meggondolatlan kezességvállalás
ellen talán egyedül abban a jó közmondásban van, hogy akinek
a száját a kása egyszer megégette, nem eszik többé forrón kását, vagy talán a fajunkat annyira jellemző másik közmondásban:
maga kárán tanul a magyar.
11. Épen a fent kifejtett indokból nem találom helyesnek a
Bsz. 976. §. 1. bekezdésében szintén nóvumként beszúrt írásban
szót sem. Ha a törvény előző álláspontja az, hogy kezességet
szóval is lehet jogérvényessen vállalni, már a következetességnél
fogva sincs helye annak, hogy az azon jogra vonatkozó kifogásról való lemondás joghatályosan miért nem történhessék szóval
is ? Ha a kezességi kötelezettségi vállaláshoz elegendő a szóbeli
alak, nem látok elfogadható indokot, hogy a sortartás kifogásáról való lemondásnál miért vette fel a Bsz. azt, hogy a kezes
csak akkor nem élhet a sortartás kifogásával, ha arról írásban
lemondott ?
Ennek az álláspontnak eddigi bírói gyakorlatunkban nyoma
sincsen; de ellenkezik ez a törvénykönyvnek úgy első szövegével, mint a törvényjavaslattal is, melyek hatály tekintetében nem
tettek különbséget, ha a lemondás bármilyen alakban történt is.
A Bsz. ezen különleges álláspontja talán abban találja magyarázatát, hogy a bizottság ezáltal kívánt különbséget tenni az
egyszerű és fizető kezes jogi állása között s az írásbeli alakkal
nagyobb garanciát kívánt nyújtani arra nézve, hogy a lemondás
körül felesleges viták ne támadjanak. Erre enged következtetést
a mondat végére zárjelbe illesztett cdizető kezes» kitétel.
Meg kell azonban állapítanom, hogy a fizető kezesnek ily
módon való fogalmi meghatározása nem szerencsés s a lemondás hatálya között szükségtelen különbséget tenni aszerint, hogy
az szóval vagy írásban történt-e? Jogéletünkbe a fizető kezesi
fogalom annyira átment, jogi jelentőségében a köznép előtt is
annyira ismert, hogy annak ily módon való meghatározása teljesen felesleges. A fizető kezest az egyszerű kezestől csupán az
utóbbi javára biztosított sortartás kifogásának kedvezménye különböztetvén meg, nyilvánvaló, hogy mihelyt e kifogásról a kezes
lemond, elesik a kettő jogi állása közötti különbség is.
Ami pedig a lemondás külalakját illeti, egyenlő erőt kell tulajdonítani annak akár írásban, akár pedig élő szóval történt az
meg. Ha a kötelezettségvállaláshoz elegendőnek fogadjuk el a
szóbeli kijelentést, a kifogás jogáról való lemondásnál sem szaban épen a fent kifejtett indokoknál fogva a szó és írás kötelező
ereje között különbséget tenni, mert a bizottság szövegezésében
a dolog úgy néz ki, hogy a szóval történt lemondás értéktelen.
Már pedig ha a szóbeli kijelentést jogügyletalkotó tényezőnek
az egész vonalon elfogadjuk, annak értékét és súlyát nulliíikálni
nem szabad. Véleményem szerint tehát a 976. §. 1. bekezdésében
az írásban szó törlendő.
Bár nem tartozik ezen fejezetbe, de egész röviden foglalkozni kívánok a biztosítékadásnál a 899. §-ba felvett készfizetőkezességgel is.
Ennél mindjárt feltűnik, hogy bár az előbb fejtegetett 111.
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fejezetben a bizottság elejtette a kezességnek okiratkoz való kötését, itt azt teljes egészében fentartotta. E részben mindhárom
szövegnek egyező az álláspontja arra nézve, hogy a kezes útján
történt biztosítás csak köz- vagy hitelesített magánokiratban vállalt fizetőkezességgel vállalható. Miután a kezesség útján való
biztosítékadás amúgy is csekélyebb értékű az értéknyujtás által
való biztosításnál a kétféle álláspont teljesen indokolt és feltétlen
helyes, hogy a biztosítéknyújtásnál az okirati kényszer érintetlenül hagyatott.
III. Ami a kezesnek a kezeseit ügylet semmissége vagy megtámadása körüli felelősségét illeti, helyesnek tartom annak abban
az alakban való elejtését, amint azt a Tj. 967. §. 2. bekezdése
rendezni kívánta.
Amikor ez a felelősség az első szöveg 1226. §-ába és utána
a Tj. 967. §-ába felvétetett, a törvényszerkesztő-bizottság is őszintén beismerte, hogy ezzel új tételt akart törvénykönyvünkbe iktatni, mert e tekintetben külföldi törvényhozási mintákra nem
hivatkozhatik. Bár maga is megállapította, hogy ez a kártérítésért való felelősség nem ered szorosan abból a kötelemből,
melyért a kezesség vállaltatott, de azért az előnyért, hogy a kezes semmisség vagy megtámadás következtében a kezesség alól
szabadul, célszerűségből felvette a kártérítésért való felelősséget
azon az alapon, hogyha már a kezes a főiigylet nem teljesítéséből eredő összes kárért felelős, nem lesz túlszigorú intézkedés,
ha őt a főkötelezettség hatálytalansága esetén' a főadóstól követelhető negatív interesséért is —- azzal a korlátozással, hogy ez a
felelősség nem terjedhet tovább, mintha az ügylet érvényes lenne
— felelőssé teszi. Kétségen felül helyes és méltányos ez az álláspont a hitelező érdekéből és a forgalom biztonsága céljából. De
véleményem szerint úgy az első szöveg, mint a Tj. túlment a felelősség megállapításában a kívánt mértéken, a bizottság pedig
akkor, mikor ezt a felelősséget teljesen törölte, adós maradt a
hitelező védelmével és vétett a forgalmi oltalom ellen.
A hitelező ugyanis a kezességet rendszerint azért kívánja,
mert ha az adós fizetőképessége csökken vagy meg is szűnik,
az adott értéket a kezestől reméli megkapni. Most már ha a hitelező az adósnak az értéket átadta és az ügylet semmisség vagy
megtámadás következtében hatálytalanná válik s az adós többé
nincs olyan helyzetben, hogy a kapott értéket restitucióként
visszafizesse, minden helyes jogérzékkel bíró embernek éreznie
kell, hogyha a kezes felelősségét teljesen elejtjük — mint ezt a
bizottsági szöveg teszi — a dolog nincs rendben. Nincs pedig
azért, mert az a kezes, akiért a pénz nyújtatott, felszabadulván,
a jóhiszemű hitelező hibáján kívül teljes kárban marad. A helyes
jogérzék kívánja, hogy ennek a kárnak elhárítása végett tenni
kell valamit.
En a megoldást nem úgy, mint a bizottság az alapjogügyleten kívül álló negatív interesse körül keresném, hanem azt
magából az alapügyletből meríteném olyformán, hogy ezen ügyletből folyólag a kezes felelősségét a pozitív interesséért elvileg
megállapítanám, mert ő a hitelezővel állván szerződéses viszonyban, mindaddig, míg a hitelező nem hibás ezen szerződés körül,
őt a kezességi szerződésnél fogva az alapügyletre nézve kötelezettségben levőnek tekinteném. Ha azonban az alapügylet a hitelező hibája következtében semmisség vagy megtámadás folytán
hatálytalanná vált, ezen hiba által a hitelező maga lévén az alapügylet hatálytalanságának az oka, ahhoz azt a természetes következményt fűzném, hogy a kezes ilyen esetben szabadul minden felelősség alól. Ellenben ha a hatálytalanság az adós hibájából következnék be, a felelősséget fentartanám, de akkor is
csupán a már adott érték erejéig, mert az ügylet hatálytalansága
folytán a restuticiót úgyis meg kell csinálni s az igazság az,
hogy a kezes a hitelezett érték megkapásáért vállalván a hitelezővel szemben felelősséget, akkor, amikor az alapügylet nem
a hitelező hibájából válik hatálytalanná, a kapott értékért feleljen is, m e r t erről őt a hitelezővel kötött kezességi szerződés kötelezi. A 967. §-hoz második bekezdésül a következő szöveget ajánlanám: «Ha az alapügylet semmiség vagy megtámadás folytán hatálytalanná válik, a kezes felelőssége csupán a tényleg hitelezett
érték erejéig terjed. Mentesül azonban minden felelősség alól, ha
ügylet hatálytalansága a hitelező hibájából következett be.»
Ez a megoldás azt hiszem megfelel a teljes anyagi igazságnak is, de azt hiszem nem sért semmiféle jogi dogmát sem.
Antal József.
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JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.
A londoni deklaráció kötelező ereje.*

Eszerint a londoni konferencia a párisi deklaráció által teremtett állapottal szemben a deklaráció 58. cikkében alakilag
egyöntetűséget jelentő, ú j szabályt alkotott. De viszont az említett kérdés eldöntése hiányában az 58. cikk tartalmilag üres, a
kérdés igazi fordulópontját egyöntetűen eldöntő nemzetközi jogi
szabályt nem tartalmaz, úgy, hogy az 58. cikkben foglalt szabály
arra a célra, amelyre a deklaráció kifejezetten rendeltetve van,
a nemzetközi zsákmánybíróság céljaira, használhatatlan. És bár
az 58. cikkben foglalt szabály külsőleg (a ratifikációt feltételezve)
egyezméngi jellegű szabályként jelenik is meg, amelynek alkalmazása (a ratifikációt feltételezve) a 7. cikk 1. bekezdése értelmében a szignatárius hatalmak vitás ügyeiben a nemzetközi
zsákmánybíróságnak kötelessége, belsőleg tekintve, anyagi jogi
tartalom hiányában a deklaráció IV. fejezetében (a semleges
zsákmányok megsemmisítése) és VI. fejezetében (ellenséges jelleg)
foglalt, és az azokkal kapcsolatos vagy azoktól függő jogszabályok tekintetében a nemzetközi zsákmánybíróság «a nemzetközi
jognak általánosan elismert alaptételei)), ilyenek nem-létében pedig «az igazságosság és méltányosság alapelveinek® alkalmazására van utalva.
Ha a deklarációt a hatalmak ratifikálnák, előttük állana a
66. cikkben megszabott utasításadási kötelezettség. Ennek a kötelezettségnek a fentiek szerint szintén nincsen értelme. A hatalmak fegyveres ereje és hazai zsákmánybíróságai a rakomány
ellenséges jellegének elbírálásánál a ratifikáció után is a saját
külön hazai jogukat alkalmaznák. Ha már most az ügy a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság elébe jutna, ez az 58. cikk
tartalmi hiányossága miatt a 7. cikk 2. bekezdése értelmében az
általánosan elismert nemzetközi jogot kellene, hogy alkalmazza. 6 0
Ilyen azonban a szóbanforgó kérdésre vonatkozólag nincsen.
Méltányosság és igazságosság alapján a kérdés, amely tisztán
tételes jogi jellegű, el nem dönthető. Nem marad más hátra,
mint hogy a nemzetközi zsákmánybíróság minden adott esetben
a kobzó államnak saját külön nemzeti (tehát épen nem nemzetközi) jogát alkalmazza,67
és mint nemzetközi zsákmánybíróság,
— amelynek rendeltetése az, hogy a nemzetközi jognak általánosan
elismert tételei szerint határozzon, — egyezményi jogszabály létében is olyan határozatokat hozzon, amelyek azonos természetű
ügyekben hozott más határozataival homlokegyenest ellenkeznek.
Ilyenformán előáll az az eredmény, hogy a deklaráció 58. cikkében foglalt szabály alkalmazásának, amely a bevezető rendelkezésben foglalt kijelentéssel olyannak van feltüntetve, mint amely
lényegében megfelel a nemzetközi jog általánosan elismert alaptételeinek, eltérő következményei lesznek aszerint, amint a kobzó
állam a német-francia, vagy az angol-amerikai-japán zsákmányjogi csoporthoz tartozik.
2. A második f hágai nemzetközi békeértekezleten létesített
VII. egyezmény — Convention relatíve á la transformation des
navires de commerce en bátiments de guerre — bevezetésének
2. bekezdése szerint «a szerződő hatalmak nem tudtak megegyezésre jutni abban a kérdésben, vájjon kereskedelmi hajó hadihajóvá nyílt tengeren átalakulhat-e, — ennélfogva egyetértésseb
kijelentették azt, «hogy az átalakítás helyének a kérdése a megállapodások keretén kívül marad, és hogy arra az egyezményben
foglalt szabályok semmiképen nem vonatkoznak)).
A londoni konferenciának a brit kormány által előterjesztett
p r o g r a m m j á b a [ f ) pont: aThe legality of the conversion of a
merchantvessel into a warship on the high seas))] 6 8 ez a kérdés
* Az előbbi közi. 1. a 31. számban.
«Le droit national dóit étre jugé par un juge nationai, le
droit international par un juge international.» F. Donker-Curtius
id. m. 24. 1.
67
Nippold (id. m. I. 169. 1.) általánosságban ismertetve a 7. cikk
rendelkezéseit, azt hiszi, hogy ilyen eset lehetősége el van kerülve
azáltal, hogy a nemzetközi zsákmánybíróság nemzetközi jogszabály
nem-létében az igazságosság és méltányosság elveinek alkalmazására van utalva. De Michaelis szerint — más vonatkozásban — «Demnach hat der Prisenhof bei der Urteilsfindung nicht nur völkerrechtliche Normen, sondern aucli solche des nationalen öffentlichen
Rechtes anzuwenden.» (Id. m. 189. 1.) L. a kérdést részletesen F.
Donker-Curtius id. m. 15—16. I., és Lémonon id. m. 482. 1.
68
L. Bernstein id. m. 54. 1., és H. v. Ferneck id. m. 10. 1.
(!í!

38. szám

is fel volt véve, és miként a második hágai békeértekezleten, úgy
a londoni konferencián is igen beható m e g v i t a t á s b a n 0 9 részesült, folytonos hivatkozással a aPetersburg® és ((Smolensk® orosz
hajóknak az orosz-japán háború ideje alatt (1904.) felmerült esetére. 7 0 Az angol álláspont ebben a kérdésben a londoni konferencián is éles ellentétben állott a kontinentális államok, különösen pedig Németország, Franciaország és Oroszország érdekeivel és álláspontjával. A kontinentális államok egy részének
nincsenek tengeri támaszpontjai, de van tekintélyes kereskedelmi
flottájuk,— ezeknek tehát érdekükben állott annak a megengedése,
hogy a kereskedelmi hajók nyílt tengeren hadihajókká átalakúlj a n a k . 7 1 Anglia ellenben, amely, a hadihajók és támaszpontok
számát tekintve, a legerősebb tengeri hatalom, Japánnal együtt
a nyílt tengeren való átváltozás megengedése ellen foglalt
állást. 7 2 A hatalmak nem tudtak megállapodásra jutni sem
ebben a kérdésben, 7 3 sem a hadihajókból kereskedelmi hajókká
való visszaváltozás 7 4 kérdésében, —- és így ezek a kérdések is olyan
nyílt kérdések m a r a d t a k , 7 5 amelyeknek megoldásánál és a kapcsolatos kérdések eldöntésénél a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság «a nemzetközi jog általánosan elismert alapelveinek®, minthogy pedig ilyenek nincsenek, «az igazságosság és a
méltányosság alapelveinek® alkalmazására van utalva. Hogy ez
mire vezet, fentebb láttuk.
Mind a két kérdés nagyjelentőségű, és úgy az ellenséges
hajó fedélzetén levő rakomány semleges vagy ellenséges jellegének, 7 , i mint a kereskedelmi hajóknak nyílt tengeren hadihajókká
való átalakulásának kérdése (ez utóbbi különösen a hadihajórajok névjegyzékében fel nem tüntetett segédcirkálókra 7 7 tekintettel 7 8 ) a most folyó világháborúban is többször felmerült.
EldÖnthető-e akár az egyik, akár a másik kérdés — a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság szempontjából — az igazságosság és a méltányosság alapelvei szerint? Ha a XII. egyezmény ratifikálásának elmaradására és az elmaradás okára, és ha
a londoni konferencia céljára gondólunk, 7 9 azt hiszem, erre
nemmel kell felelnünk. És mennyiben felelnek meg a londoni
deklaráció rendelkezései ezekkel a pontokkal való érintkezésükben a nemzetközi jog általánosan elismert alaptételeinek? 11a
meggondoljuk, hogy a deklaráció által fennállónak nyilvánított
nemzetközi j o g ilyen lényegbevágó kérdésekre nem ad választ,
hanem a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság a londoni
deklaráció ratifikáltatása esetében is a különböző hatalmak nemzeti jogát-volna köteles felülvizsgálni, és más hiányában, ugyan69

V. ö. Wehberg id. m. 69. 1. ; H. v. Ferneck id, m, 220. és

köv. 1.
70

Az Oroszország által 1877/78. telén alkotott önkéntes flottának két hajója, a «Petersburg» és a «Smolensk», az orosz-japán
háború alatt a Fekete-tengerben levő állomásukról kifutottak, és
mint kereskedelmi hajók áthaladtak a Roszporuszon és a Dardanellákon. A Szüez-csatorna elhagyása után az orosz hadilobogó felvonása mellett átalakultak hadihajókká, és gyakorolni kezdték a
hadihajóknak a semleges hajókkal szemben fenálló jogait. 1904.
július 13-án a «Petersburg» a «Malacca» brit gőzöst, azzal az indokolással, liogy hadidugárút szállít, feltartóztatta és a libaui kikötőbe kísérte. A brit kormány tiltakozására azonban a «Malacca»
már július 27-én szabadon bocsáttatott, a két orosz gőzös pedig
felvétetett a segédcirkálók közé. L. az esetet részletesen Hüttenhein
id. m. 69 70: 1.; Ullinann id. m. 506. 1.; 1. továbbá Wehberg id. m.
67. és köv. 1.
71
V. ö. Niemeyer id. m. 19. t.
72
L. az angol álláspont kifejtését részletesen H. v. Ferneck id.
m. 221. és köv. 1.
7a
V. ö. Wehberg id. m. 70. 1.
7/
* L. Hüttenheim id. m. 70—71. 1.
75
Quarilsch id. m. 195. 1.; Bernsten id. m. 77. 1.; H. v. Ferneck
id. m. 42. 1.; Lémonon id. rn. 239., 479. és köv. 1.
70
L. az Uniónak Németországhoz intézett 1915. július 23-iki
jegyzékét, és az «Ancona»-ügyei. (V. ö. Pester Lloyd 1915. december
12. sz.)
77
V. ö. a második hágai nemzetközi békeértekezleten létrejött,
VII. egyezmény 6. cikkével.
78
Ez a kérdés különösen fontos az ilyen hajók által tanúsított
ellenállás szempontjából. (L. az átkutatással szemben való ellenállásra nézve a londoni deklaráció VIII. fejezetét.) Az ellenállás
kérdése pedig a tengeralattjáró-harc folyamán vált a világháborúban sokszor aktuálissá.
79
V. ö. Niemeyer id. m. 13. 1.
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28.1SZÁM.

azt alkalmazni, —nézetem szerint a felelet erre az utóbbi kérdésre
sem lehet kétséges. A londoni deklaráció az általánosan elismert
nemzetközi jog lényegével bíróknak nyilvánított olyan tételeket
is, amelyek akár önmagukban, akár a deklaráció egyéb rendelkezéseivel való vonatkozásukban a nemzetközi jog lényegél, a
hatalmak között a jogszabály tartalmi mivoltára vonatkozó egyöntetű megállapodást, és a kötelező erő tekintetében való általános megegyezést nélkülözik. Ezeknek a kérdéseknek a megoldása
nem lehet igazságossági vagy méltányossági döntés tárgya, és
nem lehet a Jurisprudentia feladata. Azokat másként eldönteni,
mint egy jövendő nemzetközi konferencián, összeütköző érdekek
kiegyenlítése alapján, politikai belátástól vezetett és kompromisszum útján létesített tételes megoldással, -— nemzetközi jogilag
nem lehet. 8 0
(Folyt, köv.)

BELFÖLD.

Dr. Zilahi

László.

Szemle.

— A bírósátj b e s z ü n t e t t e m ű k ö d é s é t . . . ismét
ezzel keli kezdeni egy hírt, és lelki szemünk előtt a menekülők meggyötört soraiban ott látjuk a jog visszavonuló
katonáit: a magyar bírákat. Fájdalmunk ködén keresztül
látni véljük Justitiát is, amint a könnyű diadal részegjei
között, fegyvertelen maradva, kétsorosra köti szemén a kendőt . . . «Ismét» . . . Fájdalmat és vigasztalást jelent ez a
szó. Fájdalmat, mert új megpróbáltatás, — vigasztalást,
mert már állottunk meg ilyen nehéz próbát. Nyugalom!
Csak oly lélekben, amelyet a lelkiismeretfurdalás hernyója
kikezdett, keseredik az aggódó hazaszeretet önző rémületté.
Odakinn liaink nyugodtak, mert kötelességüket teljesítik ; e
nehéz napokban itthon is vegye mindenki szigorú vizsgálat
alá magát, hogy eleget tett-e kötelességének. A bíróság pedig fokozott, de idegessé el nem fajzott éberséggel ügyeljen.
— P p é . 6 1 . §-a. Az 1912: LIV. tc. 61. §-a úgy rendelkezik az első bekezdés utolsó soraiban, hogy : m per
érdemének
birói előadása után a felek jelenlevő
képviselői az ügynek
az
iratokban foglalt ténybeli és jogi állását minden fokon
egy-egy
felszólalással
ismertethetik». Kérdés, hogy a törvényszékek, a kir.
táblák és a kir. Kúria inint legfőbb Ítélőszék hogyan értelmezik,
illetve hogyan alkalmazzák a gyakorlatban ezen §. rendelkezését,
illetve hogyan szerez tudomást a peres fél képviselője a per érdemének bírói előadásáról, hogy azon jelen lehessen? 1. Értesítik-e a törvényszékek, a kir. táblák és a kir. Kúria a felek képviselőjét, hogy mely napon lesz a per érdemének előadása vagy
2. utasítják-e a törvényszékek, a kir. táblák és a kir. Kúria azon
hivatalnokaikat, akik a per előadását kiírják és kifüggesztik,
hogy értesítsék a per kifüggesztéséről az érdekelt felek képviselőit vagy 3. a felek képviselői a törvényszékeken, a kir. táblákon
és a kir. Kúrián csakis a kifüggesztés
alkalmával
juthatnak
tudomására
annak, hogy a perük előadásra kitüzetett? A legutóbbi mód nemcsak sérelmes az ügyfelekre, de végtelen terhes
is a felek képviselőire is, mert ez esetben kénytelenek az ügyvédek mindennap a kifüggesztést megtekinteni, hogy nincs-e
ügyük előadásra kiírva és kifüggesztve, hogy az ügy előadásán
jelen lehessenek. Tekintettel arra, hogy a befejezett, perek terjedelmüknél fogva hetek,, sőt hónapok múlva referáltainak meg és
tűzetnek ki bírói előadásra, ha már most a fél ügyvédjének azt
hónapokon át fele érdekében figyelemmel kell kisérnie és a bíróságoknál megtekintenie a kifüggesztést, hogy a fele ügyének
bírói előadásán jelen lehessen és a hivatkozott 61. §. alapján az
ügy ténybeli és jogi állását ismertesse, miután azt nem lehet
egy ügyvédtől sem kivánni, hogy ezen eljárásokat ingyen teljesítse, ez aránytalanul nagy költséggel terhelné a peres feleket.
Ha egy ügyvéd vidéken lakik, külön helyettest kell tartania a
törvényszék területén, a tábla területén és végül Budapesten a
80
Ezt a francia Livre rouge a kereskedelmi hajóknak hadihajókká való átalakulására vonatkozólag ki is jelenti: « . . . a été
résolue par les Gouvernements selon leurs vues particuliéres et
qu'il n'existe á cet égard aucun principe commun reconnue de
tous. II appartiendra á la Conrérence d'examiner la meilleure voie
á suivre pour mettre un terme, s'il est possible, á I'incertitude du
droit en cette niatiére.*) L. Lémonon id. m. 480. 1.
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kir. Kúria területén, aki figyelemmel kiséri az ügyet és arról az
illető ügyvédet értesíti. Kívánatos volna az igazságszolgáltatás
érdekében, hogy e kérdés mielőbb tisztáztassék.
Egy vidéki
ügyvéd.

— Jogi tanácsadó és gyakorlati útmutató. Pénzintézetek és részvénytársaságok számára. Irta: Bévész Béla, a Nyíregyházai általános hitelintézet r.-t. igazgatója. Minden tudományes ambíció nélkül, a gyakorlati igények kielégítésére íródott
ez a könyv, amelynek főérdeme, hogy ez a p r o g r a m m j a egyúttal
a könyv keretét is megszabta és szerzője nem kívánkozik az
irodalmi excursiók terére. Olyan emberek számára készült a
könyv, akik bár a jogban laikusok, de hivatásszerűen sokszor
rá vannak utalva a tételes joganyag ismeretére. E tételes anyagban kívánja a §zerző olvasóját kalauzolni, úgy hogy a tájékoztatás mellett egy kissé oktasson is. Emellett tudatában van a
könyv annak is, hogy hasznossá akkor teszi magát, ha bizonyos
gyakorlati teendőkre kitanítja azt, aki hozzáfordul. Ezért az
ilyen fajtájú könyvnek csak a kétségtelenül helytállót, nem a
vitázó nézeteket, hanem a viták leszűrődött eredményeit kell
adni. Javarészt a könyv meg is felel kitűzött céljának. A gyakorlati ember keze látszik meg azon is, hogy téma szerint csoportosítja a polgári, közigazgatási és pénzügyi anyagot, amik
rendszerileg talán külön kívánkozhatnak. A szerző maga is nem
hivatásos jogász. így érthető, hogy egy pár vaskosabb hiba
csökkenti a mű megbízhatóságát, amely egyébként a törvények
és a joggyakorlat dicséretrcméltóan tágkörű ismeretéről tanúskodik. Mindenesetre ki lehetett volna kerülni azzal, hogy megjelentetés előtt a könyvet egy szakemberrel felülvizsgáltatja,
amely a szerzőre nézve nem lett volna dehonestáló, legalább a
nagyobb hibákat. így az igazgatóságról azt írja, hogy a tagságnem szűnik meg a társaság felszámolása esetén (24. 1.), holott a
kereskedelmi törvény 203. §-a értelmében felszámolás esetén az
intézet ügyeit a felszámolók intézik, akik csak esetleg személyileg azonosak az igazgatósági tagokkal. Helytelen az is, hogy az
igazgatóság csupán akkor jogosult cégvezető kirendelésére, ha
az alapszabályok e jogot megadják az igazgatóságnak (26. 1.).
A könyv álláspontja itt egyébként önmagában sem tiszta. Az
50. lapon azt írja, hogy közgyűlési felhatalmazás, — tehát nem
alapszabály, ami fontos különbség, gondoljunk a kvalifikált többség szokásos előírására — szükséges a cégvezető-kirendelési joghoz. Sem az egyik, sem a másik nem áll. A részvénytársasági
cégvezetőkre a kereskedelmi törvény, amit egyébként a szerző
is tud, rendelkezést nem tartalmaz ; ha pedig a törvény vagy
alapszabályok a közgyűlés hatáskörébe nem utalnak, úgy az
igazgatóság jogkörébe esik. Ugyancsak nincs törvényi gyökere
annak a tételnek, hogy az igazgatósági tagok ellen a kereskedelmi törvény 189. §-a szerint támasztott kereset három év alatt
elévül (30. 1.). Pedig ezt a tételt oly jelentősnek tartja, hogy
meg is ismétli (51. 1.). A felügyelő-bizottságról ugyancsak helytelenül írja, hogy a megbízás csőd esetén is megmarad, mert a
kereskedelmi törvény csupán a felszámolás tartamára konzerválja
a megbízást és a csődtörvény kereteiben a tömeggondnok és
csődválasztmány mellett a felügyelő-bizottság működésének nincs
tere. Kisebb hiba, hogy a szerző a feloszlást és felszámolást
valahogyan ellentétnek érezteti, holott a feloszlásnak a felszámolás — csőd esetét kivéve — csupán megjelenési formája.
A stílusa elég gördülékeny és ami ilyen könyvnél külön érdem,
könnyen érthető. De itt is becsúszott egy pár elírás. Nyugdíjazás folytán megszűnő tisztviselőről beszél (56. 1.), pedig a nyugdíjazás egyelőre nem halálnem, vagy a ccjel^n lezajlott háború»-t
említi és megrója a bírói gyakorlatot, hogy a «jogi bizonytalanság határtalansága)) mellett, a ^tisztviselők megkárosítását előidézőleg ítélkeznek)) (48. I.). A könyvet használható mintatár rekeszti be. Egészében: jogforrásként nem lehet majd ezt a könyvet használni, de gyakorlati kézikönyvnek kitűnően beválik. Kár
azért a pár elkerülhető hibáért, ami a könyvnek hibája ugyan,
ele a laikus szerzőnek nem bűne.
B.
KQLFÖLD.
— R u d o l f v o n G n e i s t születésének századik fordulója
(aug. 13.) alkalmat ad, hogy megemlékezzünk erről a kiváló
német jogászról, aki, különösen a mult század hatvanas és hetvenes éveiben, a magyar juristákra is nagy hatással volt. Ez a
hatás elsősorban azokon a műveken alapult, amelyeket az angol
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alkotmányjogról és angol közigazgatási jogról írt azzal a célzattal, hogy az önkormányzati eszméket és institúciókat német
földön is meghonosítsa. Ami e műveket (Das englische Verwaltungsrecht . . . 1867. — Verwaltung, Justiz, Rechtsweg . . .
1869. — Selfgovernment . . . 1871.) jellemzi, az karakterizálja
Gneist működését egészében: a tudományos és a gyakorlati, politikai célzatnak összeolvadása. Professzor volt: 56 évig tanított
a berlini egyetemen; igen termékeny jogi, főleg jogpolitikai író;
gyakorlati politikus: sok évig birodalmi gyűlési és porosz tartománygyűlési képviselő; a berlini városi képviseletnek tagja és a
porosz közigazgatási főtörvényszéknek húsz évig bírája. A civilis
jogtudományból indult ugyan ki, mint Savigny tanítványa és
pályája elején római jogi munkát írt (Die formellen Vertráge
des neuern rőmischen Obligationenrechts . . . 1845.), de utóbb a
közjog művelésére tért át már említett angol alkotmányjogi és
közigazgatási jogi és nagy számmal írt egyéb műveiben, amelyek
közül néhány a bűnvádi eljárással (Die Bildung der Geschworenengerichte in Deutschland. 1849. — Vier Fragen zur deutschen
Strafprozessordnung . . . 1874.), a legtöbb azonban a szorosan
vett államjoggal és közigazgatási joggal foglalkozik (Geschichte
und heutigc Gestalt der Aemter in England . . . 1857. — Das Reprasentativ-System in England. 1864. — Budget und Gesetz . . .
1867. — Die preussische Kreisordnung . . . 1870. — Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland. 1872.
Magyarul c(A jogi állam» címmel a magyar tudományos akadémia könyvkiadóvállalatában dr. Takáts Lajos fordításában. —
Englische Verfassungsgeschichte. 1882. — Das englische Parlament . . . 1886.). Ismeretes a szabad ügyvédség érdekében írt
hatásos műve is (Freie Advocatur. Die erste Forderung aller
Justizreform in Preussen. 1867.). Gneist a porosz közigazgatás
reformját nemcsak irodalmi úton befolyásolta azonban, hanem
közvetetlenül is, amennyiben a porosz belügyi közigazgatásra
vonatkozóan 1872-től 1892-ig alkotott jogszabályok létesítésében
döntő befolyással résztvett, különösen az önkormányzat és a
közigazgatási bíráskodás szabályozásában nagyok tehát az érdemei. A politikában általában és különösen a gazdasági politikában is a liberálisnak nevezett irányzathoz tartozott, de szociális reformokra törekedett és résztvett a ((Verein für Sozialpolitik» alapításában (1872.) és vezetésében. Nagyhatású volt Gneist
mint egyetemi előadó is; előadásaiban is érvényesültek a törvényhozói szempontok. Tanítványai közé tartozott II. Vilmos, a
német birodalom császárja is, akinek herceg korában jogi oktatója volt. 1895-ben halt meg nagy tiszteletben, amellyel nemzete környezte.
w.

— A jogegyesités megvalósításának

akadályait,

mint hatalmas sziklaláncolatot tárja fel előttünk Kahl professzor
a Deutsche Strafrechtszeitung
utolsó számában közölt tanulmányában, amelyben Gleispach és Vámbéry hasonló tárgyú és
ugyanezen lapban megjelent cikkeire válaszol. A fejtegetések
ugyan elsősorban is a büntetőjogra vonatkoznak, mégis tartalmaznak oly részleteket is, amelyeknek általános jelentősége félre
nem ismerhető. Noha magunk részéről a jogi közeledés keresztülvitele elé torlódó nehézségeket a módok helyes megválasztása
esetére semmi esetre sem tartjuk legyőzhetetlennek, készséggel
ismerjük el, hogy Ivahlnak intő szavait nagyon is fontolóra kell
vennünk. Nagy igazság rejlik ama kijelentésében, hogy a jogi
közeledést a politikai céloktól mindig széjjel kell választani s ne
higyjiik, hogy előbbivel az utóbbi útjait egyengethetjük. Nem
lehet kétségünk az iránt, hogy az egyes állam politikai magatartását csaknem egyedül az érdekek szabályozzák. A jogintézmények csak a megvalósuláshoz vezető eszközei az érdekek követelményeinek és alig képzelhető, hogy hasonló eszközök elfogadása a célok egyenlőségét tudná maga után vonni. A tudomány csak veszíthet tisztaságából, ha politikai vonatkozásokat
viszünk belé. Ily rejtett célokat kizártaknak kell tartanunk, ha
azt akarjuk, hogy az egyes államok tudósai teljes bizalommal és
őszinteséggel szegődjenek az új mozgalomhoz. Noha Kahl csak
a büntetőjogra vonatkoztatja azon megjegyzését, pedig az a jog
összes ágazataira kiterjeszthető, hogy azonos vagy hasonló jogszabályok esetére sincsen biztosítva a jogszolgáltatás egysége,
mivel az újabb törvényalkotások és tervezetek a szabad bírói
mérlegelést nélkülözhetetlen fényezőnek tartják, a konkrét esetekben eltérő eredményekre fog vezetni. Eltekintve attól, hogy
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korai még ily részletkérdések taglalásába bocsájtkoznunk, de ezt
az aggályt egyébként sem kell túlságos jelentékenynek tartani.
Egyelőre csak arról lehet szó, hogy az egyes államok jogrendszerében bizonyos kardinális elvek legyenek azonosak, senki sem
gondol arra, hogy a jogi közeledésnek az legyen a célja, hogy
az egyes államok bíróságai hasonló esetekben teljesen egyforma
ítéleteket hozzanak. Ha még oly szabad is a bírói mérlegelés,
nem mehet el oly messzire, hogy bizonyos általános érvényű
alapelveken túl tegye magát. A mérlegelésnek ilyfokú szabadsága
az egyes államokon belül is a teljes jogbizonytalanság elterjedését vonná maga után. Felhozza azt is Kahl, hogy az új német
és az osztrák büntetőtörvénykönyv előkészítő munkálatai máiannyira előrehaladtak, hogy azokba új, közös megállapodás útján
elfogadott elvek már bele nem foglalhatók. Ez az érv sem döntő
jelentőségű. Büntetőtörvénykönyveket nem szoktak terminusokra
elkészíteni,- ha a jogegységesítés egyébként kívánatosnak és lehetségesnek mutatkozik, nem jöhet komolyan számba, hogy a
gyakorlati keresztülvitel a tervezetek egyes részein változtatásokat tesz szükségessé. Attól nem kell tartani pedig a német,
osztrák és magyar jog főbb elveinek hasonlósága folytán sem,
hogy oly novumok felvételére lesz szükség, amelyek az eddigi
munkálatokat hasznavehetlenekké tennék. Nem térhetünk ki
Kahlnak fentemlílett cikkében foglalt, még számos aggályaira.
Az előzékeny ellenfél gesztusával hajlandónak mutatkozik a
szerző a cikkében foglalt ellenvetések alaptalansága felől magát
az osztrák és magyar jogászok részéről várt válaszok által meggyőzetni. Reméljük, hogy erre nem is lesz szükség, egyrészt
talán akad német tudós is, akiben több lesz a bizalom a munka
sikere iránt, másrészt meg a tényleges eredmények elől maga a
szerző sem fog elzárkózhatni.
A.

— Háborús vagy békés viszony áll-e fen Német- és
Olaszország között? Ezt a ma már tisztázódott kérdést kellett
eldöntenie még az év elején a drezdai főtörvényszéknek. Német
kereskedőnek kellett volna nagyobb mennyiségű szenet szállítania
olasz vevő számára, a vételi szerződésben azonban ki volt kötve,
hogy háború esetére az eladó mentesül kötelezettsége alól. Az olasz
osztrák-magyar háború kitörése után az eladó értesítette a vevőt,
hogy nem hajlandó az ügyletet teljesíteni. A főtörvényszék a vevőt
a teljesítésre irányuló keresetével elutasította. A monarchia hadviselésében Németország is részes, noha nem vonható kétségbe
a vevő azon állításának valósága, hogy Német- és Olaszország
között háború nincsen, csupán a két állam közötti érintkezés
szakadt meg. Ennek dacára is részt vesz Németország ezen háborúban, amely ellene voltaképen csak közvetve, mint a monarchia
szövetségese ellen irányul. Ennek a részesedésnek hatása azonban kétségtelenül érvényesül Németországra vonatkozóan is,
amely köteles szövetségesét fegyverrel is segíteni. Ily módon ez
a háború úgy gazdasági, mint katonai szempontból is kihat
Németország közviszonyaira. A kivitel Olaszország felé megszűnt,
valamint a fizetések ugyanonnét fenakadtak. Az ellenséges haderők szaporodása folytán Németország is kénytelen volt további
behívások útján emelni seregeinek létszámát, ami ismét szükségessé tette, hogy munkásokat és hivatalnokokat elvonjon rendes
foglalkozásuktól, ezek élelmezésére megfelelő anyagról gondoskodjon. Mindez pedig befolyásolta a piaci árviszonyokat, úgy,
hogy áremelkedések, szállítások megtagadása elkerülhetetlenné
vált. Nem ok nélkül hivatkozik ily körülmények között az eladó
Németországnak a monarchia háborújában való részvételére.
A háborús klauzula egy biztonsági intézmény, amely ' az eladót
védi a háború kitörése esetére beállható kedvezőtlen gazdasági
helyzettel szemben. Helyesen számított az eladó a jelen esetben
ezen kedvezőtlen jelenségek beálltára, mert nem vehető tagadásba,
hogy Olaszországnak, mint ellenségnek fellépte, a háború tartamának meghosszabbítását jelenti. (4. o. 266/15.)
A.
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IX.

Második főcsoport.
Törvényes

örökösödés.

A) A törvényes örökösödés alapelvei.
1. Jellemzés és területi
joghatály.
A magyar törvényes örökösödési jog alapja és kútforrása a
törvényes házassági köteléken nyugvó család, mely a szülőket és
gyermekeiket a vérségi kötelék kapcsai által rokoni érzülettel egymáshoz fűzi. Ennek a vérségi és rokoni szerves kapcsolatnak természetes és észszerű jogkövetkezménye, hogy a vérrokon családtagok
egymás vagyonában és pedig az elhalt után a túlélők kölcsönösen örökösödnek: az elhalt szülő után ennek gyermeke és ha ez
előbb halt el, az utána maradt gyermek, és viszont a gyermeknek leszármazók nélkül előbb történt elhalálozása esetében a
szülő, illetve ha már elhalt, leszármazói örökölnek az elhunyt
hagyatékában.
A törvényes örökösödés főcsoportjában azokkal az egyetemes, általános és örökérvényű alapelvekkel, amelyek a családi
vérségi kapcsolaton belül a törvényes örökösödés sorrendjét határozzák meg, nem óhajtok foglalkozni, mert ezek nem vitás elvek, és mert igénytelen szemelvényeim csak a gyakran felmerülő
vitás jogkérdésekre vonatkozó kir. kúriai joggyakorlat rövid ismertetését célozzák.
Míg a szorosan vett anyaországban a törvényes örökösödésre
a magyar anyagi magánjog, addig a volt erdélyi részekben, a
volt Partiumban, a megszüntetett határőrvidéken, Horvát-Szlavóniában, Fiumében és kerületében az osztrák polgári törvénykönyv rendelkezései, a Jászkún-kerületekben pedig a jászkún V.
statutum szabályai az irányadók.
Mindezeknek a területi jogoknak szabályai egyformán, egyöntetűen biztosítják a törvényes leszármazó gyermekek törvényes
örökösödési jogosultságát, ellenben az oldalrokonok és hitvestárs
örökösödési joga, valamint az Özvegyi jog tekintetében ezek a
szabályok "egymástól lényegesen eltérnek, az ulóbb említett jogviszonyokra nézve tehát a jelzett területeken nem a magyar jog,
hanem az att hatályos területi jog érvényesül.
A teriüe^^ü>g hat-Mya terjedelméről az «Első főcsoport® 8. alc s o p o r t j á b a r i ^ ^ J H ^ ^ e m l é k e z t e m , az oldalrokonok, hitvestárs és
özvegy JOgOSj
érintő vitás elveket pedig az alább taglartokban fogom felemlíteni,
landó egyes
a jászkún V. statutumban szabályozott jogEhelyütt
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viszonyokra vonatkozó területi jognak a terjedelmét és joghatályát kívánom röviden érinteni; nevezetesen még jelenleg is vitás
elvi kérdést képez, hogy a jászkún V. statutum szabályai kiváltságos jognak vagy pedig tisztán területi jognak tekintendők-e V
más szavakkal: vájjon a jászkún V. statutum örökösödési rendelkezései csak a jászkún nemzetségre, a jászkúnok ivadékaira,
avagy a jászkún területen letelepedett, ott községi illetőséget
szerzett és állandó lakással bíró minden polgárra egyaránt hatályosak-e ?
Ugy az elméletben, mint a joggyakorlatban sokáig tartotta
magát az az elvi álláspont, hogy a jászkún statutum nem idegenek és bevándoroltak, hanem tisztán és kizárólag a jászkún nemzetség részére alkotott, írott jog, mely tehát a jászkún nemzetség kiváltságos joga lévén, az csak a jászkúnok ivadékaira nyer
alkalmazást; komplikálta még ezt a jogkérdést a szemelvényeim
körébe fel nem vett redemptio intézménye is, mely elvül állította
fel, hogy a német vitéz lovagrendtől megváltott terület kizárólag
a megváltásban résztvett jászkún redemptoroké lévén, abban
csak ezek utódai örökösödnek.
A most vázolt elvi álláspontnak volt folyománya a gúnyoros
közszólam: <iA Kóhnok nem kúnok .'»
Ez az elvi álláspont azonban a jogfejlődés irányát követő
bírói joggyakorlatban tarthatatlannak bizonyult; a m. kir. Kúria
ezt a régi álláspontot feladta s a jászkún V. statutum szabályait
nem tekinti többé a régi jászkún nemzetség ivadékainak személyiségéhez kötött, tehát személyes kiváltságú jognak, hanem olyan
általános jellegű területi jognak, mely a jászkún területen községi illetőséggel és állandó polgári lakással bíró minden polgárra
egyaránt hatályos.
«A jászkún polgár hagyatékára felmerült vitás kérdések megbírálásánál az ideiglenes törvénykezési szabályok által fentartott
jászkún V. statutum rendelkezései nyernek alkalmazást, annál is
inkább, mert a jászkún slálutumban lefektetett jogszabályok ez
idő szerint nem képeznek a jászkún nemzetségből származó személyiségéhez fűződő kiváltságos jogot, hanem azok az egész jászkún kerületre kiható területi jogot foglalnak magukban.)) P. I.
2683/1916.
2. A születés törvéngességének
jogkérdése.
Kiindulva abból az alaptételből, hogy a törvényes házasság
emberi magasztos célja az önálló családalapítás, arra az okszerű
és jogi következtetésre kell jutnunk, hogy a házassági kötelék
fennállásának időtartama alatt született gyermek a házastársak
vére, törvényes gyermeke.
Ezen az alapon épült fel az a jogi vélelem, hogy míg a gyermek szülőanyja bizonyos, addig a gyermek nemzőatyjául a törvényes férj tartandó mindaddig, míg annak ellenkezője bírói határozattal ki nem mondatott. Ezt a jogi vélelmet a római j o g
klasszikusan így fejezte ki: «Mater semper certa, páter is, quem
nuptise demonstrant.®
Ennek a jogi vélelemnek, mint alapelvnek, messzeható állami,
társadalmi és jogi következményei vannak, melyek közül minket
a magánjogi törvényes örökösödési jogosultság érdekel.
A fizika és biológia által igazolt természeti törvény, hogy a
nemzés és születés napját is beleszámítva, a házasságkötés után
legkevesebb a 182-ik napon, és a férj halála, tágabban a házassági kötelék felbontása után legfeljebb a 300-ik napon született
gyermek a házastársak házasságából született, tehát törvényes
gyermek; ebből okszerűen következik, hogy a házasságkötés után
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a 182-ik nap előtt, és a férj halála után a 300-ik napon túl szü
letett gyermek nem tekinthető a házassági kötelékben nemzettnek, következőleg nem lehet törvényes, hanem törvénytelen gyermek, aminek a megállapítása csak a bíróság által törvényszerűen
lefolytatandó hivatalos eljárás úlján történik.
A születés törvényessége mellett fennálló jogi vélelem nem
nyer alkalmazást abban az esetben, ha a házastársak nem ugyan
véglegesen, de ágytól és asztaltól egymástól akár az azelőtt fennállott egyházi, akár a jelenleg rendelkezni jogosított polgári bíróság által elválaszttattak (az elválasztás alatt nem áz 1894: XXXI.
tc. 99. $;-ában szabályozott ((ágytól és asztaltól való elkülönítés)),
hanem a 104. §-ban körülírt ((ágytól és asztaltól való elválás))
értendő): mert a bírósági elválasztás ténye által a házastársak
nemi érintkezésére a törvényszerű jogalap megszűnvén, az azon
alapult vélelem is megszűnik; ellenben ha a házastársak egymástól különváltan élnek, de bíróilag egymástól elválasztva nincsenek, a születés törvényessége mellett a jogi vélelem csorbítatlanul fennáll, mert a felek a különélés dacára a nemi érintkezésben korlátozva nincsenek.
A születés törvényessége a családi állás (status) ellen irányuló külön, önálló, közjogi jellegű perrel támadható meg (status per); mert a törvénytelen származás megállapítása a gyermeknek a férj családjából való kiszakítását eredményezi a családi kötelékhez tapadó összes jogokkal és kötelezettségekkel
együtt: a gyermek elveszti anyja férjének családi nevét és összes
előjogait, a férj családjából kirekesztetik és átlép anyja családjába és ennek nevét veszi fel, miáltal közte és anyja férje közt
a vérségi és rokonsági szálak végleg megszakadván, a férj után
örökösödésre nem jogosult; mindezekből folyóan örökösödési perben a születés törvénytelensége csak kivételesen és csak a családi állással kapcsolatosan vehető érdemi megbírálás alá, mert
az eldöntendő kérdés elsősorban a születés törvényessége vagy
törvénytelensége körül forog és ennek miként történt eldöntésétől függ az örökösödési jogosultság kérdése.
Az elvi alap, a családi állás közjogi jellegéből okszerűen következik, hogy a gyermek születésének törvényességét csak a
törvényes férj jogosult megtámadni; ennek folyománya, hogy a
férj halála után ennek hagyatékára indított örökösödési perben
a gyermek törvénytelen származása, és ebből folyóan törvényes
örökösödési jogosultsága csak kivételesen, nevezetesen akkor tehető bírálat tárgyává, ha bebizonyíttatik, hogy a férjnek nem volt
tudomása a gyermek születéséről, s ekként meg sem indíthatta
a törvénytelenítési pert; vagy ha tudomása is volt a születésről,
a törvénytelenítési per megindításában haláláig akadályozva volt,
pl. állandóan beteg, távol, Amerikában volt, hadbavonult stb,;
végül ha a férj megindította ugyan a törvénytelenítési pert, de
annak végbefejezése előtt elhalt, mely utóbbi esettel azonos megbírálás alá esik az az eset, ha a férj neje ellen a házassági kötelék felbontása iránt pert folytatott, melyben a gyermek törvénytelen származása bizonyíttatott is, de a férj bontóper befejezése
előtt elhalván, ez okból a per érdemleges megbírálása elmaradt.
A fentebbi előfeltételek fenforgása mellett a férj által megajándékozott alperes is jogosult az ellene örökösödési keresettel
fellépett felperessel szemben az örökösödési per keretében a születés törvénytelenségének kifogását védelmül érvényesíteni.
Végül még megemlítendőnek tartom, hogy a házasságnak az
1894: XXXI. tc. 54. §-ának ej pontja alapján abból az okból történt felbontása esetében, mert a férj tévedésben volt a házasságkötéskor arra nézve, hogy a nő mástól házasságon kívül teherbe
volt ejtve, a gyermek törvénytelenítése iránt a per az 57.
alapj á n a gyermek születésétől számított egy évi határidőn belül indítandó meg azon a területen is, ahol az osztrák polgári törvénykönyv 156. §-a van hatályban, mely tudvalevően a megtámadási
időtartamot három hónapban állapítja meg.
«Az a vélelem, hogy a törvénytelen gyermek nemzőjének az
tekintendő, aki a gyermek anyjával a gyermek születésétől visszafelé számítva 182 napnál nem kevesebb és 300 napnál nem hoszszabb idő alatt nemileg közösült, mindenkor beszámítva a közösülés és születés napját is, oly kizárólagos jellegű, hogy ellenbizonyítást nem t ű r ; és ebből kifolyóan sem annak, hogy a terhesség a vélelmezett fogamzási időn belül mely határozott időpontban vette kezdetét, sem pedig annak, hogy a gyermek születése
a vélelmi időn kívül történt közösülésnek volna következménye,
bizonyítása meg nem engedhető.® I. G. 236/1904.

«Ha a házastársak állandó különélése alatt a nő több gyermeket szült, a férj által ezek lörvénytelenítése iránt indított p e r ben a bírói gyakorlat szerint a legelső gyermek születésétől
visszafelé számított 300 nap és az utolsó gyermek születését megelőző 182 nap veendő számításba.)) 5 j 5 1912.
((A férj halála után a 300-ik napon túl született gyermek
törvénytelen származásúnak tekintendő, mint ilyen nem lévén
vérrokonságban anyja elhalt férjével, ennek hagyatékára kereseti
joga sincs.)) 1450/1913.
((Örökösödési perben a törvénytelen születésűnek állított gyer
mek törvényes örökösödésének jogkérdése a családi állással (status) kapcsolatosan veendő bírálat alá. A házasfeleknek az egyházi
bíróság állal ágytól és asztaltól történt elválasztását követőleg hoszszabb idő (a megbírált esetben 7 év) lefolyta után született gyermekre a házasság fennállásának időtartama alatt született gyermek törvényes származása mellett fennálló jogvélelem nem alkalmazható, mert ezt a jogi vélelmet az elválasztás jogi ténye
lerontja.® 2467/1900., 1865/1914.
((A gyermek atyjául a törvényes férj, s a gyermek törvényes
születésűnek tekintendő akkor is, ha a férj nejétől különváltan
élt és a gyermek születéséről és létezéséről tudomása volt, de
ennek dacára a gyermek törvényességét életében meg nem támadta.)) R P . I. 11,032/1915.
«A gyermek törvényes származását egyedül a férj van jogosítva megtámadni, s ez a jog a férj örököseire csak abban az
esetben száll át, ha a férj a gyermek létezéséről tudomással nem
bírt, vagy ha a szükséges törvénytelenítési lépések megtételében
akadályozva volt, vagy végül ha a törvénytelenítési pert megindította ugyan, de annak végelbírálása előtt elhalt; következőleg a férj ezt a személyéhez kötött jogát halálesetre szóló rendelkezéssel sem ruházhatja át másra. Ez a jogszabály az örökösödési perekben is alkalmazandó.)) 1598/1905., 3976/1913., RP.
I. 4841/1915.
«A születés törvényessége örökösödési perben is megtámadható kifogás útján, ha az örökhagyó által indított válóperben
igazoltatott a születés törvénytelensége, de az örökhagyó a váló
per befejezése előtt elhalt.)) Rp. 1. 3963—3964 1915.
((Örökösödési perben a megajándékozott alperes is jogosult
az ellene fellépett felperessel szemben a születés törvénytelenségének kifogását védelmül felhozni.® 3826/1914.
((Olyan esetben, amidőn a házasság érvénytelensége az 1894.
évi XXXI. tc. 54. §-ának ej pontja alapján már jogérvényesen
kimondatott, a nem a felperes teherbe-ejtéséből származott gyermek törvénytelcnítését célzó kereset beadásának határideje tekintetében ott, ahol az osztrák polgári törvénykönyv egyébként még
hatályban van, nem az osztrák polgári törvénykönyv 156. §-a.
hanem az 1894: XXXI. tc. 5/. §-a nyer alkalmazást; tehát a kereset a gyermek születésétől számított egy évi határidő alatt
adandó be.» 5444/1909.
3. A törvényes leszármazók
törvényes örökösödési
joga.
Általános elvi szabály, hogy halálesetre szóló rendelkezés
nem léte vagy félretétele esetében az örökhagyó szülő egész hagyatéka, álljon az akár tisztán szerzeményi vagyonból, akár vegyesen szerzeményi és ági vagyonból, a saját közvetlen véreire,
leszármazó gyermekeire törzsek és ízek szerint száll át akként,
hogy minden gyermek, mint törzs egy örökrészt és minden elhalt törzs leszármazói együttesen s egymásközt egyenlő arányban szintén egy örökrészt kapnak.
A magyar örökösödési jogban, ellentétben a nyugat államaiban általánosan uralkodó felfogással, nem az örökhagyó rendelkezése, tehát kinyilvánított akarata, vagy általános kifejezéssel
élve, végrendeleti akarata, hanem a magyar népszellemből fakadó,
az egyéni akaratot híven és megnyugtatóan közmegelégedésre
érvényesítő törvényes rendelkezés képezi az általános elvi szabályt; a magyar jogban a törvényes örökösödés elve j u t érvényre,
mely mellett a végrendeleti elv csak kisegítő szurrogátum és
éppen ez az oka annak, hogy a végrendeleti i n t ó ^ i d é s e k nagyon
ritkán érik el céljukat és nyerik meg v a l a f i M j r t ^ » l e k e l t örökös
megelégedését és hozzájárulását; e l l e n k e z í f l ^ ^ ^ ^ l g r e n d e l e t i intézkedések az esetek túlnyomó számában e l é g ^ ^ ^ ^ R é g és testvérperek állandó kútforrásai, mert a v é g r e n d e l . ^ ^ ^ í k e d v e z m é n y e zett örökös a végrendelethez, annak f e n h u ^ ^ K o z görcsösen
ragaszkodván, a többi vérbeli rokont a n n ^ ^ f a e g t á m a d á s á r a
készteti.
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A népszellembcn megnyilatkozó törvényességi elv adja meg
a törvényes örökösödési elvnek sajátszerű magyar jellegét és
kölcsönöz annak díszt és tekintélyt az örökösödési jogviszonyok
valamennyi alakzataiban, melyek az elvnek ritka körültekintéssel
keresztülvitt fejlődési folyamatai során a népszellem valódi akaratából sarjadoztak. Ez a népszellem nyilatkozik meg akkor is,
midőn a gyermek megtámadja, érvényteleníteni és félretenni követeli a szülő végrendeletét, mert nem tartja jogosnak és igazságosnak az egyenlőtlen osztályt és mellőzést, midőn a törvény
különbséget nem tesz és egyenlő örökrészt biztosít minden gyermeknek a szülő vagyonából, amivel kapcsolatban kiemelem, hogy
a törvényes gyermek, mint törvénynél fogva elsősorban örökösödésre hivatott leszármazó, törvényes örökösödési joga. érvényesítése végett a szülő végrendeletét, a hagyatékban lévő Yagyon
jogi minőségére való tekintet nélkül feltétlenül jogosult megtámadni.
A törvényes örökösödésnek az országbírói értekezlet által
alkotott ideiglenes törvénykezési szabályok 9. §-ában lefektetett
azon alapelve, hogy a szülő vagyonát a törvénynél fogva gyermekei s az elhalt gyermek gyermekei öröklik, nem vitás; ezzel
tehát közelebbről nem kell foglalkoznom; az egyenes leszármazó
kitagadásáról és érdemetlenségéről az «Első csoport)) 20, alcsoportjában már megemlékeztem, a köteles részre vonatkozó joggyakorlat vitás elveit pedig alább külön fogom taglalni.
Ekként a leszármazók törvényes, örökösödési csoportjában
csak
a) a vélt házasságból született gyermek törvényes örökösödési jogáról;
b) a törvénytelen származású anya törvényes gyermekének
az anyai nagyanya utáni törvényes örökösödési jogáról, és
c) a szülő által akár élők közt vagyona átruházásával egyidejűleg, akár halálesetre szóló rendelkezéssel a kedvezményezett
gyermeknek a többi testvére örökrészének kielégítése tárgyában
adott utasításról kívánok röviden megemlékezni.
ad a) A vélt házasság mibenlétével és lényegével nem kell
foglalkoznom, az a jogász előtt ismeretes; ennélfogva egyszerűen
utalva a házassági jogról szóló 1894 : XXXI. tc. vonatkozó rendelkezéseire s ezt megelőzőleg hatályban volt egyházi kánonokra,
a törvényes örökösödési jogban szabályul szolgál, hogy a vélt
házasságból származott gyermek az érvényes házassági kötelékből
született gyermekkel azonos jogi tekintet alá esik akkor is, ha
a házasság semmisnek nyilváníttatott, kivéve, ha a semmisségi
perben mindkét házastársra bebizonyult, hogy a semmisségi okról tudomásuk volt, mely esetben természetesen nem vélt házasságról, hanem egyszerűen vérfertőzési vagy ágyassági viszony
fenforgásáról lehet s/.ó.
Ha tehát a házasságkötéskor a semmisségi ok fenforgásáról
egyik félnek sem, vagy csak az egyik félnek volt tudomása, a
semmisnek nyilvánított vélt házasságból született gyermek a
törvényes örökösödés szabályai szerint örökösödik nemző szülői
hagyatékában, kivéve a hitbizományi és olyan családi javakban
való örökösödést, amely javak a törvényes házasságból származó
szülötteknek vannak kizárólag fentartva. A cél nemes, a jogkövetkezmény emberséges.
((Vélt házasság (matrimonium putativum) esetében még akkor
is, ha az érvénytelenségi ok fenforgására nézve vétlennek csak
a házasfelek egyike tekinthető, az abból származott gyermekekre
nézve a törvény általi törvényesítés esete (legitimatio ex lege)
áll be s ennek folytán a vélt házasságból származó gyermekekre
ugyanazok az örökjogi előnyök hárulnak, mintha a gyermekek
érvényes házasságból származnának, kivéve azokat a vagyonokat,
amelyek családi intézkedések által kizárólag csak az érvényes
házasságból származó gyermekek részére vannak fentartva.))
441/1905.
ad b) A joggyakorlat sokáig ingadozó volt abban a jogkérdésben, hogy a törvénytelen származású anya törvényes gyermekének van-e törvényes örökösödési joga az előbb elhalt anyjának később elhalt anyja, tehát anyai nagyanyja után ? A kételyre
az szolgáltatottokot, hogy a törvényes örökösödési jogban nagyjelentőségű képviseleti elv csak a törvényes házasságból származó
vérrokonokat fűzi egymáshoz, vagyis vérrokonságot csak a törvényes házasságból való származás állapít meg, ott pedig, ahol
a képviseleti kapcsolat törvénytelen jellegű, a vérrokonság megszakad; a felvetett jogesetben a gyermek és nagyanya közt a
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képviseleti elv azért hiányos, mert az anya, mint közvetítő kapocs, törvénytelen származású.
Jogesetünkben a kételyeket a képviseleti elvnek túlbecsülése,
vagyis az idézte elő, hogy a képviseleti elv jogot szülő tényezővé minősítve önállósíttatott, holott a gyermek és a nagyanya
közt nem a képviseleti elv a közvetítő tényező, hanem a vérrokonság; vagyis az anya előbb történt elhalálozása folytán a
gyermek nem azért örököl közvetlenül a nagyanya után, mert
az öröklést az anya képviselete közvetíti, más szavakkal, mert a
gyermek anyját képviseli, hanem azért, mert a gyermek, mint
anyai vérrokon, nagyanyjának is vérrokona s ezen vérrokonságánál fogva képviseli elhalt anyját a nagyanyja utáni öröklésben; vagyis: nem a képviseleti elv adja meg az örökösödési jogosultságot, hanem a vérrokonság eo ipso eredményezi a képviseletet az öröklésben.
A kir. Kúria ezt a vitás kérdést a 79. számú teljes-ülési polgári döntvényében foglalt rendelkezéssel a törvényes örökösödési
rend javára döntötte el s ennek folytán a kir. Kúria a törvénytelen származású anya törvényes gyermekének az anyai nagyanya után az anya előbb tőrtént elhalálozása esetén a képviseleti elv alapján törvényes örökösödési jogot biztosít. A kir. Kúria
79. számú teljes-ülési döntvényéről s az ezzel kapcsolatos joggyakorlatról alább a törvénytelen gyermek törvényes örökösödési
jogosultságát tárgyazó csoportban fogok megemlékezni.
«A törvénytelen származású anyának törvényes gyermekei a
képviseleti elvnél fogva, előbb elhalt anyjuk jogán, nagyanyjuk
után törvényes örökösödési joggal bírnak.)) 2892/1911., 2553/1913.
ad c) Hazánk némely vidékén népszokássá vált, hogy a szülő
még életében átadja vagyonát egyik, néha több íiának azzal a
kötelezettséggel, hogy őt eltartsa és halála után többi testvéreit,
rendszerint leánytestvéreit, örökrészükre a szülői vagyonból illően
eiégítse ki.
v
Az ilyen kikötésre már nem vitás, hogy a leánytestvérek
nincsenek azzal a kötelesrészre szorítva; ők tehát nem kötelesrészt, hanem törvényes örökrészt jogosultak a megajándékozott
fi testvértől követelni.
A vita csak akörül forog még jelenleg is, hogy a leánytestvér természetben vagy pedig csak készpénzbeli egyenértékben követelhet-e szülői örökrészt a vagyon birtokában lévő kedvezményezett fitestvértől ?
A kir. Kúria a szülő részéről történt vagyonátruházást és
átadást élők közt létrejött ajándékozási jogügyletnek minősíti; a
vagyon tehát az átadás folytán a íitestvér tulajdonává lesz,
amelyből ő a leánytestvér örökrészét kiadni, de nem a vagyont
vele megosztani köteles, mivel az nem szülői hagyaték; vagyis a
leánytestvér nem természetben, hanem csak készpénzbeli egyenértékben követelhet fitestvórétől szülői örökrészt és arra tekintettel, hogy a vagyon az- átadás pillanatában lett- a Íitestvér tulajdonává, ez utóbbi az ajándékozáskor volt értékből köteles a
törvényes örökrésznek megfelelő értéket kiadni, még abban az
esetben is, ha a vagyon értéke utóbb csökkent (mert az ajándékozott szőlőt utóbb a fillokszéra elpusztította), vagy egészen megsemmisült (például: a gőzmalom leégett); viszont azonban az
időközi értéknövekedés a íitestvér javára esik.
((Ha az apa azzal a kikötéssel ruházta át vagyonát egyik
gyermekére, hogy ez az apa halála után többi testvéreit örökrészükre kielégítse: a megajándékozott gyermek nem természetben, hanem csak pénzértékben köteles testvérei örökrészét kiadni és pedig nem az apa halála idejében, hanem az ajándékozáskor volt értékből.)) 4118/1913.
(Folyt, köv.)
Dr. Plopu György.

A Dunakonferencia jogi előadásai.
A Dunakonferenciát két jogi téma foglalkoztatta ; az egyik
a Duna nemzetközi jogi kérdéseire, a másik a belvízhajózási jog
egyenlősítésére vonatkozott. Az első kérdést Josef Bleyer Regensburg város polgármestere referálta. A referátum áttekinthető
képet nyújt a Dunára vonatkozó nemzetközi jogi egyezményekről. Az 1815-iki évi bécsi kongresszus kimondotta a nemzetközi
folyamokra a hajózás szabadságának elvét, a részletek megállapítását azonban az egyes parti államokra bízta. A Dunára vonatkozóan azonban csak az 185G-iki párisi békeszerződés állított
fel szabályokat. E szerződés szignatárius hatalmai, Poroszország,
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Oroszország - , Anglia, Franciaország, Ausztria, Szardínia és Törökország kimondották, hogy a bécsi kongresszusnak a nemzetközi,
folyamokra hozott határozatai a Dunára is alkalmazandók és
hogy a tétel az európai közjog (droit public de l'Europe) része és
mint ilyen a hatalmak garanciája alatt áll. Ugyané szerződés a
kimondott elv keresztülvitelére két bizottságot létesített és pedig az európai Duna-bizottságot a szignatárius hatalmak képviselőiből és egy másik, a partközi államok kiküldötteiből alakult
bizottságot. A csupán két évre tervezett európai Duna-bizottság
továbbra is fennmarad, sőt az 1883-iki londoni szerződés az európai
Duna-bizottság fenállását a következő 21 évre meghosszabbította és
kimondotta, hogy felmondás híján három évről három évre
a Duna-bizottság mandátuma meghosszabbítottnak tekintendő.
Ez az európai
Duna-bizottság, amelyben egyébként még
az 1878-iki berlini szerződéssel Románia is képviselétet nyert
dolgozta ki a dunai hajózási rendet az alsó Duna részére, amely
újabban 1911-ben átalakíttatott. A partközi államok bizottsága
jórészt Románia magatartása folytán életképtelen maradt. A történeti előzmények összefoglalása után előadó reámutat arra,
hogy a Duna szabályozás hatályos keresztülvitele érdekében a
partközi államoknak együttes munkaprogrammot kell megállapítani s gondoskodni arról, hogy a munkaprogrammból minden
állam a reá eső részt teljesítse is. Mintául ajánlja a Rajna szabályozást, amelyre a rajnai központi bizottság, mint főintéző közeg létesíttetett az érdekelt országok kiküldötteiből. A Rajna
ellenőrzési szempontból szakaszokra osztatott. E szakaszok mindenike az egyes országok által kinevezett felügyelők ellenőrzése
alatt áll, akiknek kötelezettsége minden észlelt hiányról vagy a
forgalom akadályáról a hatóságnál, illetve ha a felszólalás eredménytelen maradt, a központi bizottságnál jelentést tenni.
A rajnai központi bizottság mellett még egy intézményt kellene a Dunára is kiterjeszteni és pedig Dunahajózási bíróságok
felállítását, amely bíróságok járnának el a dunai hajózás kihágási ügyeiben és bíráskodnának a hajózással felmerülő magánjogi igények tárgyában.
A belvízhajózás magánjogának volt szentelve dr. Löbl Richárd
aussigi ügyvéd referatuma. Az egységesítési törekvések eddigi
történetével vezeti be előadását ő is, és maga is lándzsát
tör amellett, hogy a belvízhajózási magánjog a Duna egész
mentén egyenlősíttessék. Előbb csak általánosságban utal azokra
a visszásságokra, amelyek abból állhatnak elő, hogy a Dunán
közlekedő hajók útjukban minden határállomáson új jog uralma
alá kerülnek. Azután egy pár jellemző példán mutatja ki az
egyenlősítés előnyeit és szükségszerűségét. A német belvízhajózási törvény — amelyet az egyenlősítés alapjául ajánl, minthogy
sem Ausztriának, sem Magyarországnak nincs belvízhajózási törvénye — kötelezővé teszi a hajótulajdonosra, hogy a feladó kívánságára rakjegyet állítson ki. (A rakjcgy kötelező kiállítását
nálunk is több beadvánnyal sürgette a budapesti kereskedelmi
és iparkamara.) Ausztriában a Dunagőzhajózási társaság ellenzése miatt a rakjegy kötelező kiállítása nem tudott keresztülvergődni, de már az Elba-hajózás körében általános a rakjegy,
még pedig úgy darabárúkon, mint egész hajórakományokon.
A rakjegy meghonosítása az úszóárú fedezeti lekötésével létrejött hitelügyleteket nagymérvben előmozdítaná; a feladó addig
is pénzéhez juthatna, amíg az árú útban van.
E közgazdasági nagy előnyön kívül a kötelező rakjegy átvétele mellett szól, hogy az Elba—Dunaforgalom lebonyolítása
ennek híján nehézségekbe ütköznék. Ugyancsak fölöttébb szükséges a hajózási alkalmazottakért való felelősség egységes szabályozása. Lehetetlen, hogy a felelősség különböző legyen
aszerint, hogy más területen vált aktuálissá. A hajózálog egyöntetű szabályozása, illetve a német lajstrom-zálogjog átültetése is
föltétlen érdek. Németországnak érdeke, hogy a lajstrom-zálogjog
hatályossága mindenütt elismertessék. Ausztria-Magyarországnak
pedig közgazdasági érdeke, hogy a lajstromzálogjog behozatalával lehetővé váljék a hajó lekötése ellenében hitelt nyújtani,
aminek hiánya azt eredményezte, hogy hajót csupán készpénzfizetés ellenében adhattak el, míg Németországban hitelre is történhetett a hajóeladás, mert a vételárat biztosítani lehetett a
lajslrom-zálogjog megalapításával. Utal előadó végül arra, hogy
Ausztriában a felek minthogy hazai törvény nincs, kikötik a német jog alkalmazását. Az osztrák bíró tehát sokszor kénytelen
a kikötés alapján a német jogot alkalmazni. Az állami szuvéreni-
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tás szempontjából helyesebb, a felek kikötése alapján alkalmazandó jogot államilag recipiálni.
Mindkét előadás nyomtatásban is megjelent a Dunakonferencia kiadványai között.
B.

A haszonbérletek meghosszabbítása.
A m. kir. minisztérium 2017/916. M. E. számú rendeletével
a mezőgazdaságilag művelt ingatlanok haszonbérletét, amennyiben az azokra vonatkozó szerződés a rendelet életbelépte után,
de 1917 április 1-je előtt jár le, a felek eltérő megállapodása
hiányában a lejárattól számított egy év tartamára meghosszabbította. •
Nem terjed ki a meghosszabbítás a két évnél nem hosszabb
•Tartamú haszonbérleti szerződésekre, ellenben kiterjed a rendelet
életbelépte előtt már lejárt szerződésekre, ha az ingatlan addigi
haszonbérlője a haszonbérbeadó beleegyezésével továbbra is birtokban maradt. Ez esetben a szerződés meghosszabbítása a folyamatban levő gazdasági év végétől számítandó.
A rendelet szerint, bármely fél a meghosszabbítás mellőzését
kérheti, ha az ingatlan gazdasági hasznosítása a haszonbérleti
viszony fentartása nélkül is biztosítva van; vagy ha a fenforgó
körülményekből vagy a rendelet életbelépte előtt lelt előzetes intézkedések folytán a haszonbérleti viszony fentartása a kérelmező félre lehetetlen lenne vagy vagyoni romlásával járna.
A rendelet továbbá szabályozza a meghosszabbítás mellőzése
körül követendő eljárást és a döntést egy szakértő-bizottság
hatáskörébe utalja. A szakértő-bizottság áll három tagból, akik
közül egyet a haszonbérbeadó, egyet a haszonbérlő nevez meg,
míg az elnököt a törvényszéki elnök nevezi ki az illetékes vármegyei gazdasági egyesület vagy ennek hiányában az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület által javaslatba hozott három személy közül. A bizottság tárgyalás után, esetleg a felek távollétében is, végérvényesen határoz a tekintetben, vájjon a szerződés
meghosszabbítása mellőztessék vagy fentartassék-e. A határozat
fellebbezhetetlen és a jövőre nézve precedensként és res judikataként szerepel. A vesztes felet a törvényszék a költségekben
marasztalja. A rendelet kimondja, hogy a bérlő a meghosszabbítás tartama alatt ugyanazokat 'a kötelességeket tartozik teljesíteni, amelyek őt a szerződéses haszonbérlet utolsó évében terhelik. Köteles különösen a bért megfizetni és ezzel szemben a
haszonbérbeadót törvényes zálogjog illeti meg. Végül kimondja,
hogy a haszonbérlőt a haszonbérbeadóval ugyancsak a haszonbérleti szerződésből eredő jogok illetik meg.
Nem lehet célja a jelen cikknek a főleg gazdasági szempontból figyelemreméltó véleményekkel részletesebben foglalkozni,
sem a kérdés szociálpolitikai s egyéb nem szorosan jogászi vonatkozásait tárgyalni. A rendelethez kizárólag jogi szempontból
kívánunk hozzászólni.
Mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy a jognak egyenes negációja az, hogy egy par excellence magánjogi természetű kérdés
eldöntését a rendelet a 3. §-ban statuált szakértő-bizottság elé
utalja.
Ezen bizottság tagjainak kvalifikációjára nézve a rendelet
semmiféle intézkedéseket nem tartalmaz. Nem szükséges, hogy
a tagoknak jogi képzettsége legyen, nincs szó kizárási vagy mellőzési okokról. Érdekelt személyek, sőt a vitában résztvevő felek
rokonai vagy alkalmazottai vagy más függőségi viszonyban álló
személyek is tagjai lehetnek a bizottságnak. Az illetők nem tesznek esküt, nem felelősek sem az eljárás módjáért, sem magáért
a döntésért senkinek. Az eljárás ós bizonyítás módja nincs szabályozva, nincs meg a perrendtartás garanciája, a bizottság nincs
kötve az anyagi törvényhez, döntését indokolni nem köteles.
A döntés pedig fellebbezhetetlen, sőt még alaki szempontból sem
lehet felülbírálás tárgya.
Ilogy ez a szakértő-bizottság minden egyéb, csak nem bíróság, az kézenfekvő. Választott bíróság-féle akar lenni, annak öszszes hátrányaival, a törvényes garanciák nélkül. Az angol jogban példáját látjuk annak, hogy magánjogi ügyekben zsűri ítél,
azonban teszi ezt szakbíró vezetése alatt, aki őrködik a törvény megtartása felett. A rendelet által statuált bizottság azonban, amely minden felelősség nélkül, fellebbezés kizárásával,
alaki és anyagi jogszabályokra való tekintet nélkül, kénye-kedve
szerint jogosult dönteni, valóban nem kelti senki előtt, de leg-
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kevésbbé a jogász szemében a pártatlan bíróság, hanem egy az
ostromállapot mintájára a magánjogba átültetett statáriumnak a
benyomását.
Hogy egy ilyen módon szervezett szakértő-bizottság a reábízott nagyhorderejű magánjogi kérdésekkel a dolog természete szerint nem lesz képes megküzdeni, az kétségtelen.
A döntés alá kerülő vita ütközőpontja annál a kérdésnél
domborodik ki, vájjon kimondassék-e a meghosszabbítás megszüntetése vagy sem. A rendelet érdemi szempontból tulajdonképen itt érinti legközelebbről és legmélyebben a felek gazdasági és vagyoni érdekeit.
Kétségtelen, hogy úgy a bérbeadó, mint a bérlő kérheti a
meghosszabbítás megszüntetését a rendelet 2. szakaszában meghatározott okokból. Az okok, amelyek a meghosszabbítás mellőzésének alapjául felhozhatók, a következők:
a) ha az ingatlan gazdasági hasznosítása a haszonbérleti viszony fentartása nélkül is biztosítva van,
b) vagy ha a fenforgó körülményeknél fogva; különösen a
jelen rendelet életbelépte előtt tett intézkedések következtében a
haszonbérleti viszony fentartása a kérelmező félre lehetetlen
lenne, vagy
c) őt a vagyoni romlásnak tenné ki.
Látjuk, hogy ezek az okok általánosságban vannak körvonalazva és teljesen szabad kezet adnak a szakértő bizottságnak,
amely a törvényhez kötve nincs és legjobb belátása szerint dönti
el a fenti, kétségkívül nehéz ténybeli jogkérdéseket.
Bizonyos, hogy a meghosszabbítás megszüntetését az a fél
fogja kérni, akinek az érdekében áll. Kérni fogja a bérlő, hogy a
bérlettől szabaduljon és instrukcióját értékesíthesse és pl. arra
fog hivatkozni, hogy a meghosszabbításhoz ragaszkodó haszonbérbeadó ért a gazdálkodáshoz, más gazdasága is van, vagyonos,
tehát a birtok gazdasági hasznosítása a bérleti viszony fentartása nélkül is biztosítva van.
Viszont hogy áll majd a helyzet, ha a haszonbérbeadó a
.meghosszabbítást mellőzni kéri azon az alapon, hogy ő maga
kíván gazdálkodni s ezzel szemben a haszonbérlő, ha szerződése
reá nézve előnyös, a meghosszabbításhoz fog ragaszkodni ? Mily
módon döntendő el a kérdés? Elegendő lesz-e a szubjektív gazdálkodási készség kijelentése vagy megtagadása, avagy kutatni
fogja-e a bizottság a gazdaság megmívelésének objektív előfeltételeit?
A bizottság az előtte lefolyó érdekharcban semmi esetre sem
tarthatja szem előtt a cui prodest elvét, hanem tekintet nélkül
arra, vájjon kinek érdeke a meghosszabbítás fentartása vagy
mellőzése, tisztán és kizárólag azt kell hogy kulassa, vájjon a
szóbanforgó gazdaság megmívelése biztosítva van-e vagy sem?
S ennek a közérdekű fontos kérdésnek elbírálásánál nem lehetnek a felek egyszerű kijelentései irányadók. A bizottság tehát
minden egyes esetben bizonyításfelvétel útján a meghosszabbítás
mellőzését kérő haszonbérlő kívánságára beható vizsgálat tárgyává kell hogy tegye, vájjon pl. a meghosszabbításhoz ragaszkodó haszonbérbeadó személyi képességei és vagyoni viszonyai
olyanok-e, hogy birtokát maga megmívelheti-e ? Kutatni fogja
továbbá, mily körülmények azok, amelyek a haszonbérlet fentartását lehetetlenítik vagy a felek egyikének vagyoni romlását idézhetik elő.
Kérdés, vájjon ezen fontos kérdések eldöntéséhez szükséges
bizonyítás hogy fog lefolyni? Annyi bizonyos, hogy a szakértőbizottságnak semmiféle kényszereszköz nem áll rendelkezésre
abban a tekintetben, hogy a vitázó felek egyikét vagy másikát
vagyoni viszonyainak feltárására bírja. Ez pedig egy igen fontos
körülmény, mert azon kérdés eldöntésénél, liogy az ingatlan
hasznosítása biztosítva van-e, bizonyára szoros összefüggésben
van a felek vagyoni viszonyával. Összefüggésben van továbbá
személyi képességeivel, családi viszonyaival, sőt néha egészségi
állapotával. Szinte elképzelhetetlen, hogy a bizottság ezeket a
tényeket helyesen meg tudja állapítani akkor, amikor a felek bizonyítékok előterjesztésének kényszere alatt nem állanak, sőt az
igazmondás megtagadásának és az alaptalan tagadás jogkövetkezményei sem érhetik, s amikor a vagyoni, személyi és családi
benső viszonyok, az egyébként szükséges vizsgálatnak odiosus
volta miatt alig lesznek pontosan kideríthetők.
Ha pedig — amint teljesen kétségtelen — a köz érdekében
álló döntés alapjául szolgáló tények helyes megállapítása már
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eleve ki van zárva, úgy a szakértő-bizottság döntése sem fogja
fedni az igazságot és jogot. Az a fél lesz végeredményben pernyertes, amelyik igazának látszatát leginkább lesz képes felkelteni az elnök előtt, mert bizonyos, hogy a bizottságnak a felek
által megnevezett tagjai már a bizottság összetételénél fogva soha
sem lesznek egy véleményen, s így a döntés véletleneken fog múlni.
Alapos tehát az az aggály, hogy ily körülmények között a szakértő-bizottság előtti tárgyalás a felek érdekhajszájává fog lefokozódni s félő, hogy a döntések a közérdeknek vajmi csekély szolgálatára lesznek.
Ha még hozzávesszük, hogy a döntéssel kapcsolatban a jogi
kérdések egész komplexuma merül fel, hogy a fenálló s a rendelet folytán meghosszabbított haszonbérleti szerződés értelmezése. a haszonbérleti jogok és kötelezettségek mérlegelése, a haszonbérlet meghosszabbításának megszüntetése körül felmerülő
ténybeli és jogi kérdések mily fokozott tudást, körültekintést
és objektivitást igényelnek, hogy azok eldöntése a szakbíróságot
is épen elég nehéz feladatok elé állítanák, képtelenségnek kell
tartanunk azt, hogy ezeket a kérdéseket a szakértő-bizottság a köz
érdekében jogsértés nélkül meg tudja oldani.
Sajnálatos továbbá, hogy magának a rendeletnek a szövegezése is homályos és általánosságokban mozog. így pl. a rendelet
2. §-ában említett «fenforgó körülmények)) tág és tágítható fogalmak, melyekbe mindent bele lehet magyarázni. Milyen «a rendelet életbelépte előtt telt intézkedésekre® gondol továbbá a rendelet a meghosszabbítás mellőzésénél? Ezeket még példálózva
sem említi fel, tehát a döntést egészen a szakértő-bizottság szuverén jogkörébe utalja.
Igaz ugyan, hogy a fent ismertetett rendelet pótlásául közvetlenül a jelen cikk megjelenése előtt kiadott 2834/1916. M. F.
sz. rendelet szerint a haszonbérlőre nézve lehetetlennek kell
tekinteni a haszonbérleti viszony fenntartását abban az esetben
is, ha a haszonbérlő 1916 június 22-ike előtt gazdasági felszerelését egészen vagy túlnyomó részben elidegenítette. A pótrendelet azonban a haszonbérleti viszony fenntartása lehetetlenségének
csupán egyik esetét emeli ki, másrészt azonban azt sem precizirozza helyesen, mert az instrukció ((elidegenítése)) nem pontos,
hanem újabb kételyekre okot adó meghatározás, amennyiben
színleges vagy viszteher nélküli ügyletekre is vonatkoztatható,
holott a rendelet intenciója bizonyára az volt, hogy csak oly eladások (nem pedig általában elidegenítések) esetében kell a
haszonbérleli viszony fenntartását lehetetlennek tekinteni, amelyek az illető haszonbérlet likvidációja folytán 1916 június 22-én
már tényleg végrehajtatlak.
A pótrendelet tehát, bár csökkenteni igyekezett a kételyeket, ezt a feladatát csak csekély részben oldotta meg.
Az instrukciónak teljes eladása, egy új bérlet kivétele vagy
birtok vásárlása a bérlő részéről, melynek folytán a haszonbérleten levő egész instrukció az új gazdaságban szükséges, kétségkívül ok lesz a meghosszabbítás mellőzésére, valamint az is,
ha a haszonbérbeadó birtokát más bérlőnek bérbeadta, vagy a
bérleten levő instrukciót megvette. De vájjon ok lesz e a meghosszabbítás mellőzésére, ha a haszonbérlőnek egy ú j bérlet kivétele vagy új birtok vásárlása dacára a bérbeadó által meghosszabbítani kívánt bérleten marad még instrukciója vagy annak egy része? Vájjon köteles lesz-e ott tovább gazdálkodni s
mily mérvben ? Vájjon a rendelet életbelépte előtt a felek között
a bérlet lebonyolítására vonatkozó pourparlék figyelembe jönnek-e vagy sem ?
Bizonyos, hogy egy felelőtlen és jogi ügyekben járatlan bizottság a rendelet homályos szövegezése és általánosságai mellett nem a jogszolgáltatásnak fog használni, hanem csak a
jogbizonytalanságot fogja növelni.
Attól eltekintve, hogy a meghosszabbítás mellőzésének okai
nincsenek szabatosabban meghatározva, homályos a rendelet
1. §-ának 2. bekezdésében foglalt szövegezés is. Eszerint ugyanis
meghosszabbíttatik a lejárt szerződés is, ha az ingatlan addigi
haszonbérlője a haszonbérbeadó beleegyezésével a bérleménynek
továbbra is birtokában marad. Ez is olyan intézkedés, amely
csak a homályt és a bizonytalanságot növeli, mert minden attól
függ, hogy a birtokban maradás mily okból és mily célból t ö r ténik. Ha a haszonbérlő a birtok további gazdasági megművelése
céljából marad a birtokban, hallgatólagosan, a szerződés kifejezett írásbeli meghosszabbítása nélkül, úgy ha a rendeletet álta-
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Iában helyeseinők, a meghosszabbítás ezekre a bérletekre is helyesen terjesztendő ki. De minden egyéb esetben, például akkor,
ha a haszonbérbeadó érdekében a bérlő marad a birtokban, vagy
más esetekben, amikor a birtokban maradás nem jelenti egyúttal
a gazdálkodást is, a meghosszabbításnak még a rendelet egyoldalú szempontjából sem lehet alapja. Nem is szólva arról, hogy
a birtokban maradás általános jogi frázisa abban az esetben is
tápot szolgáltat vitára, ha a haszonbérlő, miként az általában
szokásos, a haszonbérlet letelte után termésének betakarítása,
ottmaradt állatainak és készleteinek összegyűjtése és elszállítása
végett néha még hónapokig is a birtokon tartózkodik.
Szövegezési hiba továbbá a rendelet 5. §-a is, mert ha a
rendelet kimondja a meghosszabbítást egy év tartamára, felesleges hangoztatni az 5. §. 2. bekezdésében a meghosszabbítás
közelebbi tartalmát és természetes jogi következményét, t. i. a
bérfizetési kötelezettséget és a törvényes zálogjogot, ami minden
érvényben levő haszonbérletnek velejárója.
Bármennyire helytelenítjük is a rendeletet, különösen jogi
szempontból, mégis ki kell jelentenünk, hogy abban az esetben,
ha annak kibocsátása a kormány részéről nem volt elkerülhető,
sokkal nagyobb megnyugvás lett volna úgy gazdasági szempontból, mint a jogkereső közönség szempontjából a szakértőbizottság mellőzésével a meghosszabbítás megszüntetésének nehéz
és életbevágó kérdését a bíróságra bízni. Semmi akadálya sem
lehetett volna annak, hogy a döntés alá kerülő ügyek a gazdasági érdekre és a sürgős lebonyolításra való tekintettel bizonyos
gyorsított eljárással, soronkívüli elintézéssel, jogorvoslatok korlátozásával, de semmiesetre sem a legfőbb bíróság jogi felülvizsgálatának kizárásával döntessenek el. De ezzel szemben bizonyára nem lett volna szabad a gyors elintézés és közérdek hangoztatasával felelőtlen laikusokat végérvényes döntésre feljogosítani. Ez annál veszedelmesebb, mert előállhat az a jogszolgáltatási szempontból bizonyára nem kívánatos lehetőség, hogy
bármily helyt nem álló legyen is a szakértő-bizottság döntése,
bármily valótlan tényállást vagy jogi képtelenséget foglaljon is
az magában, a rendes bíróság a felek közötti más, a bérlettel kapcsolatos perben, esetleg jobb meggyőződése ellenére
kénytelen lesz azt precedensként és res judicataként elismerni
és döntése alapjául venni (1. 4. §.).
A rendes bíróság, amely teljesen független jogi tudással,
az alaki és anyagi jogszabályok szem elolt tartásával és törvényes garanciák mellett, szakkérdések felmerülténél esetleg szakértők meghallgatásával, úgy a közérdek szempontjából, mint a
felek érdekében is bizonyára nagyobb megnyugvásra döntötte
volna el a felmerülő fontos kérdéseket. Nem hallgathatjuk el
azt sem, hogy ilyen fontos és életbevágó magánjogi kérdéseknek
a szakértő-bizottság elé utalása teljesen indokolatlan bizalmatlansági votumot és negligálást jelent a jogi ügyekben dönteni
hivatott rendes bírósággal szemben.
Bízvást állíthatjuk, hogy miként a rendelet által inaugurált
jogi abnormitás nem lesz alkalmas a törvénytisztelet nagyobbítására és a jogba vetett bizalom mélyítésére, épúgy a szakértőbizottság által hozandó döntések sem fognak díszére válni jogszolgáltatásunknak.
Dr. Lénárt Albert.

Dologi é s kötelmi hatályú h a g y o m á n y polgári
törvénykönyvünk Javaslatában.*
Miután ezen vázlatos vizsgálódásból is arra az eredményre
kellett jutnunk, hogy a hagyományozott jog tárgyának egyedileg
meg- \ a g y meg nem határozott volta semmi tekintetben sem
teszi szükségessé és indokolttá — ha a J. egyébként a hitelezők
érdekeinek kellő védelmét megtalálta — a közvetlen hatályú
hagyományi forma mellett a közvetett hatályú hagyomány felvételét is : fel kell vetnünk azt a kérdést, vájjon mi indíthatta
mégis a J.-ot arra, hogy a kötelmi hatályú hagyományt fentartsa s a hagyományt ilyennek tekintse, ha egyedileg meg nem
határozott dolog a hagyomány t á r g y a ?
E kérdésre a feleletet a J. indokolása (IV. k. 83. lap) a következőkben adja meg : «A dologi hagyomány tárgya az 1072. §.
szerint csak az örökhagyónak valamely egyedileg meghatározott
* Bef. közi. — Az előbbi közleményt 1. a 35. számban.
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tárgya lehet, mert csak erre nézve állhat be a közvetlen
jogátszállás».
A J.-nak ezen bár nem kifejezett beismerése bizonyítja, hogy
a közvetett hatályú hagyományt npm azért tartja fen, mintha
az egyedileg meg nem határozott hagyománytárgy tekintetében
tényleg szükségesnek találná más joghatások beállítását, hanem
azért, mert dogmatikai okokból nem tartja lehetőnek az ily
hagyománytárgy feletti közvetlen jogszerzést.
Véleményünk szerint azonban — egyébként minden joghatás
kívánatos azonossága mellett — ezen merőbön dogmatikai oknál
fogva a közvetett hatályú hagyományt föntartani nem lehet és
nem is szükséges, mert hiszen a dologi hagyomány elismerése
által — ha annak tárgya az örökhagyónak csak egyedileg meghatározott dolga vagy joga lehetne is — máris ellentétbe jutottunk azon szabályokkal, amelyeket a J. az egyes jogok átruházása tekintetében fölállított. Dologi hatályú hagyomány rendelése esetén a hagyományos tulajdonjogot, zálogjogot szerez átadás nélkül, az örökhagyónak valamely harmadik személlyel
szemben fönálló követelését, cesszió nélkül. Ez az ok azonban — helyesen — nem tartotta vissza a J.-ot a dologi hatályú
hagyomány elismerésétől, mert hisz ((amit a dologi hatású hagyomány ellen fel szoktak hozni, hogy ellentétben áll a jogok
szerzésének és megszűnésének általános szabályaival : oly merően
szerkezeti szempont, amely a felismert cél ellenében akkor sem
lehelne irányadó, ha technikailag véve csakugyan fenforognának
az ahhoz kapcsolt aggodalmak. Valójában azonban a dologi
hatású hagyomány a jogszerzés és jogszünés szabályaival semmivel sem ellentétesebb, mint magának az örökösödésnek ipso
jure beálló jogátruházó és jogszűntető hatálya. Ami magát a
tulajdonátszállást
illeti, a legatum per vindicationem csak úgy
sérti a tradíciót, illetve a telekkönyvi bejegyzés elvét, mint az
örökösnek
tradiciónélküli és telekkönyvön kívül is beálló tulajdon szerzése ; az a külömbség, hogy az örökösre nézve ez a
jogátszállás per univerzitatem, a hagyományosra nézve csak
singularitem áll elő, csak mennyiségi, nem minőségi természetű.
Ha pedig a végrendelkező a hagyományos javára a hagyatéki
tárgyakra idegen dologbeli jogot állapít meg : ennek a jognak
ipso iure keletkezése sem feltűnőbb, mint a tulajdonjognak
öröklés útján a rendes szerzési módoktól különböző ipso iure
való átszállása . . . Szerkezeti aggályok tehát a legatum vindicationis elismerésének nem állhatnak útjában ; mindössze az
örökös universalis jogszerzésére vonatkozó szabályoknak a hagyományos singuláris jogszerzésére való megfelelő átvitele forog
szóban)). (Főelőadm. VIII. k. 429. lap.)
Ha tehát a J. az említett dogmatikai nehézségeken — helyesen — túltette magát s nem látja akadályát annak, hogy átadás nélkül tulajdont és zálogjogot, cessio nélkül követelési
jogot szerezzen a dologi hagyományos : dologi és követelési jog
közvetlen szerzését elismerhetjük akkor is, ha a hagyomány
tárgya egyedileg nincs is meghatározva. Elismerhetjük pedig
annyival is inkább, mert mit tesz az, hogy a hagyomány tárgya
egyedileg nincs meghatározva, vagyis mit tesz az, hogy az örökhagyó két ingatlana közül a közelebbről meg nem jelölt «egyiket)), ménesének ((valamelyik)) lovát stb. hagyományozza A.-nak ?
Csak annyit, hogy utóbb, az örökhagyó rendelkezéséhez képest
vagy a hagyományos, vagy a hagyománnyal terhelt vagy egy
harmadik személy választási joga, avagy pedig az 1081. §.
1. bekezdésének diszpoziliv értelmező szabálya (amely szerint
t. i. a hagyományos
viszonyai irányadók) dönti el, melyik ingatlan, ló stb. legyen a hagyományosé ; vagyis azt teszi, hogy
a hagyomány tárgya, amely a delatio időpontjában egyedítve
nincs, a fentiek szerint határozódik meg teljesen. Már pedig, ha
a kérdés praktikuma — miként arra minden egyes joghatás
vizsgálatánál rámutatni igyekeztünk — azt kívánja, hogy a hagyományos jogszerzését közvetlennek tekintsük annak minden
velejáró joghatásával : a hagyomány tárgyának ezen utóbb történő meghatározódása annál is inkább nem lehet akadálya közvetlen jogszerzés elismerésének, mert a formaszépségre sokat adó
római jog sem látta akadályát annak, hogy tulajdonjogszerzést
ismerjen el, habár a hagyomány tárgya egyedileg meghatározott
nem volna is, feltéve mégis, hogy az az örökhagyóé. Ezt igazolandó, hivatkozhatunk Gaiusra (lnst. II. §. 196.), aki azt mondja,
hogy a legatum per vindicationem tárgyai egyedileg meg nem
határozott dolgok is lehetnek, feltéve, hogy azok a delatio idő-
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pontjában az örökhagyóéi .(Etc autem solae res per vindicationem
legantur recte, quse ex iure Quiritium ipeius testatoris sunt ; scd
eas quidem res, quce pondere, numero, mensura consistnnt,
piacúit suíTicere, si mortis tempore sínt ex iure Quiritium testatoris,
veluti : vinum, oleum, frumentum, pecuniam numeratam.)' Hivatkozhatunk továbbá Windscheidre is, aki szerint dologi a hagyomány már annál fogva, hogy a hagyományozott dolog az örökhagyóé és emellett az a körülmény, hogy a hagyomány tárgya
egyedileg meghatározott-e vagy sem, már közömbös (Lehrbuch
des Pandectenrechts VII. kiadás. III. k. 206. lap.)
Minthogy ilyesformán azon esetekben, amelyekben az örökhagyó valamely dologi vagy kötelmi jogát egyedileg meg nem
határozottan hagyományozza is, a hagyományos által történő
közvetlen jogszerzés elismerésének akadálya nincs, illetve a felhozott dogmatikai akadály figyelembe nem jöhet : a J.-tal szemben, a hagyatékba tartozó egyedileg meg nem határozott tárgyú
hagyományt is közvetlen hatályú hagyomány gyanánt kellene megkonstruálni.
Ámde úgylátszik, hogy mégis csak fenmarad a közvetett hatáhoL hagyomány, mert ha az örökhagyó oly dolgot illetve jogot
hagyományoz, amely a hagyatékba egyáltalán nem tartozó, a
felett cs,ak nem ismerhetjük el a hagyományos közvetlen jogszerzését. 1 E kérdésre azonban a következő megfontolás hozza meg
a feleletet :
Ha az örökhagyó a hagyatékba nem tartozó dolgot, illetve
jogot hagyományoz, akkor — feltéve, hogy a hagyományozás az
1682.
1. bekezdése értelmében nem hatálytalan —, voltakép
egy oly követelési jogot hagyományozott, amelynél fogva ((a hagyománnyal
terhelt a hagyomány tárgyát a hagyományos számára megszerezni köteles» (1682. §. 2. bekezdése). Minthogy
csakis ennyi, vagyis a hagyománnyal terhelt elleni követelési jog
a hagyomány tartalma s minthogy ezen jogot a hagyományos
közvetlenül szerzi meg : az ily tárgyú hagyomány közvetlen hatályúnak leendő megkonstruálása nemcsak hogy nem ütközik
akadályba, de szükségképi.
Miért is az az álláspontunk, hogy ha a J. az előmunkálatokban kifejtett és dolgozatunkban is felhívott okokból helyesnek
tartja a dologi hatályú hagyomány felvételét, mert a dologi hagyományos ellenében is kellően meg tudja védeni a hitelezőket :
semmi ok nincs arra, hogy a kötelmi hatályú hagyományt is
fentartsa, legyen bár a hagyomány tárgya egyedileg meg nem
határozott dolog illetve jog, avagy az örökhagyó hagyatékába
egyáltalán nem tartozó jogtárgy. Es nincs erre ok azért sem,
mert ((minél nehezebb gyakran az az értelmezési kérdés, vájjon
a végrendeletileg részesített személy örökösnek
tekintendő-e
vagy hagyományosnak, annál aggályosabb, hogy ezen nehezen
megállapítható disztinkcióhoz oly messzemenő következményeket
fűzzünk, mint amilyen a közvetlen jogátszállás és a puszta követelési jog között felállított külömbség» (I. T. ind. u. o.).
Az előrebocsájtottak alapján hagyományok szabályozását
illetően a következőket bátorkodnánk megjegyezni :
a) Minthogy a közvetett hatályú hagyomány elejtésével a
hagyományok tényállása teljesen egységes, a J. 1671. és 1672. §-ainak
egymással szembeállított rendelkezései, valamint az 1673. §. 2. bekezdése elhagyandók s ezekkel szemben a következő rendelkezés felvétele volna indokolt : «A hagyományos a hagyományozott
jogot az örökhagyótól közvetlenül szerzi meg».
b) Az 1877. §. 1. bekezdésének és az 1884. §. rendelkezéseinek
helyébe a következő egységes rendelkezés lépne : «A h a g y o m á nyos a hagyományozott jogot az örökhagyó halálától számított
hat hó eltelte előtt nem érvényesítheti, kivéve, ha kétségtelen,
hogy a hagyomány tárgya egyéb hagyatéki tartozások fedezésére
nem szükséges vagy ha a hagyományos a tárgy értékére nézve
dologi biztosítékot ad »
c) Az 1879. §. rendelkezése következőkép módosulna : «A
hagyomány tárgyának birtoklására az örökös van jogosítva
mindaddig, amíg a hagyományos a hagyományozott jogot az
1877. §. 4. bekezdése értelmében nem érvényesítheti.))
d) Az 1875. §. utolsó mondatának az 1880., 1881., 1883. és
1890. §-nak rendelkezéseiből a ((dologi)) megjelölés, illetve megszorítás elmaradna.
e) Minthogy az 1900. §. világosan akként rendelkezik, hogy
a hagyományosoknak, ha az előnyös jogállású hagyatéki hitelezők kielégítése folytán teljesen kielégíthetők nem volnának,

csakis aránylagos kielégítéshez van joguk, vagyis minthogy e
a dologi hagyományosnak nem ad kedvezőbb jogállást, mint a
kötelminek : az 1882.
rendelkezése, mely ezt csak kifejezetten
megállapítja s amely rendelkezés tehát az 1900. §. konkludens
rendelkezése mellett a vegyes rendszer fenállása esetén is csak
superflua cautela, a dologi és kötelmi hatályú hagyomány disztinkciójának elejtésével elmaradna.
Dr. Balla
Ignác.

Szemle.

BELFÖLD.

elhunytával a régi jogtanári gárda
érdemes tagja szállt sírba. Szép teíetséggel és igazi hivatottsággal lépett a tanári pályára.
Ungert vallotta mesterének, s e mesternek nemcsak tantételeit szívta magába, hanem tudós egyéniségének nem
egy jeles vonását is: a hisztórikus tudást, a kritikai
élt és elmélyedést. A magyar civilisztika akkori színvonalán messze felülemelkedő készültsége joggal keltett
feltűnést. A kötelmi jog általános elméletéről megkezdett, művének első kötete, az akkori európai jogtudomány
széleskörű felhasználásával, nagy irodalmi apparátussal készült komoly tudós munka. Sajnos, a könyv befejezetlen
maradt; Sághyt a politika vonta magához és azóta megszűnt a jogtudomány számára irodalmilag dolgozni. Az
eredmények, melyeket a közélet szolgálatában más tereken
elért, nem kárpótolnak minket, jogászokat azért a veszteségért, hogy egy kétségtelenül tudományos munkára hivatott egyéniség a politika légkörében nem tudta megérlelni
tudományos képességeinek gyümölcseit. De Sághy sokoldalú
közéleti tevékenysége mellett is mindvégig szereteltei ragaszkodott tudományához, melyhez öreg korában — ad
pristinum amorem — visszatért és tanítványaihoz, kikre fegyelmezett jogászi gondolkodásával hasznos nevelő hatást
gyakorolt. Puritáni egyszerűsége, segítésre mindig kész jó
szíve biztosítják részére a jogásznemzedékek egész sorának
kegyeletes emlékezetét.
Ságliy

Gyula

I Szaporodnak a mi halottaink! A
Dr. Strasser Albert !
. ..
.
í jogászvilág halottai. Ott látjuk őket
a szörnyű kiterjedésű frontnak minden részén, amint haza-,
fias kötelességük teljesítése közben dicséretet, kitüntetést
szereznek — és hősi halált halnak. Békés foglalkozásukból
kiragadta őket a történelem nagy viharja s bár büszkeséggel és hálával gondolunk rájuk, nem tudjuk elnyomni fájdalmas szeretetünk megnyilatkozását azoktól, akik idegbontó
harcok után fukaron mért pihenő óráikban gondolataikkal
visszajárnak ide hozzánk s továbbíorgatva eszükben a jognak problémáit, készülődnek a háború utáni békés munkára. Ezek közé tartozott dr. Strasser Albert is. Fiatalon,
fényes előképzettséggel és tehetséggel, nagy nyelvtudással,
szívós akarattal és páratlan munkakedvvel, minden anyagi
gond nélkül lépett a tisztviselői pályára és egy csapásra
tisztelőket és barátokat szerzett magának. Amikor az 1914.
évben kitört háború elszólította az igazságügyminisztériumból, ahol a nemzetközi osztályban dolgozott, még talált helyet tiszti ládájában nemzetközi jogi könyveknek is. Ezeket
vitte a harctérre — olvasmányul a pihenő órákra. Ide-oda dobálta a sors Strassert az orosz fronton, de könyvei vele maradtak. S amikor sebesülve visszatért a harctérről rövid gyógyulásra és üdülésre, első dolga volt, hogy befejezze értekezését a
((Nemzetközi magánjognak a részvénytársaságra vonatkozó
szabályairól)), amelyet annak idején a Kereskedelmi Jogban kezdett meg, de a háború miatt nem fejezhetett be.
Ujabb nemzetközi munkákkal megrakodva alig várta, hogy
visszajuthasson a frontra s csakhamar küldött is onnan egy
újabb értekezést a Jogtudományi Közlönynek a ((Londoni
tengeri hadijogi nyilatkozat kötelező erejéről)). Befejezetlenül is maradt egy értekezése, amelynek közlésére reákerítjük
még a sort. Minden munkáját a tág látókör és a komoly
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tudományos kutatás jellemzi. A harctéren érte őt segédtitkárrá való kinevezése, a harctéren szerezte három signum
laudis-át és a harctéren érte őt a hősi halál. Árván maradtak kedves nemzetközi jogi könyvei. Elszomorodott szívvel
gondolunk reá, a jó barátra, a jó tisztviselőtársra s azokra
a porbahullott reménységekre, amelyeket jövőjéhez fűztünk.
És reszket a szívünk azokért a jogásztársainkért, akik még
kint halmoznak babért babérra . . .
B. D.
— A budapesti ügyvédi kamara és ügyvédi kör a
m e n e k ü l t ü g y v é d e k é r t . A budapesti ügyvédi kamara nagyszámú erdélyi menekült ügyvéd jelenlétében e hó 4-én értekezletet tartott a menekült ügyvédek és ügyvédjelöltek segítésének
érdekében szükséges intézkedések megvitatása céljából. Az értekezletet dr. Brüll Ignác kamarai elnök nyitotta meg és rámutatott arra az együttérzésre, amellyel a fővárosi ügyvédség a menekülők sorsa iránt viseltetik. Bejelentette, hogy az igazságügyi
kormány az igazságügyi tevékenységet folytató menekülők részére 300—350 ágyról gondoskodott. Elnök indítványára az értekezlet az igazságügyi miniszternek jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Dr. Blauner Mór titkár, előadó indítványára ezek után
az értekezlet elhatározta: hogy 1. a budapesti ügyvédi kamarában nyilvántartási központot szervez, mely a fővárosba menekült
ügyvédeket és ügyvédjelölteket és azok jelenlegi lakcímét nyilvántartsa; 2. állásközvetítésről gondoskodik és ecélból fölhívja a
fővárosi és vidéki ügyvédeket, hogy üresedésben lévő alkalmazotti állásaikat a kamaránál jelentsék be. Ugyanezen kérelemmel
fordul a kamara egyes nagyobb gazdasági vállalatokhoz is ;
3. fölhívja a kamara tagjait, hogy nélkülözhető és átengedni
kívánt lakhelyiségeiket a kamaránál jelentsék be; 4. gyűjtést
rendez, amelyből a rászoruló menekülőknek legsürgősebb szükségleteik fedezésére kölcsönt nyújt; 5. felajánlja a kamara megfelelő helyiségeit az elfoglalt területek ügyvédi kamarái részére;
hogy azok hivatalos működésüket (különösen a hadisegélyezést)
ott folytathassák; 6. segélyző-bizoltságot küld ki, amely naponkint d. u. 5 és 6 óra között a kamarában működik. Ezen bizottság magát a menekülő ügyvédek köréből kiegészíti. Dr. Burián
Béla és Gyöngyösi József, az ügyvédi kör elnökei, az ügyvédi
kör vendégszeretetét ajánlották föl a menekülő ügyvédek összejövetelei céljára. Gündisch
Guidó az állásközvetítés, dr. Falk
Ilermann (Brassó) pedig a nyilvántartás jelentőségére mutattak
rá. Az értekezleten jelenlévő íővárosi ügyvédek a menekülők se'gélyezési alapjára 6300 K-t gyűjtöttek össze.
A budapesti ügyvédi kör választmáuya szeptember 4-iki ülésén
elhatározta, hogy helyiségeit és könyvtárát a menekült ügyvédek
rendelkezésére bocsátja, alapítványi összegeiből a szükséghez
képest a menekültek segélyezéséhez hozzájárul és a Budapesten
tartózkodó menekültekről nyilvántartást vezet. Elhatározta továbbá
Bakonyi Pál indítványára, hogy segítséget nyújt a menekülteknek ügyvédeknél való elhelyezése és helyettesítések ellátása kérdésében. E célból felhívja a budapesti ügyvédi kör úgy a menekült ügyvédeket és jelölteket, valamint a budapesti ügyvédeket,
hogy amennyiben helyettesre illetve helyettesítésre szükségük
van azt jelentsék be a körnek.

— A jog- és államtudományi továbbképzés fejleszt é s e . A Felsőoktatási Egyesület véleményes jelentése, melyet a
Budapesti Szemle 1916 májusi füzetében közölt, mint különlenyomat jelent meg a könyvpiacon. A legnagyobb figyelmet érdemlő jelentés Magyary Géza egyetemi tanár munkája. Legfontosabb részét lapunk hasábjain már ismertettük. (34. sz. Szemlerovat.)
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ügyi tanácsos bevezető beszédéből kitűnik, hogy az egyesületnek ezidőszerint 10,310 tagja van (1913-ban 12,324 volt az összes
német ügyvédek száma). A háborúban, az egyesület értesülése
szerint 477 ügyvéd esett el. Az ülés tanácskozásainak előterében
az ügyvédek gazdasági helyzete állott. Sok panasz hangzott el
a tehermentesítési rendelet (Entlassungsverordnung) két újítása
ellen. Az egyik a fizetési meghagyásos eljárásnak kötelezővé tétele, a másik az ügyvédi költségekben való marasztalás és a
fellebbvitel kizárása az 50 m. aluli perekben. A kötelező fizetési
meghagyásos eljárást azért támadták meg, mert az ügyvédi kar
jövedelmét erősen csökkenti, anélkül, hogy a bíróságokat tehermentesítené. Reá mutattak arra is, hogy a fizetési meghagyásos
eljárás a per tartamát meghosszabbítja. A perköltségek megítélésének és a fellebbvitelnek kizárása az 50 m. aluli perekben
szintén károsítja az ügyvédi kart. De hátrányos ez az újítás a
vagyontalan osztályra nézve is, mely a kis perek költségeit még
pervesztesség esetén is sajátjából kénytelen viselni, vagy le kell
mondania arról, hogy képviseletével ügyvédet megbízzon. A felszólalók rámutattak arra, hogy a háború a perek igen nagymérvű csökkentésével (aminek előidézésében többek között a
((központok® szervezésének is nagy része van) különben is erősen leszállította az ügyvédi kar jövedelmét, méltánytalan, hogy
a kar helyzetét a tehermentesítési rendelet még súlyosbítja.
Amily egyértelmű volt a gyűlés állásfoglalása a tehermentesítési
rendelet ellen, annyira megoszlottak a vélemények a napirendnek
az ügyvédi költségek általános felemelésérc vonatkozó pontjánál.
Nem volt véleménykülönbség a felszólalók között abban, hogy
az ügyvédi költségeket szabályozó törvény (Gebührenordnung)
reformra szorul. A német ügyvédi kar már a háború előtt sürgette az ügyvédi költségek felemelését. A véleménykülönbség
kétirányú volt. A felszólalók egy része az összes költségeknek
25%-kal való felemelését tartotta szükségesnek, másik része az
egész ügyvédi költségrendszer gyökeres reformjának erélyes sürgetését indítványozta. Sokan azonban és közöttük az egyesület
elnöke, dr. Haber is ellenezte a költség felemelésének a háború
alatt való követelését. Bockelmann kiéli ügyvéd és utána többen
is rámutattak arra, hogy nem volna helyes most, mikor köröskörül az exisztenciák hosszú sora összeomlik, a költségek felemelését követelni. Ezen állásponttal szemben a többség arra
hivatkozott, hogy a kar már a háború előtt sürgette a költségkérdés rendezését, hogy ha most nem t u d j a elérni a költség felemelését, a háború után az még nehezebben lesz elérhető. A háború után azt fogják mondani, hogy ha a háború óriási drágasága mellett meg tudott élni az ügyvédség, akkor most még
kevésbé szükséges a költségek felemelése. A többség dr. Auerbach előadónak indítványát fogadta el. Ezen határodat értelmében az egylet megkeresést fog intézni a Reichsjustizamthoz,
hogy rendelettel emelje fel az ügyvédi költségeket a peres és
nem-peres ügyekben figyelemmel arra az emlékiratra és tervezetre, melyet az egyesület már a háború előtt felterjesztett, kérni
fogja továbbá az ügyvédi költségeket szabályozó törvény általános reformjának előkészítését. Különösen érdekes Auerbach indítványának indokolása, melyet a gyűlés egyhangúlag elfogadott.
Az indokolás a költségek felemelését kéri, tekintettel arra 1. hogy
az ügyvédi kar súlyos helyzete (Notlage) már a háború előtt is
sürgős orvoslást igényelt; 2. a költségek felemelésének szükségét
az egylet már kifejtette háború előtt felterjesztett emlékiratában;
3. az emlékiratban megállapított tényeket az egylet statisztikai
adatokkal igazolta; 4. a kar súlyos helyzete a háború folytán
válságosra fordult.
T. M.

— Az e l l e n s é g e s állam polgárainak és lakosainak
belföldön található vagyonára vonatkozó kivételes intézkedésekről szóló 2900/1916. M. E. számú minisztériumi rendeletet lapunk
mai számának külön mellékletekép közöljük.
KÜLFÖLD.

— A német ügyvédek egyesülete a háború kitörése

V i d é k i , nőtlen ügyvéd,
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helyezni. Jómenetelű irodát
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óta április 16-án gyűlt össze először. Hetvenkilenc ügyvéd jelent
meg az egyesület tagjainak képviseletében (Vertreterversammlung) Eisenachben. Dr. Haber egyesületi elnök, titkos igazság-
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R o m á n i a hadüzenete.
Savoyai Eugénnek tulajdonítják azt a mondást, hogy minden európai fejedelem ünnepélyes erősítésénél és esküjénél jobban biztosítaná a aPragmatica Sanctió»-t 200,000 jó katona és
tele kincstár. Négy évvel a nagy hadvezér és államférfiú halála
után majdnem az összes európai hatalmak fegyverkeztek az
örökség megosztására.
Nem új dolog tehát a szerződések megszegése. Görög mondás volt : gyermeket mézesmadzaggal szednek reá ; férfiakat
esküvel. Csak Róma tartotta meg mindvégig babonás hittel a
hadüzenet formáját. A «pater patratus», a fetialisok vezetője,
33 napot engedett a sértő szomszédnak elégtételadásra. A modern «rómaiak» fele annyi percet sem adtak. Csak épen annyi
időt, amennyire a kanócot tartónak szüksége van, hogy eltávozzék a robbantás színhelyéről.
De mint a szerződések megszegése, úgy a háborúnak hadüzenet nélkül való megkezdése sem a mostani háborúval veszi
kezdetét. Ilomer Lea «a szászok sorsdöntő napjának)) lángeszű
írója megjegyzi, hogy az 1789 óta [kitört 202 háborúnál csak
89 esetben volt formális hadüzenet. Ugyanő kimondja, hogy háborúban semlegesnek nincs joga és egész sor példával bizonyítja,
hogy e jog megtagadásában mindig Anglia járt elől.
Volt e hát nemzetközi j o g ? Volt e másutt, mint a p a p í r o n ?
Volt annak, ki elismerte és követte, mint a régi római, de mint
láttuk, mindig számosabb volt a kivételnek, mint a szabálynak
követése. A araison d.'étal)) magasabb fórumot ritkán tűrt maga
fölött.
Mégis csak nagyon pórias az a régi német közmondás :
Wer traut cinem Wolf auf der Heid,
Einem Bauer auf den Eid,
Und einem Pfaffen aufs Gewissen,
Most legalább is királyokat és minisztereket kellene a versbe
felvenni, mint olyanokat, kiknek szava csak a bolondot vezetheti félre.
A világháborúban meg lehet állapítani azt a fokozatot, melyben az egyes államok betartották a nemzetközi jog és szokás
rendelkezéseit. Legfelül kétségtelenül. Ausztria-Magyarország áll.
1914 július 23-án ultimátum Szerbiának, 25-én r annak el nem
fogadása, 28-án hadüzenet. Jó régiesen ment mindez és a szót
szörnyű lassan követte a tett. Viharosabban de még mindig a
formák megtartása közt ment végbe a német, orosz, francia és
angol hadbalépés. Németország betörését az ál-semleges Belgiumba
is diplomáciai tárgyalás előzte meg. Historiailag és politikailag
teljesen igazolt lépés volt, de formailag, mint a német kancellár
maga is bevallotta, 1914 aug. 4-iki beszédében, bizony hibás volt.

Legalul állott a fokozaton Itália 1915 máj. 4-iki szerződésszegése. Legalul mindaddig, míg Románia 1916 aug. 27-én túltett
latin testvérén is.
Mi a különbség a két állam eljárásában 1 Mi az, mi Románia
ellen kell, hogy fellázítson mindenkit kivétel nélkül, kiben a háború szenvedélye még meghagyott némi jogérzetet?
Mindkét állam körülbelül 30 éven át szoros szövetségben
állott velünk és a német birodalommal. E szövetségnek első alapfeltétele az illető területek biztosítása, garanciája. E célból, ha
valamely szerződő felet megtámadják, a többi köteles hadisegítséget szolgáltatni. Ezt a kötelességet külön, ú. n. katonai konvenció szokta szabályozni. A háború kitörésekor azonban mindkét állam semleges maradt. Nem látta a casus foederis esetét
fenforogni. Először Itália jelentette azt be, egyúttal jóakaró semlegességet igérvc szövetségeseinek. Aztán tette ugyanazt Románia
is, az 1914 aug. 3-án tartott koronatanács határozata alapján,
egyenes hivatkozással az olasz példára. A hadisegély megtagadásának formai oka az volt, hogy Ausztria-Magyarország támadó
háborút visel Szerbia ellen; a szövetség pedig csupán védelmi
célokra köttetett. Erre a formai kifogásra még visszatérünk.
Olaszország aztán, mihelyt bevonulásunk Szerbiába megkezdődött, megkezdte a szerződésben kikötött kompenzáció követelését. Jogtalanul, mert bevonulás még nem hódítás: területi
gyarapodás. De német szövetségesünk az olasz mellé állott és
így ez, szövetségesei beleegyezésével, megszállotta Valona fontos
kikötőjét Albániában. Mihelyt aztán Potiorek hadjárata Szerbiában kudarcot vallott — mikor tehát területi gyarapodásról egyelőre szó sem lehetett: az olasz külügy ú j vezetője, Sonnino báró,
magának Ausztriának területéből kezdte követelni az olaszlakta
részt. (1914 dec. 12.)
Voltakép ez a fordulópont: a ((moment psychologique». Ugy-e,
minden állami szövetségnek sarkpontja egymás területének biztosítása. És a mi szövetségesünk erre a tőle is biztosított területre áhítozik: különben ő nem maradhat békén. A szerződésszegés, mondjuk ki nyíltan; a gyengének vélt szomszéd és szövetséges kifosztásának szándéka, akkor vált nyilvánvalóvá. Ez az
igazi morális hadüzenet. Mi utána következett: a még 1914 áprilisban megújított és csak 1919-ben felmondható szerződés felmondása 1915 május 4-én, a tett fényes ajánlatok visszautasítása,
az entente-al való szövetség és hadüzenet már csak egyenes következései voltak az erkölcsi lejtőre jutásnak. Ezt a következést
részünkről csak határozott győzelem akadályozhatta volna meg:
engedés legkevésbbé. Az engedés minden lelkileg b a r b á r előtt
gyöngeség és csak még nagyobb zsarolást vonhat maga után.
Megjegyzem, hogy ez a meggyőződésem nem utólag alakult •
ki az események hatása alatt, hanem készen volt mindjárt az
első zsarolási kísérlet alkalmával. Ki is mondtam mindenkinek,
ki véleményemre kíváncsi volt. Az entente pedig: ezt tudom,
kezdettől fogva biztosan számított Itália csatlakozására és neki
szánta már 1914 augusztusában mindazt, mit 1915-ben követelt.
Midőn Olaszország nekünk megüzente a háborút, hasonló
eljárást vártak sokan Románia részéről is. Annak semlegessége
is nagyon megingott I. Károly király 1914 novemberében történt
halála után. Ebben az orosz előnyomulásnak és szerbiai vereségünknek is volt része. De Románia minden biztatás ellenére békén maradt. Még élt Károly király emléke — és nem is voltak felkészülve. Sőt tovább megyek. A szövetségi hűség érzete is meg
volt — ha nem irántunk, legalább Németország iránt. Oly érzet,
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mely egy Hohenzollern király lelkéből csak nehezen pusztítható
ki. Feltűnő volt, hogy az olasz csak nekünk üzent hadat, a németnek nem. Az azóta történtek megadják a talány kulcsát. Az
olasz hadüzenet Németország ellen egyidőben kell a románokéval ellenünk. Előbb azért nem kelhetett, mert egy támadó háború
Németország ellen még 1915 tavaszán Romániát hadisegítségre
kötelezte volna, mit az en tente természetesen ki akart kerülni.
Győzelmeink az egész keleti és déli fronton, az olasz, francia
és angol támadások sikertelensége fentartották a semlegességet.
Csak midőn a volhyniai szerencsétlenség megingatta helyzetünket; midőn az orosz ismét bevonult Bukovinába és a Kárpátokat
szorongatta: csak akkor vált és válhatott túlnyomóvá Bukarestben az ellenünk való indulat. A háború alig volt kikerülhető
mióta az orosz azzal fenyegetődzött, hogy erőszakkal is átvonul
az országon a bolgárok ellen. Románia a gyengék módjára azt
a bajt választotta, melyet kisebbnek tarthatott. Kisebbnek azért,
mert tudhatta, hogy Erdélybe könnyen, szinte ellenállás nélkül
bejuthat.
Itt is az első mulasztásból, bűnbeesésből, a szerződésnek
formális ok miatt meg nem tartásából, logikai konzekvenciával
következett a teljes bukás. A bukás erkölcsi tekintetben. A hadüzenet az ellen, kivel még szövetséges állapotban van. Mit törődik
az olyan nagyhatalom, mint Románia ily «üres)) formával, oly
formával, melynek még a csöppet sem kényes Itália is szükségesnek tartott hódolni. Hiszen Itália mégis csak előbb mondta
fel a szerződést, mielőtt támadott. A román ezt nem tette; nem
is tehette, különben ellenséget talál maga előtt. Pedig Románia
((nagyhatalom®. Ki nem hiszi, nézze még a háború kezdete óta
készült és terjesztett térképeket, melyeken a «Grande Roumanie®
szerepel, magába ölelve Magyarországnak egész a Tiszától keletre eső részét. Annyira nagyhatalom, hogy a magyar állam
létezését teljesen ignorálja és a felszabadítandó, elnyomott testvéreit a császárságban keresi. Ha másutt nem, Lueger tanításának ott vala foganatja.
Hadüzenet, közvetlen, ép egy negyedórával a támadás előtt',
hadüzenet egy szövetségtárs ellen; hadüzenet oly lestvérek'érdekében, kik legnagyobbrészt nem kérnek a felszabadításból: ez
jelöli a jogtalanság legnagyobb fokát. Ennél becsületesebb volt
a mongol is. Ennél alacsonyabb polcra erkölcsi tekintetben már
alig juthat ország. Az olaszban még volt valami nyoma a rablóbecsületnek, a román eljárás kapcabetyárra vall.
A formát megtartották velünk szemben: támadó háborúban
nem vesznek részt. Ez kényelmes volt mindkettőnek, mert a
várható eventualitások kizsákmányolását megengedte. De már a
hadüzenetnél nem törőeffiek oly ((formával)), minő egy szerződés.
Sokat beszéltek és írtak a politikai és magánerkölcs különbségéről. A politikában még az erőszak döntő, nem a jog, ott a
«homo homini lupus» még teljesen érvényes. A magánéletben is
tulajdonkép ez az állapot, de mint Taine mondja, mérsékelve a
zsandár által. De ki a zsandár? maga az állam. Ennek erkölcsisége kell hogy irányt adjon polgárainak is. Minden szerződés
bizonyos előnyöket biztosít a szerződő feleknek, bizonyos terhek
fejében. Milyen erkölcsi minősítésű az a magánember, ki a szerződésből reá háramló hasznot teljesen lefoglalja magának, a terhek alól pedig menekül, sőt aztán szerződött társa ellen fordul ?
Pedig ez a hasonlat teljesen áll és épen nem sánta. Hogy Olaszországnak mekkora hasznot hajtott a hármas-szövetség, azt maguk az olasz államférfiak legjobban elismerték. Ami pedig Romániát illeti, elég gróf Berchtold akkori külügyminiszterünk
1912 nov. 6-iki beszédére utalnunk, mely így szól: «A velünk
szoros barátságban álló Románia nyugodt és mérsékelt magatartása nem kicsinylendő hatással volt az eseményekre és reméljük, hogy földrajzi helyzetén alapuló jelentékeny érdekei megfelelő figyelemre találnak.® Egyébről nem szólva, Románia nekünk
köszöni Szilisztriát és az egész, a bolgároktól — vérontás nélkül — elszakított területet.
Ugyan jól nevelik volt szövetségeseink polgáraikat jogérzetre,
becsületességre! Háláról, de ki mer ma háláról beszélni. Sutba
jutott a nemzetközi joggal együtt.
Térjünk vissza az oly súlyos következéseket maga után vonó
kérdésre: arra, hogy mi voltunk a támadók és ezzel eljátszottuk
az olasz és román közreműködéshez való jogunkat.
Való igaz : a háborút mi izentük meg, de nem mi voltunk
a támadók. Nálunk mindenki tudja a dolgot, de azért nem árt
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ismételni. Orgyilkosok megölték trónörökösünket és nejét. A
hivatalos kutatás kimutatta, hogy az orgyilkosokat Szerbiában
látták el útlevéllel, pénzzel, bombákkal és pisztolyokkal. Kitűnt
az is, hogy egész orgyilkos-tenyésztő áll fen a királygyilkosságokban már tapasztalt és jártas szerb tisztek vezetése alatt. Mi
kijelentettük, hogy nem szándékunk a hódítás, elégtételt követeltünk, a bűnösök komoly felelősségre vonását. Szerbia támaszkodva orosz, angol, és olasz barátjaira, ezt a követelést megtagadta. Nem maradt hátra más, mint a hadüzenet. Mert mit lehetett várni az olyan konferenciától, melynek tagjai már eleve is
megtagadták a legelemibb igazságszolgáltatást, azt követelve,
hogy a gyilkosok fölött csupán saját vezéreik és orgazdáik ítéljenek. A helyes út az lett volna, ha a nagyhatalmak szabad folyást engednek az igazságszolgáltatásnak és csak a politikai
kérdést hozzák konferencia elé. így még egy darabig elkerülhető lett volna a háború. Azáltal, hogy ezt nem tették, hanem
mind összefogtak az orosz vezetése alatt ellenünk és Németország ellen, orgazdái lettek az orgyilkos-tenyésztőnek. Ezt soha
pártatlan történetíró kétségbe vonni nem fogja. Ép oly kevéssé
egy államnak azt a kötelességét, hogy uralkodóját, kormányát
külföldi orgyilkosok ellen megvédje.
Az a formai kifogás, hogy mi voltunk a támadók, álürügy
volt csupán. Ebben a kifogásban már benne lappangott az elpártolás, az ellenünk fordulás, az irredenta és a román altul túrliga» szelleme.
Mindnyájan emlékezünk a debreceni merényletre 1914 tavaszán, Gerowszkyék gyilkos bombájára. Az attentatumot követő
vasárnap fényes, nagy társaság volt együtt a budapesti orosz
főkonzul lakásán. Mikor a debreczeni esemény szóba jött, a főkonzul úr szárazon megjegyezte : «eh bien ga commence)). Hát
megkezdődött a dolog ! Tudjuk, hogy a folytatás nem váratott
magára.
Ez a megkezdés az, mi értekezésünk befejező anyagát és
elmélkedését szolgáltatja. A háború után két megoldás lehetséges a nemzetközi jog szempontjából. Vagy megmarad a régi
állapot felsőbb és legfelsőbb helyről intézett és protezsált bombaattentatumokkal, gyilkossággal és ha ezek egy kényelmetlen és
makacs ellenséggel szemben célhoz nem vezetnek, irtóháborúval,
szerződésszegésekkel olasz vagy román módra. Vagy pedig létrejő
az összes államoknak bírósága, mely az egyes államok közti
viszályokat akarja és bírja is e jog alapján elintézni, hogy háború ne legyen belőle. Bírja, mert kezében a hatalom, hogy ítéletét éryényre is juttassa. A magánéletben a szerződésszegőn
megveszik a bírságot, megveszik, még ha operaénekes is, a
nemzetközi szerződéseknél hiányzik az ilyen szankció. A háború
pedig természeténél fogva széttép minden szerződést. E szankció
nélkül pedig, úgy tapasztaltuk, a legünnepélyesebb szerződés
annyit sem ér, mint a papir melyen írták.
Az első esetről nem kell szólnunk. Hol csak az erő szab
törvényt, hallgat a jog. De ha csakugyan létrejő valaha egy
európai államszövetség a béke fentartására, annak komolyan
kell foglalkozni azon kérdéssel, melyet előbb felvetettünk : mi
tulajdonkép a támadás ?
Minden államnak feladata, létalapja először a belső béke és
biztonság, másodszor területe és népességének biztonsága külső
erőszak ellen. Ez elsőt eléri törvénnyel, a másodikat, ha kell,
fegyverrel.
Az igazi hadüzenet ellenünk orosz-szerb részről a belgrádi
királvgyilkosság volt 1903 jún. 11-ének éjjelén. Mindjárt az esemény első hatása alatt annak ítéltem. Akkor az obstrukció dúlt
nálunk ; alig törődtek vele, Diplomáciánk akkor követte el első
nagy és magát keservesen megbosszuló mulasztását. Ez volt a
ca commence! Belgrád orosz előőrs lett, a nagy szerb propaganda és az ochrana megkezdhette működését.
Ha az ilyen eset nemzetközi bíróság elé kerül, az ítélet nem
lehet kétes. Mert csak olyan fejedelmek és miniszterek, kik
hasznát veszik, helyeselhetik és csak anarchisták nem ítélhetik
el a politikai gyilkosságot.
Nehezebb kérdés, de nem lehetetlen a szerződésszegéseknek
megtalálni első csiráját. Aki területünk épsége ellen tör, az ellenségünk. Az olasz irredentának, a román kultúrligának pedig monarchiánk egyes területeinek elszakítása volt kimondott célja, ép
úgy, mint a nagyszerb mozgalomnak és az orosz pánszláv-társaságoknak. Szerbia és Oroszország nem volt szövetségesünk, de
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Itália és Románia az volt. A kormányok pedig ott, ha nem is
támogatták, de tűrték az illető ellenünk izgató társaságok működését. Ez annál súlyosabb mulasztás volt, feltéve a kormányok
jóhiszeműségét, mert a felszabadítandó testvéreket mindkét részen csak nálunk keresték, csak ellenünk igyekeztek fordítani a köz^
hangulatot. Mikor szólt az irredenta Nizzáról, Savójáról, Máltáról?
mikor emlékezett meg a kultúrliga a valóban elnyomott besszarábiai
románokról ? Olaszországban még megvolt ennek az egyoldalúságnak történeti alapja, de Romániát diplomáciánk mondhatni becézgette, függetlenségét elsőnek az ismerte el. De még nagyobb mulasztást követtünk el mi magunk. Szövetségeseinkről volt szó, olyanokról, kiknek bizony nyujtottunk sokat és kik nem érzelmi okokból
keresték szövetségünket. E szövetség díjául minden ellenünk irányuló társulat elfojtását követelnünk lett volna első kötelességünk,
magunk, de szövetségesünk irányában is. Ha erre nem hajlandó
vagy nem képes — nincs szövetség. De hogy az alsó áramlatok
felszínre kerülhetnek s magukkal ragadhatják a tőlük kezdetben
húzódozó felső köröket is, soha sincs kizárva. így a helyzet zavaros maradt. Itália ós Románia a szövetség ideje alatt sem
szűnt meg egészen ellenségünk lenni. Gyengék voltunk irányukban; kellett, hogy gyengéknek tartsanak egyebekben is. Innen
van, hogy csakis ellenünk fútták a követ. A politikában pedig
csak egy megbocsáthatatlan bűn van: a gyengeség.
Ha van nemzetközi bíróság, nagy tekintettel kell lennie
olyan mozgalmakra, melyek ilyen területre áhítoznak. Ha valahol, itt áll: principiis obsta. A legtöbb háborúnak itt keresendő
az igazi eredete. Tartós békére csak e feltétel alatt számíthatunk.
Ezeket kelleti a román hadüzenettel kapcsolatban elmondanunk. Végső következtetésünket rövidre foghatjuk.
Ha az olyan' szerződésszegő,* minő az olasz és különösen a
román volt, büntetlenül marad, jogról Eúrópában sok ideig nem
lehet szó. Macchiavelli mondja, «hogy a nép a siker után ítél és
ebben mindnyájan nép vagyunk)). Nemcsak a nemzetközi jog
válik tartalmatlanná, hanem a polgári jogérzet is meg kell hogy
rendüljön. Most a politikai erkölcs romlása kell hogy megmételyezze az összes jogi felfogást. Javulásról, erkölcsről és jogról
csak úgy lehet szó, ha a végzet mondja ki az államok bűnös eljárása fölött azt az ítéletet, melyet manapság nemzetközi ítélőszék nem foganatosíthat. Kell, hogy mi legyünk az ítélet végrehajtói. Ebhez pedig erő kell. erő bent és kifelé egyaránt.
Marczali Henrik.

Kiskorú hitbizományi birtokos természetes
é s törvényes gyámjának jogai a hitbizományi
vagyonban.
A gyámügyi gyakorlat felszínre vetette a kérdést, melylyel
tudtommal szakférfiak legalább nyilvánosan még nem foglalkoztak,
hogy minő jogai vannak a hitbizományi vagyonnak a kiskorú
hitbizományi birtokos t. és t. gyámjának — az anyagyámnak?
Érdemes erről beszélni, mert felette nagy érdekeket érint a
megoldása.
A belügyminiszter fóruma előtt már megfordult ez a kérdés
és oly határozatot illetve a határozat indokolásában oly elvi kijelentést eredményezett, melyhez igénytelen nézetünk szerint
felette sok szó fér ; miért is elsősorban mivel megfeledkeztek a
döntvényjellegű kijelentést közzé tenni, másodsorban pedig azért,
hogy gyámügyi közigazgatási és jogi szakemberek érdeklődésének felkeltésével hozzászólhassunk, kénytelenek vagyunk az esetet teljes egészében megismertetni.
A mintegy 150,000 K évi tiszta jövedelmet hajtó Cs. első
szülöttségi hitbizományi uradalomba és egy budapesti palotába
néhány év előtt kiskorú g r . F. K. került bele birtokosul.
Az anya özv. gr. F. J.-né mint a kiskorú hitbizományi birtokos t. és t. gyámja minden akadály nélkül belépett a vagyonba
kezeli azt tetszése szerint és nemcsak az alapító által a mindenkori özvegy részére rendelt évenkinti 8000 K özvegyi járandóságot élvezi, hanem a hitbizományi vagyon összes jövedelmei felett
is szabadon rendelkezik.
Az anyagyám az uradalmat 1915. óv folyamán haszonbérbe
adta és kérte a k—i kir. törvényszéktől mint hitbizományi hatóságtól a szerződés jóváhagyását, a törvényszék pedig S. vármegye árvaszékének mint a kiskorú illetékes gyámhatóságának
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véleményét kérte arra nézve, hogy mielőtt a bíróság vonná elbírálás alá, előzetesen az árvaszéknék jóvá kell-e azokat hagynia ?
Az árvaszék kijelentése következő : «A haszonbéri szerződések a kiskorú gr. F. K. érdekében az 1877: XX. tc, 113. §.
10. pontja illetőleg a 108. és 109. §. értelmében jóváhagyást
igényelnek Egyrészről abban az irányban, vájjon a szerződések
megfelelnek-e a kiskorú hitbizományi birtokos érdekének, más
részről pedig azért, mert mindazokban az esetekben, amelyekben
a gyámi törvény szerint a gyám vagy gondnok a gyámhatósági
jóváhagyást kikérni tartozik, érvényes jogügylet csak gyámhatósági jóváhagyás mellett jöhet létre, következésképen gyámhatósági
jóváhagyás nélkül a hitbizományi hatóság nem is juthat abba a
helyzetbe, hogy egy létre nem jött ügyvitelhez hozzájáruljon.))
Az anyagyám fellebbezésére a közigazgatási-bizottság másodfokon helybenhagyta az árvaszéknek azt a kijelentését, hogy a haszonbéri szerződések előzetes gyámhatósági jóváhagyást igényelnek,
de egészen inás — és pedig a következő indokolással, ú. m.
Az 1877 : XX. tc. 113. §-a az anyától különböző gyámokra
vonatkozik ; a 35. §-a ((gyermeke vagyonát)) kezelő anyagyámra
a 20. §-ban foglaltakat teszi kötelezővé, melyek között nem foglaltatik a haszonbéri szerződés jóváhagyásának kikérése ; sőt az
anyagyámnál kevesebb joggal felruházott más gyámok sem kötelesek a 108. §. végbekezdése illetve a 147. §. értelménél fogva
kikérni a jóváhagyást, ha megszerezték a rokonoknak a haszonbérbeadás iránti beleegyezését.
Tehát az árvaszék indokolása fenforgó esetre meg nem állhat és a jóváhagyásnak az képezi indokát, hogy itt hitbizományi
vagyonról van szó, melynek jogi minőségét százados joggyakorlat akként állapítja meg, hogy a hitbizományi vagyon <ta család
elidegeníthetetlen jószága)), tehát nem a hitbizományi birtokos
vagyona.
Fenforgó esetben tehát özv. gr. F. J.-nének a hivatkozott
35. §. által csak a kiskorú ((gyermeke vagyonára)) biztosított
kivételes gyámi joga a kiskorú gr. F. K. által birtokolt hitbizományi vagyonra mint a gr. F. család vagyonára ki nem terjedhetvén, ő ezt a vagyont csak a kiskorú illetékes gyámhatóságának engedélyével a kiskorú javára és pedig a 115. §. értelménél
fogva csak számadás mellett kezelheti, miért is a haszonbéri
szerződés gyámhatósági jóváhagyását kikérni annál inkább tartozik, mivel a mentességről szóló 108. és 147. §-ok csak a kiskorú haszonbérbe adni szándékolt vagyonára, de nem a hitbizományos család jószágát képező ; a közforgalomból kivett, a köztörvények rendelkezései alól elvont, különleges jogszabályok hatálya alatt álló vagyonra alkalmazhatók.
A belügyminiszter pedig az anyagyám felülvizsgálati kérelmére az első- és másodfokú véghatározatokat megsemmisítette
következő indokolással :
«Az anya mint t. és t. gyám által a kiskorú hitbizományi
birtokos képviseletében kötött haszonbéri szerződés gyámhatósági jóváhagyást nem igényel.
Az 1877 : XX. tc. 35. §-a szerint ugyanis e törvény 20. §-ának
intézkedéseit a kiskorú vagyonát kezelő anyára is alkalmazandók. Miután pedig az atyára és a föntidézett 35. törvényszakasz
szerint az anyára nézve is kötelező, az 1877 :XX. tc. 20. §-ában
egyenkint felsorolt jóváhagyási esetek között az atya- illetve az
anya mint t. és t. gyám által a kiskorú képviseletében kötött
haszonbéri szerződés nem szerepel és miután sem a családi hitbizományról szóló 1862. évi 15742. számú udvari rendelet, sem
az 1868. évi LIV. tc.-ben nyert felhatalmazás alapján kiadóit
1869. évi április hó 7-iki igazságügyminiszteri rendelet nem tartalmaznak oly külön intézkedést, amely szerint a fent körvona,lazott haszonbéri szerződések gyámhatósági jóváhagyást igényelnének, miután végül n kiskorú hitbizományos
természetes és törvényes gyámjára
a hitbizományi
szabályok
korlátain
belül
ugyanazok
a törvény rendelkezések
irányadók,
amelyek
egyéb
t. és t. gyámokra
vonatkoznak
s amely rendelkezéseket az
1877:XX. tc. foglal magában : az elsorolt törvényes rendelkezésekkel ellentétes alsófokú határozatokat megsemmisíteni kellett.®
Ez a belügyminiszteri határozat a fenforgó konkrét esetben
az ügyet ugyan elintézte, azonban véleményünk szerint erősen
kihívja a kritikát. Ugyanis átsiklik az alsóbb hatóság által leszögezett ama tény felett, hogy a hitbizományi vagyon nem a
kiskorú hitbizományi birtokos vagyona, hanem a családé ; nem
vet számot azzal.a ténnyel, hogy a hitbizományi vagyon kir,
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privilégium erejével a közforgalomból ki van kapcsolva és nem
áll a köztörvény hatálya, hanem különleges szabályok alatt, ami
épen a belügyminiszteri határozatban felhívott 1869 április 7-iki
lg. M. rendeletből tűnik ki a leghatározottabban, melynek
24. pontja azt mondja, hogy a hitbizomány az alapítvány szerint
öröklésre hivatottak utódok nélkül kihaltával a aköztörvény alá
esik.y>
Mikor pedig azzal érvel a belügyminiszteri indokolás, hogy
az 1877 : XX. tc. az anyagyámi jogkör tekintetében nem tett
különbséget a hitbizományi és egyéb vagyonra vonatkozóan,
nem veszi észre, hogy nem is tehetett különbséget, miután a
gyámi törvény csak a köztörvény hatálya alatt álló vagyonra
vonatkozó jogokkal akarhatott foglalkozni és a törvényhozó nem
is tarthatta szükségesnek, hogy mikor a köztörvénynek a családjogi — az örökösödési — a magánjogi része nem terjed ki a
hitbizományra, akkor annak egy egészen speciális részét, a
gyámi törvényt terjessze ki rá.
Minden hitbizományalapítónak a célja, hogy a szóbanforgó
vagyon az ő családjának fényét, tekintélyét, közéleti szereplésében befolyását fentartsa, a családi nevet díszbe foglalja ; miből
következik, hogy 'nemcsak a megkötött törzsvagyon az, melynek
a fentebbi célt kell szolgálnia, hanem annak hasznai is kell,
hogy ugyanazt a célt oly módon szolgálják, hogy a hitbizományi
birtokos, utána szabadon örökölhető vagyont is gyűjthessen, ha
gyűjteni akar. Mikor pedig a birtokos kiskorú, ennek az akaratnak a gyámhatóság ad kifejezést azzal, hogy ő gyűjti a vagyont
abból a jövedelmi feleslegből, ami nem szükségeltetik a kiskorú
részére, ami annyit jelent, hogy ezt a felesleget az anyagyám
nem veheti el saját tulajdonába, mert ellenkező esetben megsértetnék az alapító fentebb emiitett szándéka. Már pedig ha állana
az, hogy az anya gyámi joga egy és ugyanaz, akár hitbizományi,
akár más vagyonban ül kiskorú fia, akkor a hitbizományi vagyonban is megilletné az anyát a haszonélvezet, a számadás nélküli kezelési jog, a jövedelemfelesleg, holott pedig mindez az alapító intenciójának, a hitbizomány fogalmának meghamisítása,
céljának részben meghiúsítása, mely azt eredményezné, hogy az
anya gyámsága alatt álló kiskorú hitbizományi birtokos, utána
szabadon örökölhető vagyont, amíg kiskorúsága tart, csak
gyámja kegyeiből gyűjthetne, pedig a esalád fényéhez az is
hozzájárul, ha a hitbizományi birtokos másodszülött fia stb. és
leánymaradékai a gyűjtött vagyonból társadalmi állásuknak megfelelő módon élhetnek.
Vegyük csak például azt az esetet, hogy a kiskorú 4 éves
korában jut birtokba, a 100,-200,009—300,000 stb. K összegre
rugó évi jövedelmet saját maga részére félrerakja és tőkésíti az
anyagyám fia nagykorúságáig, tehát 20 évig és az összegyűjtött
sok millió vagyonnal azután férjhez megy, alkot új családot,
szül idegen névre gyermekeket és ebbe az idegen családba viszi
bele a sok milliónyi vagyont ! Vájjon mit szólna ehhez a hitbizomány alapítója? Elfogadná-e, hogy ez is intenciója volt?Belenyugodnék-e a belügyminiszteri kijelentésbe, hogy az anya
gyámi joga az ő alkotta hitbizományban is ugyanaz, mint akármely más vagyonban ?
A nő a hitbizománnyal szemben nagyon alárendelt. Alapíthat ugyan maga is hitbizományt, de csak íiutódai részére ;
igénybeveheti a hajadoni jogot ; az alapító rendelkezése folytán
a fiág kihaltával bele is ülhet a birtokba holtig, mely azután
megint csak a fiágra, t. i. a leányág íiágára megy át ; mint özvegy követelhet tisztes eltartást, ha pedig gondoskodott róla az
alapító, húzza a részére alapított özvegyi járadékot.
Ezekben kimerül a nőnek a hitbizománnyal szemben minden
jogforrása s rajtunk kivűi bizonyára még nagyon sokan lesznek,
kik nem bírják elképzelni, hogy a nő, ki a hitbizomány természetéből folyólag nem élvezheti a hitbizományt
saját
jogán}
ugyanazt egy harmadik személy jogán vehesse birtokba, habár
időlegesen is. Ez egyszerűen megkerülése volna az alapító rendelkezésének.
Az 1877: XX. tc. 16. §-ában a kiskorú gyermeke vagyonában
az atyai hatalmat gyakorló atya részére statuált haszonélvezeti
jogot a 35. §. áthárítja a gyermeke vagyonát kezelő anyagyámra;
de hogy ez az áthárítás csak a köztörvény hatálya alatt álló
vagyonra vonatkozhatik, kitűnik abból a körülményből, hogy
hitbizományi vagyonban ilyen áthárítható joga az atyának elő se
fordulhat, mert mikor már a kiskorú ül benne a hitbizomány-
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ban, az atyja nem lehet életben ; hisz ha élne, nem ülhetne
benne a fia. Hitbizományban az atya csak önnön jogán élvezheti a vagyont, de sohase az atyai hatalmából folyólag kiskorú
gyermeke jogán. Mivel tehát hitbizományban nincs, nem lehet
atyai hatalomból eredő haszonélvezeti jog, így nincs jövedelmi
feleslegre való jogosultság. Hitbizományban nem alkalmazható a
16. §., tehát az abban lefektetett jognak a 35. §-al való áthárítása az anyagyámra egyszerűen lehetetlen.
Lehetetlen, hogy a nő gyámi jogon lefoglalhassa magának
az összes jövedelmeket, míg özvegyi jogon is csak az alapító
által rendelt aránylag mindig csekély összegre, ilyen rendelkezés
hiányában pedig csak tisztes eltartásra tarthat igényt.
Az alapítók sok esetben gondoskodtak a hitbizományi birtokos özvegyéről ; de ezzel ki is merül a nőnek özvegységében
a hitbizománnyal szemben támasztható igénye és nem érvényesülhet az anyagyámság révén, minthogy oly vagyonra, mely nem
áll a köztörvény hatálya alatt, a köztörvényt alkalmazni akarni
nem egyéb, mint erőszak az alapító rendelkezésén, az pedig
ellenkezik a törvénnyel. Köztörvény nem diktálhat abban a vagyonban, melyet királyi privilégium vont el hatálya alól.
A család mai szerkezetében nem a nő tartja fen a család
nevét, melynek fényét biztosítani végcélja minden hitbizománynak ; innét van, hogy nőszemélynek a hitbizományi vagyonra
semmiféle címen nincs és nem is lehet köztörvényből származtatott bármely joga és a birtokos nejének a hitbizományra vonatkozó jogát csak az alapító jóakaratából szabad származtatni;
a kiskorú birtokos anyjának azonban a t. és t. gyámságból nem
eredhet semmi joga a hitbizományra; ennek ellenkezője nem
volna egyéb, mint a nőnek kerülő úton becsempészése oda, a
honnét az intézmény szelleme már eleve kizárta.
Ujabb joggyakorlatunk szerint a köztörvényből folyólag a
kiskorú gyermeke vagyonát kezelő anya, újabb férjhezmeiietelö"
és ennek következtében a gyámhatóság által számadása történt
kötelezése esetén megtartja a jövedelemfelesleget, ha százezrekre
rúg is. Ha ezt a hitbizományra is elfogadjuk, akkor megeshetik,
hogy az anyagyám, mélyen rangján alul választott új férjét beviszi az ősi kastélyba, újsütetű előkelőségre vergődött gyermekeit hosszú évek során abban neveli fel. Mi ezt képtelenségnek
tartjuk, hisz az özvegyekről gondoskodó valamennyi alapítólevél a lakásjogot csak az özvegység tartamára engedélyezi.
Ily lehetetlenségre vezet a köztörvénynek a hitbizományra
erőszakos alkalmazása.
A gróf Bissingen-Nippenburg-féle alapító-levél rendeli, hogy
ha valamely hitbizományi birtokos elhalálozásakor annak öröklésre hivatott elsőszülött fia még kiskorú lenne, a hitbizományi
javakat az özvegy, ha a kiskorúnak egyúttal édesanyja, addig
míg férjhez nem megy, kezelendi. Ez idő alatt évi 2500 forint
életjáradékot élvez és a családi körben rangjának megtelelő
lakással és élelemmel ellátandó.
Ez az alapítás 1886. évben történt, tehát akkor, mikor a
gyámi törvényszék 16. és 35. §-ai már 8 év óta hatályban voltak. Ezt az alapítást mint privilégiumot jóváhagyta a király,
első jogtanácsosának, az igazságügyminiszternek javaslatára.
Ennek kapcsán legyen szabad felvetnünk a kérdést, mi szükség
volt az alapító engedélyére ahhoz, hogy a birtokos kiskorúsága
idején az anya férjhezmeneteléig kezelhesse a hitbizományt,
mikor a köztörvény neki férjhezmenetele utánra is biztosította
a kezelés jogát ? Mi szükség volt az özvegysége idejére korlátozott nagyon is szerény 25UU forint életjáradék adományozására,
mikor a köztörvény neki mint t. és t. gyámnak odaadja az egész
jövedelmet — százezreket — még férjhezmenetele utánra is :
Csakis azért volt erre szükség, mert enólkül nem kapott
volna se kezelési jogot se járadékot, mivel a köztörvény a hatálya alól kir. privilégiummal elvont vagyonra nem terjedhet ki.
Ez az alapító levél is egyik erős bizonyítéka amaz állításunknak, hogy a köztörvényt nem szabad hitbizományi vagyonra
alkalmazni.
Ami már most a haszonbéri szerződésnek előzetes gyámhatósági elbírálását illeti, nem szabad szem elől téveszteni, hogy
ezt a szerződést más szempontból bírálja el a gyámhatóság és
másból a hitbizományi hatóság.
A gyámhatóság ugyanis főleg azt kutatja, hogy nem-e kevés
a szerződésbe foglalt haszonbér — mert összejátszva felére —
harmaclárá is tehetik a haszonbérösszcgeL miért is esetleg árve*
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rést rendel és a legtöbbet ígérővel köttet szerződést ; ellenben
a hitbizományi hatóság nem törődik a haszonbér összegének
megfelelő voltával.
A gyámhatóság jóváhagyása nem terjedhet túl a hitbizományi
birtokos nagykorúsága elérésén, míg a hithizományi hatóság
jóváhagyása a birtokos kiskorúságát sőt nagykorúságában történhető elhalálozását követő időkre is kiterjedhet.
A rokonok meghallgatása (1877 : XX. tc. 108. §. végpont és
147. §.) a hitbizományi birtok bérbeadása körül a gyámhatósági
eljárásban lényegesen vészit értékéből, mivel a rokonok, a féríiak mint várományosok, mindig csak saját érdekük szempontjából fogják mérlegelni a körülményeket, ami a hitbizomány
szervezetéből önként következik, tehát annál szükségesebb, hogy
a gyámhatóság körültekintő gondoskodása pótolja a rokoni önzetlenség hiányát; ellenben a hitbizományi hatóság, mely csak a
várományosok érdekei védelmére szorítkozik, intézkedéseinél annál szilárdabb alapúi veheti a rokonok nyilatkozatát, mivel ennek
értéke épen abban fekszik, ha minél inkább legyezi mindenik
mint várományos a saját érdekét.
Ha tehát az anyagyámnak, miként kifejtettük, nincs joga a
hitbizományi birtok kezeléséhez, de kezeli azt gyámhatósági engedély alapján, mely esetben pedig az 1877 : XX. tc. 115. §-a
szerint a gyámhatóságnak elszámolni tartozik és ha a jövedelemfelesleg őtet meg nem illeti: akkor a fentebbiekből kifolyólag
szükségképen be kell mutatnia a gyámhatóságnak a hitbizományi birtok haszonbérbe adására vonatkozó szerződést, mivel
annak megállapítása nélkül, hogy megfelelő-e a haszonbéri öszszeg? nincs-e az esetleg idegen érdekek előmozdítása céljából
felére, harmadára leszállítva? az anya kezelési számadása nem
érne semmit.
A kiskorú birtokában álló hitbizományi vagyon minden körülmények között feltétlenül a gyámhatóság rendelkezése alatt
áll, ki azt az 1877 : XX. tc. 115. §-a alapján csak számadás mellett kezeltetheti akár az anyával, akár más számadó gondnokkal,
vagyis az anya is csak számadó gondnok minőségével bírhat, a
gyámhatóságnak pedig módjában áll, hogy amennyiben indokolt,
a kiskorú gyermekével rendszerint együtt élő anya részére is
megfelelő lakást és eltartást rendeljen.
Nem lehetett szándékunk a hitbizomány intézményének helyes vagy nem helyes volta felett elmélkedni; annyi bizonyos,
hogy jogrendszerünkbe az 1687 : IX. tc. és az 1723 : L. tc. beillesztették azt, hogy mindenkor kir. jóváhagyástól feltételezetten
tehát privilégiumképen valaki maga szabhasson törvényt vagyona
öröklésére. A rendelkezés módját és korlátait az 1862. évi október 9-iki udvari rendelet és az 1869. évi április 7-iki I. M. rendelet határozzák meg s mi csak arra törekedtünk, hogy kimutassak, miszerint ezen korlátok között :
1. A kiskorú hitbizományi birtokos anyját mint természetes
és törvényes gyámot nem illeti meg a hitbizományi vagyon kezelésének joga. Csakis gyámhatósági felhatalmazás alapján kezelheti azt.
2. A kiskorú birtokában levő hitbizományi vagyonnak gyámhatósági engedély alapján történő kezeléséről az anyagyám rendes évi számadással tartozik a gyámhatóságnak.
3. Az anyagyám kezeléséből előállott és a számadás eredményeként mutatkozó jövedelem egyedül és kizárólag a kiskorú
birtokost illeti és javára gyámpénztári kezelésbe veendő.
4. Az anyagyám által kiskorú fia képviseletében a hitbizományi birtokra vonatkozóan kötött haszonbéri szerződés elsősorban a kiskorú birtokos érdekében leendő gyámhatósági elbírálás
alá és csak amennyiben jóváhagyatott, másodsorban a várományosok érdekében a hitbizományi hatóság elbírálása alá tartozik.
Bosnyák
László.

A festő m ű v é s z i s z e m é l y i s é g é n e k oltalma,
Néhány évvel ezelőtt Németországban történt, hogy egy háztulajdonos lépcsőháza számára egy előkelő festőnél freskót rendelt. A festő meg is festette. Műve sziklaparton sziréncsoportozatot ábrázolt. Idők multán a tulajdonosnak visszatetszett a szirének ruhátlansága, tehát átfesttette a képet úgy, hogy azután a
szirének rühában ékeskedtek. A festő sértve érezte művészi személyiségét és bíróság elé vitte az ügyet. A Reichsgericht ítélete,
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a híressé vált «Freskenurteil» 1 sok értékes vitaanyaggal szolgált
a német jogirodalomnak.
Hazai bíróságainkat a közelmúltban foglalkoztatta egy majdnem teljesen hasonló eset, amikor egyik jeles hazai festőművészünk érezte sértve személyiségi jogkörét azáltal, hogy a festmény tulajdonosa művét, egy arcképet — amely vélekedése szerint nem volt elég hű — az ő beleegyezése nélkül átfesttette. 2
E gyakorlati esetek kapcsán óhajtanék foglalkozni a festőművész személyiségi jogkörének kérdésével és ennek során felelni arra a kérdésre: vájjon megilleti-e a festőművészt az a jog,
hogy alkotásain változtatni az ő beleegyezése nélkül senkinek
sem szabad; létezik-e, miként lvohler nevezi, jog a műalkotás
integritására, és ha igen, e jog védelmére micsoda eszközök szolgálnak ?
I. A személyiségi jog, illetve jogok fogalma vitás. Az egyik
felfogás (Gierke) szerint az egy egyetlen ((egységes alanyi alapjog, amelyből az egyes alanyi személyiségi jogok kiválnak. Mások
csak egyes személyi jogosítványokat ismernek el. 3
Polgári törvénykönyvünk javaslatának bizottsági szövege
(Bsz. 17. §.) legális meghatározását adná az ú. n. személyiségi
jognak. Ez a meghatározás, szemben a javaslat 21. §-ával, mely
svájci polgári törvénykönyv 28. art. nyomán készült, már nemcsak közvetve, a jogvédelmi eszközök megjelölése révén ismeri
el a személyiség jogát, hanem ezt a speciális alanyi jogosítványt,
miként a képviselőházi bizottsági jelentés kiemeli (1. 26. o. a
Javaslat 21—22. §-hoz) pozitív irányban határozza meg.
Az a vita, hogy a személyiségi jog egyetlen egységes alapjognak tekintendő-e, amelynek egyes kiágazásai vannak, mint pl.
jog a szabadságra, képmásra stb., avagy csak ez utóbbiak mint
külön-külön alanyi jogosítványon léteznek, valóban doctrinár értékű. A lényeges, hogy van vagy lesz tárgyi jogszabály, mely
védi az egyénnek azon érdekeit, amelyek részben az embernek a
természetben, részben a társadalomban elfoglalt helyzeléből folynak; védi pedig azáltal, hogy mindenkit eltilt attól, hogy beavatkozzék az egyén ezen érdekviszonyaiba.
Ilyen körülmények között azt kell mondanunk, hogy annyiféle személyiségi jog van, ahányféle irányban nyilvánulhat meg
a személyiség, ahányféle (dntéréts personels® (svájci polgári törvénykönyv 28. Art.) személyi viszonyt a jogrend elismer. 4
Tudvalevően a polgári törvénykönyv tervezetének és javaslatának kritikája alkalmával nagy vita volt arról, hogy a kódex
felsorolja-e az egyes személyi jogosítványokat, avagy sem, a javaslat el is hagyta a taxativ felsorolás rendszerét.
Véleményem szerint úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból nagyon helyesen.
A személyiségi jogok leginkább ragadják meg az egyént a
társadalomhoz való viszonyában; és ez a viszony, miként a történelem mutatja, íolyton változó. Ezt a viszonyt részleteiben
magánjogi kódexbe foglalni, akár olyan széleskörű felsorolás
mellett is, mint amilyent pl. a kérdés egyik jeles művelője. Fazekas Oszkár proponál (i. m. 79. o.) lehetetlenség.
Elméletileg természetesen feltétlenül szükséges bizonyos osztályozása azoknak a javaknak, személyi viszonyoknak, melyeknek
a jog a társadalmi fejlődés jelenlegi időpontján vélelmet nyújt.
Erre nézve nagyon helyesnek tartom Egger svájci professzor csoportosítását.
Szerinte a aszemélyes javak® («Persönliche Güter») a következőleg szabályozhatók: A) élet, egészség, testi épség; B) a lelki
(szellemi) integritás; C) a természetes szabadság; D) a becsületjavak (Ehrengüter); E) titok; F) gazdasági személyiség.
Bennünket ehelyütt a D ) pont, a becsületjavak csoportja
érdekel.
Hogy a ((becsület)) elnevezés alá a személynek miféle viszonya,
illetve viszonyai vonandók, vitás; más szóval, a becsület fogalma
meglehetősen határozatlan.
Általában meg szokták különböztetni a benső (Egger objektív) értelemben vett becsületet, amely nem más, mint az egyén,
1

Urt. d. R. ger. (1. Sen.) v. 8. Juni 1912. Seuffert's Archiv. 68.
köt. 159. o.
2
L. Magánjogi Döntvénytár jelen évfolyam 154. sz. eset.
3
L. A kérdés teljes irodalmának kritikai ismertetését. Személyi: «A névjog® c. művének 59. és köv. o.
4
Egger Kommentár z. Schweizerischen Zivilgesetzbuch 104—107.
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mint társadalmi tag belső erkölcsi értéke, amiről a külvilág nem
tud és amely felett <mon judikat pra;tor)) és a külsőt, amely abban áll, hogy az egyén értékét a társadalom számára a társadalom többi tagjai elismerik. A becsülethez tartozó ennélfogva pl.
a jó hírnév, a polgári állás; de idetartozik a ola confiance de la
clientéle», die gescháftliche Éhre (Egger idézi a svájci bírói
gyakorlatból i. m. 104. o.), szóval az ú. n. «Berufsehre», a foglalkozás becsülete is.
Van-e ilyen becsület ?
Ha a becsület fogalmánál a most mondott elválasztást felvesszük, akkor bátran azt felelhetjük — némely moralista tiltakozása d a c á r a — hogy igen; és akkor az orvosnak hivatás (foglalkozásbeli) becsületét sérti az, aki azt állítja, hogy a páciensei
elhalnak, a tanárét, ha azt híresztelik róla, hogy ostobaságot tanít, az ügyvédét, hogy elrontja kliensei pereit stb.
Idesorozom esetünket is: a festő hírnevet szerez magának a
rajzvonal konstrukciójával, a színek eredetiségével, a művészi
technika általa alkalmazásba vett egyéb eszközeivel, ezt a művészi becsületet sérti az, aki megváltoztatja a művész rajzát, a
festménye színeit stb. Megfordítva a festőnek joga van arra, hogy
mindez ne történjék meg. Ez a jog, mint személyiségi jog: a
becsületjavak és pediglen ezen belül a hivatás (foglalkozás), becsület (Berufsehre) javak csoportjába tartozó jogosítvány.
II. A ^festőművésznek ez a becsületjoga elhatárolandó a
szerzői jogtól. Vitás már az is, hogy a szerzői jog egyáltalán
személyiségi jog-e; -Kohler pl. nem tartja annak, 5 ellenben a
cFreskenurteib és a német bírói gyakorlat szerint általában az.
A fentebb adott osztályozás szerint (Egger) az elhatárolás az
volna, hogy a szerzői jogban az egyén gazdasági személyisége
nyilvánul meg, míg a művészi becsületjog a művész erkölcsi
személyiségének megnyilvánulása. Még szabatosabban fejezi ki
ezt Fazekas, aki mind a kettőt az ú. n. immateriális javak kategóriája alá foglalja, amelynek két csoportját különbözteti meg:
a) erkölcsi javak, b) szellemi javak csoportját; a művészi becsületjog az előbbi, a szerzői jog az utóbbi csoportba tartozó.
Ez elhatárolás nagyon fontos jogi következményekkel jár.
így: a) ez a személyiségi j o g érintetlén marad akkor is, ha a
szerzői joggal egyébként rendelkezik a m ű v é s z b ) a szerzői
jogra vonatkozóan felállított nemzetközi, szabályok nem alkalmazhatók ezen művészi jogra; c) a szerzői jog gyakorlásának
módját érintő szabályok erre a jogra nem vonatkoztathatók stb.
(L. Kohler: Kunstwerkrecht 137—138. o.)
III. A festőnek ezen művészi személyiségi joga abszolút jog.
Kohlerrel szemben aki személyiségi jogok abszolút jellegét tagadja, ma már ez a felfogás mondható uralkodónak. Kifejezetten hangsúlyozza ezt a javaslatra vonatkozó bizottsági jnlentés
(235.) is.
Ennek megállapítása azért jelentős, mert a kérdéses esetben
a festmény tulajdonosa a festő személyiségi jogával a saját tulajdonjogát állítja szembe, mondván, hogy a tulajdonos a tulajdon tárgyával tetszése szerint rendelkezik. Vagyis a (cFreskenurteib) és a hazai judikatura fent érintett esetében eldöntendő
kérdés, t. i. a művésznek a mű változatlanságát illető személyiségi joga és a műalkotás tulajdonjogának egymáshoz való viszonya a következőleg elemezendő:
1. A tulajdonjog átruházása által megszűnt-e a festőnek'a
műve integritásához való j o g a ?
2. Amennyiben nem szűnt meg, hogy alakul a helyzet ezen
két abszolút jogosítvány konkurrenciája esetén.
Az elsőre vonatkozólag először is analógiára utalhatunk.
A szerzői jogról szóló 1884: XVI. tc. 64, §-a kifejezetten kimondja,
hogy ha a szerző valamely művét másnak tulajdonába bocsátja,
ezzel az utánképzés joga (szerzői) még átengedettnek nem tekintetik. Ugyanígy a német 1907 január 9. Kunstschutzgesetz 10. §.
«Die Überlassung des Eigentuins an einem Werke, schliesst,
soweit nicht ein anderes vereinbart ist, die Überlassung des
Rechtes des Urhebers nicht in sich.»
' Ismételjük: a szerzői jog különbözik a festő most tárgyalt
becsületjogától, de szintén személyiségi jog. Az idézett törvényhely voltaképen nem más, mint akár öntudatosan, akár nem, de
a személyiségi jogokra vonatkozó általános szabálynak az alkal5
6

L. a Személyinél idézett (630.) műveit.
«Freskenurteil».
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mazása a szerzői jogra, de épen ezért analógia ú t j á n alkalmazandó a személyiségi jogok egyéb körénél is.
A személyiségi jogokra vonatkozó ezen alapszabályt a polgári törvénykönyvünk javaslata így szövegezi (Bsz. 17. §.; Javaslat 21. §. 2. bek.):
«A személyiség jogáról lemondani vagy gyakorlását jó erkölcsökbe ütköző módon korlátozni nem lehet.))
Az első konklúziónk tehát az, hogy a műalkotás tulajdonának átszállásával a festő személyiségi joga továbbra is fenmai ad
a maga teljességében.
Hogy alakul már most ezen két abszolút jognak a konkurrenciája ?
A tulajdonjog tartalmát illetően lassanként a jogtörténelemé
lesz az a romanista tan, hogy a tulajdon teljes és kizárólagos
hatalom a dolog felett, a BGB. 903. §., a Javaslat 391. §-a hangsúlyozzák, hogy a tulajdonos csak a törvények
és mások
jogainak korlátai között bánhat tetszés szerint a dolgával.
Ugy a német, mint a magyar bírói gyakorlat ezen az alapon
oldotta meg a kérdést, kimondván, hogy a festőnek most tárgyalt
személyiségi joga oly korlát, mely a tulajdonjognak másra történt átruházása után is kizár a szerző művészen kívül mindenkit
a változtatás iránt való rendelkezésből.
A «Freskenurteil» egyik irodalmi bírálója Schlechtriem (Urheberrecht und Eigentum am Bildwerk. Grüchot's Beitráge 57.
évf. 822. o.) ezt az álláspontot éles kritika tárgyává teszi. Szerinte a képzőművészeti alkotásnál a művészi gondolat az anyagban testesülvén meg:
«Wer (ibér das Eigentum an de> Materie verfügt, verlugt
notwendiger weise üher das Kunstwerk und alle Rechte seines
Schöpfers, genau so, wie man über die dem Inhaberpapiere zugrundeliegende Forderung durch Verfügung über das Eigentum
am Papiere v e r f ü g t . í
Főleg azt kifogásolja a német bíróság ítéletében, hogy amíg
egyrészt megállapítja a tulajdonosnak azt a jogát, hogy a képet
megsemmisítse, addig a változtatástól eltiltja őt. Ugy hiszem, az
idézett álláspont tarthatatlan és egy kultúrembernek a művészetről alkotott felfogásával annyira nem egyeztethető össze, amenynyire nem hasonlítható egy váltó vagy közraktári jegy egy festőművész alkotásához.
A festmény tulajdonosa csakugyan megsemmisítheti a festményt, legalább is addig, amíg nem lesz a kultúra nevében ilyen
vandalizmustól eltiltva. Ebben az irányban ma még nincs korlátozva tulajdonjoga és így ezen cselekménye által jogot nem sért.
Ellenben ha egyszer megállapítjuk azt, hogy aki egy festőművész
alkotásán annak beleegyezése nélkül változtat, az a festő művészi
becsületét sérti, amelynek integritása viszont abszolút személyiségi j o g tárgya; akkor többé nem mondhatjuk, hogy a tulajdonos változtathat csupán azon az alapon, hogy ő az anyag felett
rendelkezik.
A jogosítványok tartalmát és a védelem mértékét a cél szempontjából kell mérlegelni. A művész a külső világról saját egyéni
lelki hangulatának beleszűrésével tár a szemlélő elé egy képet
azzal a céllal, hogy a szemlélőben ugyanolyan hangulatot, a szépnek ugyanazt a gyönyörét keltse fel, amely az ő lelkében van.
A tulajdonos e célt akkor, amikor megvette a festményt, magáévá tette.
Ha elejti ezt a célt, megdőlt tulajdonjogának a jogvédelmi
alapja a művésszel szemben és megfordítva, ennek a kulturális
célnak a megvédelmezésére nyújt most már a j o g a művésznek
védelmi eszközöket.
Dr. Hokkes
Zoltán.

A váltó-követelés járulékainak telekkönyvi
előjegyzése.
A lejárt váltó-követelések előjegyzésének esetén telekkönyvi
hatóságaink úgyszólván kivétel nélkül azt a gyakorlatot követik,
hogy a kamatok, valamint egyéb járulékok erejéig az előjegyzést
megtagadják. A megtagadás indokait a budapesti kir. ítélőtáblának egy régebbi határozatából merítik, melyben a kir. ítélőtábla
azt az álláspontot foglalta el, hogy miután a váltóban kamatfizetési kötelezettség kikötve nincs, a váltó-óvás pedig a telekkönyvi rendtártás 88. §-ában körülírt okiratoknak nem tekinthető, a kamat- és óvás-költség telekkönyvi biztosításának sincs
helye.
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A váltó-előjegyzések ily alapon való elbírálása nem tekinthető a kérdés sikerült megoldásának. Ellentétben áll e gyakorlat a jogkereső felek érdekeivel, célszerűtlen ezenkívül telekkönyvi kezelési szempontból is. Emellett nehézség nélkül összhangba hozható a telekkönyvi rendtartás elveivel és szabályaival
is a jelen gyakorlatnak oly módon való megváltoztatása, hogy a
váltó-előjegyzés a járulékokra is kiterjedjen.
Ha az érdekelt felek szempontjából vizsgáljuk a kérdést,
arra az eredményre kell jutnunk, hogy a kamat váltódíj- és óvásköltségek előjegyzésének megtagadása a hitelező érdekeit alapos
ok nélkül nagymértékben sérti, viszont az adósra nézve az előjegyzésnek e járulékokra is kiterjedő megengedése sérelemmel
és hátránnyal nem jár, az előjegyzés megtagadása pedig részére
semmi előnyt nem biztosít.
A váltón alapuló követelés előjegyzését ugyanis a hitelező
per útján igazolja, mely perben a váltótörvény 50. és 51. §-ai
értelmében úgy a kamatok mint az óvási költségek és váltódíjköveteléséhez joga van s azok részére megítéltetnek bármely
váltó-adóssal szemben. A követelés igazolásakor tehát a hitelező
a bírói határozat alapján már a kamatok és költségek erejéig is
zálogjogot nyerhet adósa ingatlanára, azonban — s itt rejlik
reá nézve a sérelem — már nem abban a rangsorban, amelyben
tőkekövetelése előjegyzést nyert, hanem csak, azon a ranghelyen,
amely neki az igazolás idejében jut. Viszont az adós nem szabadul azért a járulékok megtérítése alól, csakhogy ha az ingatlan túl van terhelve, megeshetik, hogy a hitelező, aki pedig az
előjegyzést még kellő időben kérte, a kamatok, óvásköltségek és
váltódíj erejéig kielégítést már nem fog nyerni, mert az előjegyzés és igazolás közötti időben az ingatlan értékét felemésztő terhek jutottak megelőző ranghelyhez.
Az adós szempontjából teljesen közömbös, hogy az ingatlanból mely jelzálogos hitelező nyer előbb kielégítést, ellenben a
hitelező, akinek pedig nyilvánvaló joga megvolt már az előjegyzés alkalmával a kamatok, váltódíj- ós óvási-költségek követeléséhez, indokolatlan kárt szenved.
De az előjegyzésből semmi kár nem származik az adósra
azokban az igen ritkán előforduló és csekély számú esetekben
sem, ha a kamatok és óvásköltségek vagy váltódíj bármi oknál
fogva meg nem ítéltetnek, mert ez esetben e járulékok tekintetében az előjegyzés igazolva nem lesz és kitörlendő.
Ezekből láthatjuk tehát, hogy a felek érdekei szempontjából
az előjegyzés megadása a helyesebb és célszerűbb eljárás.
Fentieken kívül telekkönyvi kezelési szempontból bírálva a
kérdést, szintén azt kell megállapítanunk, hogy a tőkének a járulékoktól elkülönítve történő előjegyzése, illetve a járulékoknak
később, ítélet- vagy váltóíizetési meghagyás alapján való bekebelezése a bevezetőnek tetemes munka-szaporulatot okoz, mert az
előjegyzett jog igazolása helyett újabb, külön sorszám alatt szereplő bekebelezést kell foganatosítania; ezenfelül a telekkönyvi
betétek áttekinthetőségét is rontja és az ugyanegy követelésnek
különböző rangsorban való kielégítése a kielégítési sorrend megállapítását nehézkesebbé teszi, sőt zavarokra és tévedésekre ad
alkalmat.
Arni a váltóból folyó kamatfizetési kötelezettséget illeti, igaz
ugyan,.hogy a váltóban kamata kikötve nincs, mert az 1876 :
XXVII. tc. 3. §. 2. . pontja szerint ily kikötés nem érvényes, de
viszont az 50. és 51. §. lejárattól számított 6% kamatot biztosít
a váltóbirtokosnak.
Tekintve pedig, hogy a bírói gyakorlat az ideigL törv. szab.
III. 5. §-a alapján a lejárt váltót csupán váltói minőségénél
fogva tette meg előjegyzésre alkalmas okirattá, mivel sem magyarázható meg az az eljárás, hogy a váltó-követeléssel oly szorosan összefüggő és ahhoz törvényes rendelkezés szerint tartozó
kamat és egyéb járulékokra ezt a gyakorlatot nem terjeszti ki.
Ha már a tőke előjegyzésénél a váltói minőség és a váltó kellékei az irányadó szempont, ugyanez alkalmazandó a kamatra,
óvási költségekre az V3°/o váltódíjra is, melyek a váltótörvény
szerint a váltóbirtokost megilletik.
Csupán ezeket a járulékokat veszem tárgyalás alá, mert a
kamatóvásköltség és váltóösszeg után járó Vs°/o váltódíj már az
előjegyzés idejében határozottan megjelölhető és meghatározható
összegek s így a telekkönyvi rendtartás 65. §-a sérelmet nem
szenved.

Ha a telekkönyvi rendtartásnak az előjegyzések szabályozására vonatkozó rendelkezéseit tesszük vizsgálat tárgyává, úgy
nem találunk e szabályozás és a fentebb javasolt gyakorlat között ellentétet.
A telekkönyvi rendtartásnak a magánokiratokra alapított előjegyzésekre vonatkozó az az alapelve, hogy általában előjegyzést
enged — az egyéb feltételek fen forgása esetén — oly okiratok
alapján, melyek a polgári rendtartás szabályai szerint bizonyítékul szolgálnak, illetve előjegyzést enged azokra a jogokra, melyek ily okirattal bizonyítva vannak.
Ezt az elvet j u t t a t j a kifejezésre a telekkönyvi rendtartás
87. §-a.
A most említett alapelv alkalmazásával arra az eredményre
kell jutnunk, hogy a lejárt váltó és óváslevél alapján az előjegyzés a járulékok tekintetében is megengedendő, mert a váltó nemcsak a benne kitett tőke, hanem a lejárattól folyó kamat és V3%
váltódíj követelbetésére is teljes bizonyítékul szolgál és egyedül
a váltólejáratból, minden további ténykörülmény vizsgálata és
bizonyítása nélkül megállapítandó a hitelezőnek a kamatokhoz
és váltódíjhoz való követelési joga épen úgy mint magának a
tőkekövetelésnek fenállása. Ugyanez áll az óváslevélre is az
óvási költségek felmerülte és mennyiségének megállapításánál.
Ezen alapelv mellett megállapítható az is, hogy a váltó a
telekkönyvi rendtartás 63. stb. §-ai általános követelményeinek a
járulék tekintetében is megfelel úgy a bejegyzendő j o g és a bejegyzés tárgyának határozottsága, valamint az eiedeti okirati
minőség a jogalap és a jogcím tekintetében is.
A váltó és az óvás a kifejtettek szerint teljes mértékben bizonyítja a hitelezőnek úgy a váltótőke, mint annak a lejárattól
számított 6% kamata és 1 3 % váltódíj és az óvásköltségek követelhetésékez való jogát és pedig a felsorolt járulékok mennyiségét és összegét is pontosan meghatározva; következéskép indokolatlan oly eljárás és magyarázat, mely szerint a követelésnek
csak egy része erejéig adjunk a hitelező biztosítására előjegyzést akkor, amikor az előjegyzés megadásának feltételei egyébként megvannak.
Minden szempont amellett szól tehát, hogy telekkönyvi hatóságaink a régi gyakorlattal szakítva, a váltón alapuló követelések egész összege tehát a tőkével együtt a fent részletezett
járulék erejéig is adják meg az előjegyzést.
Dr. Deák Ernő.

BELFÖLD.

Szemle.

— A r o m á n h i t s z e t j é s páratlan cinizmusa szinte
l e h e t e t l e n n é teszi, h o g y azzal, m i k é n t l a p u n k t u d o m á n y o s
jellege m e g k í v á n j a , a n e m z e t k ö z i j o g v i l á g í t á s á b a n s i n e ira
et s t u d i o f o g l a l k o z z u n k . Minden j o g alapja és záloga a pacta
óunt áervanda
tétele s a n e m z e t k ö z i j o g e l m é l e t e m á r r é g
r á c á f o l t a r r a a f e l t e v é s r e , m i n t h a a r e b u s sic s t a n t i b u s z á r a dék a n e m z e t k ö z i s z e r z ő d é s e k n e k h a l l g a t ó l a g o s k i e g é s z í t ő
r é s z e volna. Ila az állam, a m e l y a h a r m a d i k p á r i s i b é k e k ö t é s b e n f o g a n t a t o t t és a berlini k o n g r e s s z u s o n s z ü l e t e t t ,
amely tehát létjogosultságát a nemzetközi szerződés erejének k ö s z ö n h e t i , az a p a g y i l k o s a l j a s s á g á v a l és a lesből tám a d ó r a b l ó g y á v a s á g á v a l t ö r l é t a l a p j a ellen, a j o g g é n i u s z á n a k v o l t a k é p f á j d a l m a s r e z i g n á c i ó v a l kell e l n é m u j n i a . C s a k
a vádló s z e r e p e illeti a j o g o t , a b i r á l a t r a c s u p á n a világt ö r t é n e l e m í t é l ő s z é k e hivatott. Ez az o k a a n n a k , h o g y a
história
m e s t e r é t k é r t ü k fel a n n a k
az e s e m é n y n e k a
m é l t a t á s á r a , a m e l y n e k elvet e m ü l t s é g e c s a k a t ö r t é n e l e m
látószögéből világítható meg, És ebben a világításban a
r o m á n h i t s z e g é s m é g G o e t h e ö r ö k i g a z n a k l á t s z ó szavait is
megcáfolja : das Gemeine m u s s man nicht rügen, denn das
bleibt sich e w í g gleich.
A háborútól sújtott erdélyrészi
mére, mint értesülünk, a k o r m á n y rendeleti
intézkedéseket szándékozik életbeléptetni.
megjelenő rendeletet lapunk
következő

a d ó s o k védelú t o n kivételes
A legközelebb
számában
kö-
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— A váci é s s z e g e d i á l l a m f o g h á z é s a v á c i közvetítő intézet épületét, mint értésülünk, az igazságügyminiszter kiüríttette és az erdélyi menekülők rendelkezésére
bocsátotta, egyszersmind ellátásukról is gondoskodván. Ez
az intézkedés ép úgy dicséri a miniszter közismert humánus érzését, mint ahogy államférfiúi stílusról is tanúskodik,
amely nagy időkben túlteszi magát a rendeletek kicsinyes
korlátain. Az igazságügyi adminisztráció, amely ilykép beleilleszkedik a nemzeti harmóniába, méltán tarthat elismerésre igényt.
— J o g e g y s é g i k é r d é s . A kir. Kúria I. (közpolgári ügyekre
alakított) jogegységi tanácsa az 1916. évi szept. hó 23. napjára
kitűzött ülésében a következő vitás elvi kérdést fogja eldönteni:
«^Aki valamely ügyének ellátására maga helyett mást rendel ki,
az csupán saját vétkessége esetében vagy enélkül is felel-e azért
a kárért, amelyet a kirendelt az ügykörébe eső tennivalók teljesítésében harmadik személynek jogellenesen okoz ?» (Vonatkozással egyfelől a debreczeni és pozsonyi, másfelől a budapesti,
kassai és nagyváradi kir. ítélőtáblák, valamint a kir. Kúria ellentétes gyakorlatára.)

Az üzletátruházás fogalmának határai. Az üzletátruházásról szóló törvény meglehetősen szabad kezet ad a bíró
ságnak, hogy az cceset összes körülményei szerint)) állapítsa meg,
forog-e fen üzletátruházás vagy sem. A bíróságok e felhatalmazás alapján messzire terjesztették ki az üzletátruházás fogalmának határait. A liberális bírói gyakorlat magyarázza meg azt
a keresetet, melyet a kir. Kúria a legutóbbi napokban utasított
el, helybenhagyva mindkét alsófokú bíróság ítéletét. Az eset
tényállása következő. Egy földbirtokos erdejének fáját eladta
egy fakereskedőnek. A fakereskedő hozzáfogott a fa kitermeléséhez, de fizetésképtelen lett, mielőtt a ledöntött és részben már
fel is dolgozott fát az erdőből elszállította volna. A fakereskedő
az erdőben fekvő fát a földbirtokossal szemben fenálló tartozásának kiegyenlítésére utóbbinak adás-vételi szerződésben átengedte, mely szerződés egyúttal stornírozta az eredeti fatermelési
szerződést. A fakereskedő hitelezője ezt a szerződést üzletátruházásnak tekintette és ez alapon pert indított a földbirtokos
ellen.
A budapesti kir. törvényszék a keresetet elutasította. Az indokolás elvi része következőképen szól: «Az a körülmény, hogy a
szerződés szerint alperes megvette a kitermelt és részben már
forgalomba hozatalra is feldolgozott faanyagot a csatolt szerződés jogi természetén mitsem változtat, azt nem teszi üzletátruházási szerződéssé. Mert nem tekintve azt, hogy a szerződésből kitűnőleg nem tulajdonképeni vételről van szó, hanem felek a fakitermelési szerződés megszüntetése folytán szükségessé vált
összeszámozkodás eredményét foglalták vételi ügylet alakjában
olyként, hogy N. N. (fakereskedő) az alperes javára mutatkozó,
egyébként már megállapított, sőt a fakészletre vezetett végrehajtás útján jelzálogilag is biztosított követelés kiegyenlítése
végett adta át a kitermelt fát alperesnek, a fakészlet egymagában, a kitermeléshez szükséges üzemi berendezés, a szakképzett
tisztviselő és munkásszemélyzet az üzleti könyvek és irományok
stb. nélkül a kereskedelmi üzlet fogalmának megállapításához
nem elegendő.® A kir. törvényszék ítéletét a felsőbíróságok helybenhagyták (Kúria Rp. VIII. 1905/916).

— Bulgária és Törökország gazdasági és jogi vis z o n y a i t a m. kir. keleti kereskedelmi akadémián az 1915/16.
évben a szakférfiak egész sora ismertette. Ezek az aktuális előadások most dr. Nagy Ferencnek az akadémia felügyelő-bizottsági elnökének előszavával külön kötetben jelentek meg. Köztük találjuk dr. Berinkey Dénesnek a két ország jogi állapotairól és dr. Meszlény Arthurnak Bulgária és Törökország kereskedelmi és váltójogáról tartott előadásait is. Mindkettő mintaszerű szabatossággal, széleskörű forrástanulmányok alapján világos, kimerítő képét rajzolja meg szövetségeseink jogi világának.
Különösen nehéz volt ez a feladat a Török-Birodalomra vonatkozólag, ahol a világi és egyházi j o g bonyolult egybefonódása
akadályozza az áttekintést. Mindkét előadó helyesen utal a bol-

Főszerkesztő :

Dr. Dárday Sándor.
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gár és magyar K. T. közeli rokonságára. Ugyanez áll egyébként
a két állam Btk.-ére is. Az érdekes kötet az akadémia kiadványai
közt jelent meg, ára 5 korona.
— A. J o g á l l a m szeptember—októberi füzete a következő tartalommal jelent m e g : Dr. Franz Klein: A forgalmi tilalmak, joggátló intézkedések és hadikárok kezelése a békekötésnél. — Dr. Beek
Hugó: A szabadalmi törvénytervezet.—Dr. Szászy Béla : Az osztrákmagyar közjogi közösség minősítése. — Dr. Degré Miklós: Bírói
igazságszolgáltatásunk az 1913—1915. évben. — Könyvismertetések
Baumgarten Izidor Büntetőjogi tanulmányok 111. kötetéről. —Finkey
Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyvéről. — Vámbéry Rusztem :
A bűnvádi perrendtartás tankönyvéről. A Felsőoktatási Egyesület
véleményes jelentéséről. — Szirtes Artúr: A társadalmi törvényelőkészítés kérdéséről. — Halmay Gusztáv : A magyar közigazgatási
jog magánjogi vonatkozásai eímű művéről.
KÜLFÖLD.

— A jogi meggyőződésnek a kényszerítő körülményekhez való hozzásímúlására épületes példát szolgáltatott a belga
semmítőszék abban a határozatában, amelyben az állam területét megszálló ellenség által alkotott jogszabályok érvényessége
felett döntött. Előfordult ugyanis, hogy az alsóbíróságok a j o g
rettenthetetlen őreinek szerepére vállalkozva kimondták, hogy a
német hatóságoknak a megszállott területen életbeléptetett rendeletei érvénytelenek a belga közjog szerint, s így azokat a bíróságoknak figyelembe venni nem szabad. A fellebbezési bíróságok már óvatosak voltak, tartózkodtak a nagyhangú kijelentésektől, megállapították ugyan, hogy a bírónak a nemzetközi
államszerződéseknek megfelelően jogukban áll a megszálló által
életbeléptetett jogszabály érvényessége felett dönteni, de az adott
esetekben s nagy gyakorlati érzékre valló judiciummal — a német rendeleteket rendszerint érvényeseknek mondták ki. Míg
végre a semmítőszék valóban diplomatikus gondolkodásmódra
valló indokolással dönti el a kérdést. A törvény — mondja a határozat — lényegében a szuverén hatalom egy ténye. A belga
szuverénítás a nemzetből indul ki és az állam egy részének megszállása dacára sem ment át a katonai kormányzó hatalmi körébe. A megszállónak rendeletei tehát nem bírnak törvény erejével, azok csupán a fegyveres erőnek rendelkezései. A belga
állam kötelezte magát a szárazföldi háborúról szóló egyezmény
elfogadására, midőn a belga kormány a második békekonferencia
megállapodásait a kamara elé terjesztette hozzájárulás végett,
ami törvény alakjában meg is történt. A nemzetközi szerződés
ily módon törvényerőre emelkedett és a belga bíróságoknak törvényként is kell azokat respektálniok. Ez az egyezmény azonban
megengedi, hogy a megszálló fél a megszállott területen, a közrend és a nyilvános élet rendjének megóvása érdekében a fennálló jogszabályoktól eltérő intézkedéseket léptethessen életbe.
Az államot és alattvalóit ily módon köti ez a kikötés is,
bármi is legyen annak gyakorlati következménye. A német
katonai hatóságnak rendelkezéseit tehát érvényeseknek kell
elismerni, nem mintha a törvényhozás joga a belga államról most már erre átszállott volna, nem mintha az ily rendelkezés egyéb volna egy idegen fegyveres hatalom parancsánál, hanem csupán abból az okból, mert a belga állam maga akarta
ezt így, midőn az egyezményt elfogadta, s így azt egy valóságos
törvény parancsolja. A bíróságok nem vizsgálhatják az érvényesség kérdését, amikor azt már egy belga törvény eldöntötte. Ha
ezt mégis megtennék, a nemzeti hatalom kiváltságait sértenék és
saját hatáskörüket meghaladó feladatra vállalkoznának. A semmítőszék kétségtelenül nagyúri gesztussal intézi el a kérdést; a
német haderő rendelkezéseinek érvényességét, mint a belga államhatalom szuverénításának csorbíthatatlan érvényesüléseként állítja
be. Mennyire változhatik a helyzet képe, csak különböző nézőpontokból kell azt szemlélni.
A.

J ó p r a k s z i s s a l biró fiatal hadmentes erdélyi menekült
ügyvéd állást keres. Szives ajánlatok dr. Molnár József főgimn.
tanár címére küldendők Szentesre.
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TAUTALOM. Dr. Lévij Béla budapesti ügyvéd : A szabadalmi törvényjavaslat előadói tervezete. — Dr. Vámbéri] Rusztem egyetemi
magántanár: Zárt főtárgyaláson hozott ítélet kihirdetése. —
Dr. Klein Ede abauj-szepsii ügyvéd: Rangsor fentartása. —
Dr. Zilahi László igazságügyminiszteri fogalmazó : A londoni deklaráció kötelező ereje. — Szemle.
Melléklelek: I. Magánjogi és Perjogi Döntvénytár. — Kivonat a
«Budapesti Közlöny»-ből. — II. Az erdélyrészi moratóriumi rendelet.

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

kívánatos, ha a törvény tervezete végleges szövegel nyerne a
jelzett időpont előtt.
Bárminő megoldást nyerjen is azonban ez a kérdés, a tervezet minél alaposabb megbeszélése feltétlenül kívánatos.
Minthogy a tervezet a beosztás tekintetében a jelenlegi szabadalmi törvényt követi, a következőkben ugyanezt a rendet tartjuk szem előtt.
I.

A szabadalom tárgya.

A szabadalmi törvényjavaslat előadói
tervezete.
A kereskedelemügyi miniszter véleményezés céljából július
hó folyamán szétküldötte a szabadalmi törvény előadói tervezetét.
A javaslatot szétküldő miniszteri rendelet kiemeli, hogy a
miniszter a tervezet tekintetében még nem foglalt állást.
Eszerint a tervezet szerzőjének, dr. Schuster Rudolf őméltóságának. a m. kir. szabadalmi tanács elnökének egyéni véleményét képviseli és a kormány igen helyesen a közvélemény kialakulását akarja bevárni, mielőtt a szabadalmi jog reformja
kérdésében állást foglalna.
A közvélemény helyes informálásához kívánok a következőkben hozzájárulni a tervezet rendszeres és tárgyilagos ismertetésével és bírálatával.
A tárgyilagosság érdekében csak az ismertetés után fogom
végső következtetéseimet levonni és elöljáróban csupán egy kérdést kívánok felvetni, azt: időszerű-e a javaslat, indokolt-e most,
a világháború forgatagában a szabadalmi törvény revíziója, különösen, miután a kérdés hét esztendeje, vagyis 1909 óta, amidőn a szabadalmi törvény első reformtervezete megjelent, pihent ?
A tervezet szerzője a Magyar Jogászegyletben tartott előadásában e kérdésre igenlően válaszolt és erészben tételes szabadalmi törvényünk hiányain kívül főleg a szabadalmi ügy fontosságára utalt. Ezen premisszák tekintetében teljesen egy nézeten vagyok vele. A szabadalmi jognak valóban igen nagy a
fontossága és bizonyos az is, hogy jelenlegi szabadalmi törvényünk hiányos.
Mindemellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy a jelenlegi időpont már csak azért sem alkalmas a szabadalmi j o g fejlődése egyik szakának lezárására, mert épen a háború számos
oly kérdést vetett fel, amelyekre csak a békés állapot helyreállítása után adhatjuk meg a kellő választ és ekként félő, hogy az
esetben, ha a tervezet a háború folyamán kerülne törvényhozási
tárgyalásra, még életbelépte előtt módosulásra szorulna. Már
pedig az ilyen efemer alkotás nem lehet törvényhozási ideál.
Nem hagyható figyelmen kívül és gondolkodóba kell hogy
ejtsen az is, hogy a német törvényhozás az 1913-ban közzétett
törvényjavaslatot, amelyhez a birodalmi és szövetségi kormányok már állást foglaltak és amellyel a német gazdasági és jogászi közvélemény igen behatóan foglalkozott, a háborúra való
tekintettel, mint a javaslat indokolása is említi (lásd indokolás
41. lap), levette a napirendről.
. Ez okból úgy vélem, amily helyes, hogy a szabadalmi jog
reformjának kérdése beható megvitatás tárgya legyen, másfelől
a normális viszonyok helyreállítása előtt, nemcsak hogy az ú j
törvény megalkotásáról nem lehet szó, de még az sem volna

A tervezet 1. §-a szerint: ((Szabadalmazható minden új találmány, amely iparilag
megvalósíthatók
A tervezet tehát jelenlegi törvényünk 1. §-ától csak abban
tér el, hogy az ((értékesíthető)) kitételt a ccmegvalósítható»-val
pótolja. Az indokolás kifejti, hogy ezzel csak ugyanazt akarja
körülírni, amit a jelenlegi törvény szempontjából gyakorlat és
irodalom az értékesíthetőség alatt értett.
Ennyiből az újítás helyeselhető, kérdés azonban, hogy a
((megvalósíthatósági) körülírás nem fog-e szintén félreértésekre
vezetni.
Ennélfogva, habár az" indokolás fejtegetései mellett a kérdésnek nagyobb jelentőség nem tulajdonítható, a magam részéről célszerűbbnek t a r t o t t a m volna olyan fogalmazást, amely minden kétséget kizár.
A szabadalmazásból kizárt találmányok tekintetében a tervezet 2. §-a eltér jelenlegi jogunktól, amennyiben a hadképesség
emelésére szükséges találmányokat nem zárja ki a szabadalmaz' hatóság köréből, illetőleg nem adja meg a kormánynak azt a
jogot, hogy az ily találmányok szabadalmazását tiltakozásával
megakadályozhassa.
A tervezet e tekintetben azon kívánalmakat honorálja, amelyek úgyszólván a szabadalmi törvény megalkotásának perce óta
állandóan kifejezésre juttattak és teljesen azonos alapon áll az
1909. évi törvénytervezettel.
Egyébként a 2.
a jelenlegi 2. §-al, stiláris módosításoktól
eltekintve, azonos.
Első bekezdésében megismétli azt az intézkedést, hogy nemcsak azon találmányok vannak kizárva a szabadalmazásból, amelyek megvalósítása törvénybe vagy a közerkölcsiségbe ütközik,
hanem hogy a rendeletbe ütköző szabadalmak is ki vannak
zárva a szabadalmi oltalomból, holott a rendeleteket a magyar
jog keretében megillető helynek megfelelőleg azok önálló kútfőként való felsorolása nem helyeselhető és ekként teljesen elegendő, ha a törvénybe ütköző találmányokat említ a törvény.
Hasonlókép célszerűbbnek tartottam volna, ha a tervezet az
1909. évi tervezet példáját követve nem a közerkölcsiségbe, hanem a jó erkölcsökbe ütköző találmányokat jelölte volna meg a
szabadalmazhatóságból kizárt találmányok gyanánt, mert ez a
meghatározás sokkal plasztikusabban írja körül a kivétel valódi
terjedelmét, mint a tervezet.
Nem helyeselhetem, hogy a tervezet 2. §-ában megismétli
jelenlegi törvényünk 2. §. 3. pontját, amely a tudományos tantételekre és elvekre mint ilyenekre vonatkozó találmányokat kizárja a szabadalmi oltalomból. A találmány fogalma már önmagábanvéve kizárja ugyanis, hogy tudományos tantételekre és elvekre
vonatkozhassék. Tudományos elveket és tantételeket fel lehet
fedezni, de nem lehet feltalálni és ekként semmi célja sincs an-
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nak, hogy a találmány fogalmát ezzel a felesleges intézkedéssel
elhomályosítsuk.
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gyakorlatra és a szabadalmi hivatal 1899. évi 731. sz. határozatára hivatkozik.
Végül a magam részéről azt sem tartom helyesnek, hogy a
Ezzel szemben reá kell mutatnom arra, hogy a bejelentés
tervezet az állati tápszerek tekintetében is csak az előállításra közzététele és a szabadalmi leírásnak közszemlére való kitétele
szolgáló eljárást engedi szabadalmazni. Ez a megszorítás néze- mindenki részére hozzáférhetővé teszi a bejelentés tárgyát, abból
tem szerint az állati tápszerek mai gazdasági jelentőségével össze bárki megismerheti a találmányt és így indokolt, hogy ez is lenem egyeztethető és a feltaláló jogainak indokolatlan megszorí- rontsa a találmány ú j voltát. Ez okból Kohlerrel és az 1909. évi
tását tartalmazza.
magyar tervezettel egyezőleg a bejelentés közzétételének ujdonA találmány újdonságának körülírása tekintetében a tervezet ságrontó hatást tulajdonítanék.
a mai jogtól több tekintetben eltér.
A tervezet a jelenlegi törvénnyel szemben újat nem mond,
A 3. §. 1. bekezdése szerint mindenekelőtt a találmány új a két vagy több találmányt tartalmazó bejelentés kezelésére nézve
voltát mindenkor a abejelentés napja szerint» kell megállapítani. pedig az 1909-es tervezet 86. §-ában foglalt intézkedés körén beA 2. pont szerint csak a belföldön történt nyilvános gyakor- lül marad. Az indokolás megjegyzi, hogy ezen
a tervezet
latbavétel vagy közszemlére való kitétel ujdonságrontó, a 3. pont
szerzőjének nézete szerint is az eljárási részbe tartoznék. Kár,
szerint csupán a régi, a pátens alapján megadott szabadalom hogy az elhelyezés megszokottságát elég oknak t a r t j a a helytetekintendő önmagában ujdonságrontónak, a kiállításokra vonat- len elhelyezés fentartására, mert az elhelyezés nézetem szerint
kozó védelem tekintetében a tervezet az 1911 : XI. tc. rendelke- korántsem oly alárendelt kérdés, mint az indokolás (51. lap) azt
zéseit fentarlja, annak kimondását pedig, hogy a külföldön meg- véli.
jelent hivatalos hirdetések hatálya tekintetében a nemzetközi
A tervezet 5. §-ában a feltaláló jogát a szabadalomra a mai
szerződések irányadók, a tervezet mint feleslegest mellőzi.
jognál élesebben kívánja kidomborítani, teszi pedig ezt akként,
Ezen módosítások közül az, hogy a tervezet a bejelentés hogy mindenekelőtt a mai 5. §. 1. bekezdését reprodukálva, kiidejét a bejelentés napjával írja pontosabban körül, a jelenlegi mondja, hogy : «A szabadalom a feltalálót vagy jogutódát illeti
joggyakorlattal, nemkülönben az 1909. évi törvénytervezettel meg.» Ezt a tételt kiegészíti annak kimondásával, hogy: A ((szabadalmi hivalal előtti eljárásban feltalálónak az első bejelentő
egyező.
tekintendő.))
Teljes mértékben helyeslendő továbbá, hogy a tervezet a mai
joggal és az 1909-es tervezettel egyezően a nyomtatványoknak
Első pillantásra is világos, hogy a 2. bekezdés intézkedése
ujdonságrontó hatását az esetre is fen tartja, ha azok külföldiek. a feltaláló jogát nem erősíti, hanem gyengíti, mert ha az első
Hasonlókép a közóhajnak felel meg és az idézett tervezetet bejelentő tekintendő feltalálónak, úgy tulajdonképen nem a felköveti a törvénytervezet abban, hogy csupán a belföldön történt találónak van joga a szabadalomra, hanem az első bejelentőnek.
nyilvános gyakorlatbavételt tekinti ujdonságrontónak.
Az 5. §. 3. bekezdése azután meggyőz arról, hogy a 2. bekezdés
Nem osztom azonban a tervezet álláspontját, midőn a ko- intézkedését még sem kell szószerint vennünk, mert eszerint az
rábbi szabadalmat csak igényrontónak tekinti, ujdonságrontónak oly bejelentésre, amelynek lényege másnak leírásából, rajzából,
pedig csak az 1895 : XXXVII. tc. életbelépte előtt, tehát a pátens stb. vétetett, a feltaláló vagy jogutódjának beleegyezése nélkül
alapján megadott belföldi szabadalmakat.
a szabadalom nem adható meg.
Nézetem szerint ugyanis a korábbi szabadalom ujdonságA 2. bekezdés szövegezése eszerint nem szerencsés, amire
rontó tulajdonságának fentartására mégis tágabb körben volna annál inkább reá kell mutatnom, mert a tervezet az 1909-es terszükség, mert a tervezet is megengedi és pedig 50. §-ának utolsó vezet 5. §-át vehette volna kiinduló pontul.
bekezdésében, hogy a kormány által a hadsereg, honvédség vagy
Az 5. §. 3. bekezdésében a tervezet a korábbi szabadalom
haditengerészet céljaira bejelentett találmány ne tétessék közzé. igényrontó hatását mondja ki és pedig a tervezet szövege szerint
Ily esetekre pedig nem volna helyes beérni a korábbi szabada- akként, hogy a hivatal a korábbi szabadalom alapján a későbbi
lom igényrontó jellegével, amely szabályozás esetleg lehetővé bejelentőtől a szabadalmi hivatal a szabadalmat hivatalból kötetenné, hogy a szabadalmi oltalom kerülő uton 15 évnél hosszabb
les megtagadni.
időre biztosittassék, hanem meg kell adni bárkinek azt a jogot,
Az indokolás azonban elhomályosítja a kérdést.
hogy a későbbi szabadalom ellen a korábbi szabadalom alapján,
Szerinte ugyanis (54., 55. lap) «A mostani gyakorlat szerint
eljárhasson és pedig akár felszólalás, akár a megsemmisítési per hivatalból vizsgálják, vájjon az, amit bejelentettek, találmány-e,
útján.
iparilag megvalósítható e, nem ütközött-e a 2.
valamelyik
Nem helyeslem továbbá, hogy a tervezet a kiállításokon
pontjába. Hát akkor nem kellene a kétszeri szabadalmazás kérismertetett találmányok oltalmára vonatkozó szabályokat nem
dését is hivatalból vizsgálni? A tervezet felfogása szerint ez
vette be a tervezetbe.
lehetséges és szükséges.
Az indokolás *e részben azt hozza fel, hogy a nemzetközi
Ezért megmarad természetesen a felszólalási jog is, mert elszerződések módosulhatnak, minélfogva a szóbanforgó intézkedé- nézés vagy adathiány miatt előfordulhat a kétszeri szabadalmazás.
sek módosítására is szükség lehet.
Ha pedig bármily okból felszólalás nem történnék, akkor
Ez a lehetőség azonban nem ok arra, hogy a kodifikáció
ugyanarra a találmányra a szabadalmat ugyan meg kell adni, de
ezen fontos intézkedéseket nélkülözze.
fenmarad még mindig a kereset a megsemmisítés stb. iránt.))
Végül a tervezet kihagyja a jelenlegi törvény utolsóelőtti
Ezek után nem lehet tudni, hogy a tervezet tulajdonkép mit
bekezdésének azon intézkedéséi, amely szerint a találmány a kivánt kimondani ? Az első mondata szerint ugyanis a hivatalból
közzététel vagy gyakorlatbavétel dacára is újnak tekintendő, való vizsgálat lehetséges és szükséges. A 2. bekezdés szerint
ha az utolsó gyakorlatbavétel vagy közzététel óta 100 év már meg van adva a felszólalási jog is, ((mert. elnézés vagy adathiány
eltelt.
miatt előfordulhat a kétszeri szabadalmazás.)) Közbevetőleg ez
Ezen állásfoglalást nem tehetem piagamévá. A gyakorlatban sem egészen érthető, mert felszólalni csak a szabadalmazás előtt
igen káros következményekre vezetne, ha régi, feledésbe ment lehet, vagyis akkor, amidőn egy második, illetőleg harmadik benyomtatványok alapján, amelyekről kizártnak mondható, hogy a jelentőről van szó, mig akkor, ha a szabadalmazás már megbejelentőt befolyásolták volna, amelyeket a bejelentő nem ismert, történt, vagyis a szabadalom megadatott, az orvoslás csakis a
a szabadalmazástól és ezzel munkájának gyümölcsétől megfoszt- megsemmisítési kereset lehet.
juk a feltalálót.
De folytatólag azt is mondja, hogy a 3. bekezdés szerint akEz már a szabadalmi iratok mindinkább növekvő óriási hal- kor, ha bármely okból felszólalás nem történt, meg kell ugyan
mazára való tekintettel sem volna helyes és miután jelenlegi tör- adni a szabadalmat, de fenmarad még mindig a kereset a megvényünk szóbanforgó intézkedése a gyakorlatban károkra semmi semmisítés, stb. iránt.
esetre sem vezetett, konkrét esetben pedig az ellenkező álláspont
Az indokolás szavaiból tehát azt lehetne és kellene követméltánytalan lehet, a magam részéről a szóbánforgó intézkedést keztetni, hogy a bejelentés megvizsgálása keretében a hivatal a
fentartandónak vélném.
korábbi szabadalmat hivatalból tartozik figyelembe venni, amely
3. bekezdése, de ha a kihirdetés
A tervezet indokolása szerint a szabadalmi bejelentés közzé- intézkedéssel konform a 49.
tételét és közszemlére való kitételét nem tartja ujdonságrontó- elrendeltetett és bármely okból nem történt felszólalás a korábbi
nak. Az indokolás ezen álláspont igazolása céljából a német jog- szabadalom alapján, az már nem kutatható hivatalból, a szaba-
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rázat megállana, legalább is ebben a pontban törvényünk az
összes európai törvények közt a legretrográdabb álláspontot foglalná el. Gondos vizsgálat alapján megállapíthatjuk, hogy nincs
oly perjogi kódex, amely legalább az ítélet nyilvános kihirdetését ne tenné kötelezővé, még ha a főtárgyalás a nyilvánosság
kizárásával folyt is le.
így az 1848. évi no\, 4-iki francia
alaptörvény 81. §-a
(C. d'instr. crim. 369. §.) szerint a nyilvánosság megszorítása
csak a tárgyalásokra (aux débats) vonatkozik. Minden ítéletet
és minden végzést, még ha közbenszóló kérdésről rendelkezik
is, nyilvánosan kell kihirdetni. Ez az általános szabály, amely
alól nincs kivétel : la publicité de toute décision est un principe
absolu, qui ne supporte aucune restriction.* Nem megy ugyan
ily messze a német bírói szervezeti törvény 174. §-a, de az ítéletet szerinte is mindig nyilvánosan kell kihirdetni. Külön határozattal a bíróság kizárhatja ugyan a nyilvánosságot az ítélet
indokainak vagy azok egy részének kihirdetésére vonatkozólag,
de csak akkor, ha az állam biztonságának vagy a közerkölcsiségnek veszélyeztetésétől lehet tartani. Midőn a bizottság az 1908.
évi (azóta már végleg elejtett Bp. jav. előkészítésével foglalkozott,
merült ugyan fel olyan indítvány, hogy főmagánvádas ügyekben a
magánvádló kérhesse a nyilvánosság kizárását az ítélet indokaira
Zárt főtárgyaláson hozott ítélet kihirdetése. vonatkozólag, de az indítványt utóbb maga az indítványtevő
Nyilt vagy zárt ülésben kell-e kihirdetni a nyilvánosság ki- vonta vissza.**
Mindenesetre nyilvánosan kell kihirdetni az ítéletet az osztrák
zárásával tartott főtárgyaláson hozott bírói határozatokat? Nem
Bp. 231. §-a szerint, akár az egész főtárgyalásra, akár annak egy
e sorok írója vetette fel a kérdést s ha mégis válaszolni óhajt
rá, ennek oka, hogy a tankönyvek ellentétes álláspontjából a részére zárta is ki a bíróság a nyilvánosságot. A Bp. módosításágyakorlat fegyvert talál kovácsolni a saját — véleményem sze- ról szóló 1912. évi kormányjavaslat 231. b) §-a is csak annyiban
rint helytelen — törvénymagyarázatának védelmére. Vargha Fe- óhajt ez elv alól kivételt tenni, amennyiben a nyilvánosságot
hűtlenség, árulás, katonai titok elárulása, kémkedés vagy katorenc (Koram. II. 353., 461.), Lukács Adolf (Főtárgyalás 3. kiad
nai intézkedések tiltott közlése címén folyamatba tett eljárásban
60., 132.), Sántha Elemér (Jogt. Ivözl. 1900. 314. 1.) Degré Mikzárták ki. Semmisség terhe mellett nyilvános ülésben kell kilós (Jogállam 1916 jan. 139. és B. Sz. IV. 356), Finkey (Tanhirdetni az ítéletet az olasz Bp. 374. §-a szerint, kivéve ha a
könyv 448) és legutóbb Váry Albert (Jogt. Közi. 1916. 25. szám
vádlott fiatalkorú, ugyancsak feltétlenül kötelező a nyilvános
219.) azt tanítják, hogy a zárt főtárgyaláson hozott határozatoítélethirdetés a bolgár Bp. 497. §-a szerint. Végül — s ez talán
kat, nevezetesen az ítéletet is, zárt ülésben kell kihirdetni, csea legjellemzőbb a felvetett kérdésben — a katonai
Bp. 262.,
kélységem (Tankönyv III. kiad. 57.) az ellenkező nézetet vallja f
Balogh Jenő (Bűnv. elj. jog. 351.) és Angyal Pál (Büntetőeljárási 312. §-a szerint is az ítéletet mindig nyilvánosan kell kihirdetni.
jog 281.) pedig legalább is az ítéletről állítja a nyilt ülésben
való kihirdetés szükségét. Az utóbbi vélemény számbeli kisebbMíg tehát az egész kultúrvilág ragaszkodik a nyilvános ítésége tehát nyilvánvaló, ép ezért szükséges, hogy a szavazatok lethirdetéshez, mint az eljárás törvényességének egyik fontos
számával szembehelyezzük az érvek erejét.
biztosítékához, addig a magyar kommentátorok túlnyomó része
Kétségtelen, hogy az ellentétes magyarázatnak látszólagos a képviselőház igazságügyi bizottságának szinguláris módosításáantinómia az oka, amelyet fokoz a Bp. idevágó rendelkezéseinek ból kiindulva támadja kódexünk egyik elvi alapját. Tudvalevő
keletkezési története. Megengedem, hogy a puszta nyelvtani ér- azonban, hogy a parlamenti anyagot a törvény magyarázatánál
telmezés látszólag a többségi vélemény mellett szól. A Bp. 293. §. csak a legnagyobb elővigyázatossággal szabad felhasználni, nem2. bek. «a nyilvánosság kizárásával tartott főtárgyalás során ho- csak mert a törvény szövege — miként Baumgarten egyszer
zott határozatokat)) kiveszi a bírói határozatok közül, amelyeket találóan megjegyezte — a törvényhozónak végrendelete, hanem
mindig nyilvánosan kell kihirdetni, a Bp. 329. §. 1. bek. szerint azért is, mert az igazságügyi bizottság hevenyészett munkájában
pedig «az ítélet . . . . nyilvánosan kihirdetendő)). Minthogy pedig a jobb kéz igen gyakran nem gondolt arra, amit a balkéz véga Bp. 77. §-a szerint az ítélet is határozat, mint Vargha mondja, zett. De a jelen esetben nem így áll a dolog.
aebből következik, hogy ha a főtárgyaláson a nyilvánosság ki
Midőn ugyanis a javaslat 293. §-ának 2. bekezdésén a bivolt zárva, az ítélet sem nyilvánosan, hanem zárt ülésben hirde- zottság az említett módosítási tette, ugyanakkor szinte meglepő
tendő ki». Megerősíti ezt a törvény keletkezési történetéből me- következetességgel a 329. §. 1, bekezdésébe a kihirdetendő szó
rített argumentum is. Eredetileg a Bp. 293. §. 2. bek. csak a elé a «nyilvánosan® szó felvételét rendelte el (lg. Biz. Jel. 48. 1.),
zárt ülésen hozott aközbenszóló határozatokat)) vette ki, az
amely a kormányjavaslatban hiányzott.
igazságügyi bizottság azonban minden indokolás nélkül kihagyta
Tehát a szövegezés, amely e látszólagos antinómiát szülte,
a aközbenszóló® jelzőt, tehát a ((törvényhozó akarata® egészen épen nem a tudattalan pongyolaságról tanúskodik. Ellenkezőleg
világosnak látszik.
a későbbi 329. §. módosításával a bizottság a korábbi 293. §-nál
Ha e törvényben rejlő akaratot pusztán az ú. n. logikai törvény- telt látszólagos módosítást legalább is az ítéletre vonatkozólag
magyarázattal fejtjük le, amely szerint a Bp. 329. §-ával szem- kívánta a félremagyarázás ellen megóvni, bárha, uti figura doben a Bp. 293. §-a lex speciális, akkor ép úgy j u t h a t u n k az cet, sikertelenül.
Nem lehet kétség ezek szerint, hogy a zárt főtárgyalás
ellenkező eredményre is, minthogy a 329. §. mint ((későbbi speciális törvény® derogál a 293. §. 2. bek. általános rendelkezésé- alapján hozott ítéletet is nyilvánosan kell kihirdetni. És pedig
nek, sőt az ellenkező eredményre kell jutnunk, ha
figyelembe- nem csupán akkor, ha a bíróság a főtárgyalás egy részére, havesszük, hogy a 293. §. 2. bek. kivételt állapít meg, amelyet nem akkor is, ha az egész főtárgyalásra zárta ki a nyilvánossámindig megszoritóan kell értelmezni, ami legalább is Balogh és got. Ha ezzel szemben Sánlha azzal érvel, hogy a 329. §. 1. bekezdésében foglalt ((rendszerint® kifejezés a nyilvános kihirdetés
Angyal álláspontját igazolná.
Valójában azonban a 293. §. ép oly kevéssé lex speciális, alól is kivételt enged, úgy ennek nemcsak a rendelkezés szómint ahogy a 329. §. nem lex generális, hanem az előbbi ex pro- hangzása mond ellen, hanem a ((nyilvánosan® utólagos beszúfesso a nyilvánosságról, az utóbbi az ítélethirdetésről, tehát két rása is.
De vájjon a nyilvános kihirdetés kötelessége csupán az it£egészen eltérő materiáról rendelkezik.
Bűnvádi perrendtartásunk értékéről megoszolhatnak ugyan
a vélemények, de az mégsem állítható, hogy reakcionárius alko* Garrauri: Traitó d'instr. crim. III. 506.
tás. Ha azonban az előbbiekben ismertetelt auralkodó® magya** Protokolle I. 372.. II. 243.

dalmat meg kellene adni még akkor is, ha a korábbi szabadalom bármennyire evidens.
Világos, hogy ez a szabályozás csak fél rendszabály volna.
Lehet valaki annak a hive, hogy a korábbi szabadalom hivatalból vétessék figyelembe vagy annak, hogy csak felszólalásra.
Mindegyik megoldás indokolható,
De ha egyszer hivatalból vizsgálandó ez az igényrontó körülmény, úgy azt a közzététel elrendelése után akkor is hivatalból kell figyelembe venni, ha felszólalás nem is érkezett be vagy
nem erre a körülményre van alapítva.
Érdemben a hivatalból való kutatást és figyelembevételt a
magam részéről nem helyeselhetem, mert ha az újdonságot nem
k u t a t j u k és mint a tervezet is elismeri, nem is kutathatjuk hivatalból, indokolatlan volna a korábbi szabadalmi leírásoknak hivatalból való vizsgálata. Ez a hivatalt túlságosan megterhelné, ezzel elvonná fontosabb teendőitől és egyenlőtlen elbírálásra vezet,
miért is célszerűnek vélném a mai állapot fentartását, amely
szerint a korábbi szabadalmak ugyanúgy csak felszólalásra veendők figyelembe, mint az ujdonságrontó körülmények.
(Folyt, köv.)
Dr. Lévy Béla.
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letre vonatkozik-e? Véleményem szerint ezenfelül kiterjed a
293. §. utolsó bekezdésében említett végzésen felül a 301. §.
utolsó bekezdésében és a 323. §-ban említett végzésekre is. Ezt
az álláspontomat két érv t á m o g a t j a : egyrészt az a materiális
argumentum, hogy az ügydöntő végzést nincs okunk a kihirdetésnél más elbánásban részesíteni mint az ítéletet, másrészt egy
ezideig figyelmen kívül hagyott sajtóhiba. A képviselőház igazságügyi bizottságának a 293. §. 2. bekezdésére vonatkozó határozata (lg. biz. jel. 41. 1.) «a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalás során hozott határozatokat)) vette ki a nyilvánosan kihirdetendő határozatok közül, ellenben a törvény szövegébe,
hogy hogy nem, a ((tárgyalás® szó helyébe a ((főtárgyalás)) szó
került, már pedig miként épen a 329. §. 1. bek. bizonyítja külömbség van tárgyalás ós főtárgyalás közt.
Az igazságügyi bizottság nyilván csak a szövegezést módosította, midőn a ((közbenszóló határozatokat!) szavak helyébe nagyobb szabatosság kedvéért a ((nyilvánosság kizárásával tartott
tárgyalás során hozott határozatokat tette, de az említett sajtóhiba következtében a módosítás látszólag érdemlegessé változott.
Sajnos a Bp. nem tartozik a fogalmak gránitkockáiból összerótt törvénykönyvek közé, amelyekben egy szó vagy egy írásjel
a törvény helyes magyarázatának biztos eszköze lehetne. így,
bár álláspontunk formai helyességéhez szó sem fér, röviden ki
kell térni a probléma anyagi tartalmára is. Itt pedig álláspontunk azzal az ellenvetéssel találkozik, hogy a bíróság határozatának (akár csak a tettazonosságot megállapító rendelkező résznek) nyilvános kihirdetése kockáztatná az érdekeket, amelyeket
a törvény a nyilvánosság kizárásával megvédeni óhajt.
Kizárható a nyilvánosság a Bp. 293. §-ának 4. bek. szerint,
ha «a tárgyalás nyilvánossága a közrendet vagy a közerkölcsiséget veszélyeztetné.)) Tehát : a tárgyalás
nyilvánossága, nem
pedig az ítéletnek köztudomásra jutása. Semmi kétség, hogy a
nyilvánosság korlátozásával a törvény a nyilvánossággal esetleg
együttjáró hátrányok ellen kíván orvosszert biztosítani. Melyek
ezek a hátrányok ? Hivatásszerű gonosztevők szakszerű tapasztalatokat gyűjthetnek, az idegizgalmakat kereső cinikus közönségre a főtárgyalás demoralizálólag hat, kényes magánügyeknek
tárgyalása esetleg az ügytől távol álló személyek érdekeit sérti
(Balogh i. m. 349.) a közerkölcsöt veszélyezteti, ha nőszemélynek
nemi dolgok tekintetében kell felvilágosítást adni (Min. ind. 505),
a tárgyaláson felmerülő adatok az állam vagy a társadalom békéjére káros hatást gyakorolhatnak stb. De vájjon kell e attól
tartanunk, hogy a bírói ítélet kihirdetése is ilyen következményekkel járhat ? Valóságos frivolítás volna annak feltételezése,
hogy a bíróság határozatának megismerése a közrendet vagy a
közerkölcsiséget veszélyeztetheti.
Megengedem, hogy pl. a sértett érdekeit az ítélet közzététele is sértheti s megfontolást érdemel, vájjon nem volna-e
szükség oly rendelkezésre, amely szerint a bíróság a sértett indokolt kérelmére megtilthatja a kihirdetett ítélet hírlapi közzétételét. Másrészt azonban az ítéletnek zárt ülésben történt kihirdetése se biztosítaná a terhelt érdekét az ítélet tartalmának szóbeli terjesztésével szemben, mert a bizalmi féríiak
a német
G. V. G. 175. §. 2. bekezdéstől eltérően — titoktartásra nem
kötelezhetők. Hogy pedig állami érdeket veszélyeztető ítéletek
ma, létküzdelmünk idején, nyilvános kihirdetésük esetében se
juthassanak a sajtó útján köztudomásra, arról nem a Bp., hanem a cenzúra bizonnyal gondoskodik.
Azok, akik a zárt ítélethirdetés mellett foglalnak állást viszont megfeledkeznek a súlyos hátrányról, amellyel az ilykép
kihirdetett ítélet közzétételének tilalma az ártatlanul gyanúsítottra járhat. Tegyük fel, hogy valakit a rágalmazó hírlapi közlemény szemérem vagy az állam biztonsága ellen irányuló bűncselekménnyel gyanúsít és a bíróság az egész főtárgyalásra kizárja a nyilvánosságot. Ha ez az ítélethirdetésre is kiterjed, az
ártatlanul meghurcoltnak nem lenne módjában a rágalmazást
megállapító ítélet közzétételével hírnevét rehabilitálni. Sőt még
a felmentő ítélet sem volna közölhető, amely a nyilvánosan
gyanúsítottat az ellene emelt vád alól tisztázza. Remélem azonban, hogy sikerült a t. ellenvéleményt álláspontjának tarthatatlanságáról meggyőzni és a bírói gyakorlat maga fogja kódexünket az alapelveit erőszakosan korlátozó értelmezés ellen megvédeni.
Dr. Vámbérg
Rasztem.
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Hangsor íentartása.
Tanulmány a német jelzálogjog köréből.
A német polgári törvénykönyv ( l i G. B.) 881. §-a úgy hangzik:
((Der Eigenthümer kann sich bei der Belastung des Grundstücks mit einem Rechte die Befugniss vorbehalten, ein anderes,
dem Umfange nach bestimmtes Recht mit dem Rangé vor jenem
Rechte eintragen zu lassen.
Der Vorbehalt bedarf der E i n t r a g u n g in das Grundbuch ;
die Eintragung muss bei dem Rechte erfolgen, das zurücktreten soll.
Wird das Grundstück veraussert, so geht die vorbehaltene
Befugniss auf den Erwerber über.
Ist das Grundstück vor der Eintragung des Rechtes dem
der Vorrang beigelegt ist, mit einem Rechte ohne einen entspréchenden Vorbehalt belastet worden, so hat der Vorrang insoweit
keine Wirkung, als das mit dem Vorbehalt eingelragene Recht
in Folge der inzvvischen eingetretenen Belastung eine über den
Vorbehalt hinausgehende Beeintráchtigung erleiden würde.D
Nézzük ennek gyakorlati illusztrációját «die pracktische Veranschaulichung des Falles®, mint Ihering szokta volt mondani.
A tulajdonos megterheli ingatlanát A javára 10,000 K-val,,
egyúttal fentartja a zálogjogot C javára 10,000 K e r e j é i g *
Mielőtt azonban C a maga zálogjogát a telekkönyvbe bejegyeztetné, befurakodik B 2000 K-nyi végrehajtási zálogjoggal
a második helyre A és C közé.
A német jogtudomány A jogát szenvedő jognak (Passivrecht),
C jogát cselekvő j o g n a k (Aktivrecht) és B jogát középső jognak
(Zwischenrecht) nevezi.
Eszerint pedig a szenvedő jog megelőzi a középső jogot, a
középső jog a cselekvő jogot, a cselekvő j o g pedig a szenvedő
jogot, persze a fentartott összeg keretén belül.
Ha tehát példánkban az árverési vételár 20,000 K, akkor,
miután B csak 10,000 K után jön, kap B 2000 K-t, marad felosztásra 18,000 K.
Miután A már 10,000 K után jön, kap A 10,000 K-t, C pedig
a hátralékos 8000 K-t.
A középső j o g tehát megcsonkította C cselekvő jogát 2000
K-val. Ha ugyanabban a példában az árverési vételár 14,000 K,
akkor kap A 4000 K-t, B 2000 K-t, C 8000 K-t.
Ha a vételár 12,000 K, akkor kap A 2000 K-t, B 2000 K-t,
C 8000 K-t.
Ha a vételár 11,000 K, akkor beáll egy meglepő fordulat:
A kap 1000 K-t, B 1000 K-t, C 9000 K-t.
Ennek oka az, hogy B-re csak 10,000 K után kerül a sor,
hiszen őt 10,000 K feltétlenül megelőzi; 10,000 K után pedig
csak 1000 K marad B javára; de a fentartás folytán A-ra is csak
10,000 K, vagyis a lentartás összege után kerül a sor, így A javára is csak 1000 K jut, így jut tehát a maradvány 9000 K
C-nek.
Ha pedig a vételár 10,000 K, akkor A kap —.— K-t, B kap
—.— K-t, C kap 10,000 K-t, vagyis az egész árverési vételárat.
Ugyanis B-t feltétlenül megelőzi 10,000 K előtte bekebelezett
összeg, A-t pedig 10,000 K fentartott összeg.
És ez az eredmény beáll végig, vagyis C kapja az egész árverési vételárat, ha az 10,000 K-nál kisebb.
Frappáns módon tűnik ki e szabályozás bizarr volta a következő — igaz kissé kiélezett — két példában:
A javára be van kebelezve 10,000 K, B javára 10,000 K fentartás nélkül.
C javára fen lett tartva az 1. bekebelezésnél 11,000 K.
Ha már most az árverési vételár 20,000 K, akkor kap A
10,000 K-t, B 10,000 K-t, C —.— K-t.
Ha ellenben a vételár csak 10,000 K, akkor kap A —.— K-t,
B — K - t , C az egész 10,000 K-t.
Vagyis beáll az a meglepő eredmény, hogy C érdekében áll,
hogy az árverési vételár 50%-kal kisebb legyen; akkor teljes kielégítést nyer, ha ellenben az árverési vételár kétakkora, akkor
egy fillér fedezethez sem jut.
Ezt csak azért nem lehet hazárdjátéknak minősíteni, mivel
a leghülyébb hazárdjátéknak is van valamelyes benső rációja.
* Ily rangsorfentartás különösen akkor bír gyakorlati jelentőséggel, midőn valaki telket vesz házépítés céljából.
;
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Ebből az indokból nem vette át az I. T. 536. §-a* a német
szabályozást, hanem szerinte a középső jog ranghelye csakis a
bátralévő (Passiv) és előlépő (Aktiv) jogok után következik. Az
Indokolás (II. kötet 158. és köv. 1.) szerint a német szöveg ((eléggé
homályos®. Pedig akárminek nevezhető, csak homályosnak nem!
Érdekes, hogy az Indokolás táblás kimutatása teljesen hibás.
Azt mondja az Indokolás:
((Például: A jelzálogos követelése 6000 K erejéig jegyeztetett
be, az elsőbbség kikötésével 5000 K erejéig, B jelzálogos követelése 3000 K erejéig kikötés és előjog nélkül, végre C követelése 5000 K erejéig A előtti rangelsőbbséggel.»
((Az ingatlan eladási árában ennek kisebb vagy nagyobb
volta szerint pedig a hitelezők következőleg fognának részesülni:®
Hitele3
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—
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Vagyis, ha a vételár 3000 K, akkor A és C nem kap semmit,
B az egész 3000 K vételárt.
Ez evidens tévedés!
Hiszen B-t megelőzi az előtte feltétlenül bekebelezett 6000 K
és így a B. G. B. 879. §-a** értelmében egy fillért sem kaphat.
A helyes eredményt feltünteti a következő táblázat:
Hitelezők
A
B „„ _ ™
.
C
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12,000 K árverési vételárnál kapja B az egész 3000 K-ját, A
kapja az egész 6000 K-ját és így C-nek nem jut csak 3000 K.
13,000 K árverési vételárnál kapja B az egész 3000 K-ját, A
kapja az egész 6000 K-ját és így jut C-nek 4000 IC.
14,000 K árverési vételárnál persze már minden hitelező teljes fedezethez jut.
Kuriózumkép említem, hogy a jegyzőkönyvekbe (Protokolle
III. kötet, 101. lap) hasonló hiba csúszott be.
És e hiba befolyásolta az Indokolást.
Az ott felhozott példa szerint A javára be van kebelezve
10,000 M, egyidejűleg C javára 10,000 M előjog kikötve, C zálogjogának bekebelezése előtt befurakodik B végrehajtási zálogjoga
A és C közé 100 M erejéig.
A Protokolle szerint 10,000 M árverési vételárnál kap C
9900 M-t, B 100 M-t, míg A teljesen kiesik.*
Ez is evidens tévedés (mit különben Spahn maga is kénytelen elismerni).
Hiszen B-t feltétlenül megelőzi 10,000 M erejéig bekebelezett
zálogjog és miután a 10,000 M a vételárt teljesen kimeríti, a B.
G. B. 879. §-a értelmében B nem kaphat semmit, hanem az egész
10,000 M-t kapja C, miután A is csak 10,000 M után j u t h a t ki~
elégítéshez a C javára kikötött előjog folytán.
Ellenben mennyiségtanilag helyes az Indokolás táblás kimutatása az I. T. 536. §-ában kontemplált szabályozás szerint.
Hitele-
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A j o g i helyzet ugyanis a következő:
3000 K árverési vételárnál B nem kaphat semmit, hiszen őt
6000 K feltétlenül megelőzi. A-t megelőzi az 5000 Iv-nyi előjog
és így az egész 3000 K-nyi vételár C-nek jut.
Hasonló a helyzet 4000 és 5000 K árverési vételárnál, vagyis
az egész vételár jut C-nek előjogánál fogva.
6000 K árverési vételárnál B még mindig nem juthat fedezethez, hiszen őt 6000 K feltétlenül megelőzi.
C kapja hiánytalanul a javára bekebelezett 5000 K-t és miután
A már 5000 K után kerül kielégítéshez, a maradvány 1000 K jut
A-nak.
7000 K árverési vételárnál kap B 1000 K-t, mivel őt csak
6000 K megelőzi, A, miután ő már 5000 K után jut kielégítéshez, kap 2000 K-t és így C-nek nem jut csak 4000 K.
Itt is mutatkozik a fonák jelenség, hogy nagyobb árverési
vételárnál kevesebb fedezet j u t C-nek.
8000 K árverési vételárnál kap B 2000 K-t, mivel őt csak
6000 K megelőzi, A kap 3000 K-t, mivel őt csak 5000 K előjog
megelőzi és így C-nek csak 3000 K jut.
9000 K árverési vételárnál kapja B az egész 3000 K-ját, mivel őt csak 6000 K megelőzi és ezt az egész fedezetet nyeri végig 14,000 lv-ig, A kap 4000 K-t, mivel őt csak 5000 IC előjog
megelőzi és így C-nek nem jut csak 2000 K.
10,000 K árverési vételárnál kapja B az egész 3000 K-ját, A
kap 5000 K-t, mivel őt csak 5000 K előjog megelőzi és így C-nek
nem jut csak 2000 K.
11,000 K árverési vételárnál kapja B az egész 3000 K-ját, A
kapja az egész 6000 K-ját, mivel őt csak 5000 K előjog megelőzi
— és ezt az egész fedezetet nyeri végig 14,000 K-ig — és így
C-nek nem jut csak 2000 K.
* «A tulajdonos az ingatlan telekkönyvi megterhelésekor kikötheti azt a jogosultságát, hogy más, a minőség és terjedelem tekintetében meghatározott jogot utólag- előző ranghelyen jegyeztessen be. A hátralépő jog bejegyzésébe a rangkikötést, az előlépő
jog bejegyzésébe a rang elsőbbségét be kell foglalni. Ha a kikötés
feljegyzése után az ingatlant harmadik személy jogával kikötés nélkül terhelték, ennek a jognak ranghelye csak a kikötés szerint
hátralépő és előlépő jogok után következik. Kényszerelidegenítés
esetében a kikötés hatálya megszűnik. A tulajdonjog másnemű átruházása esetében a kikötött jogosultság átszáll az új tulajdonosra.))
** «Das Rangverháltniss unter mehreren Rechten, mit denen
ein Grundstück belastet ist, bestimmt sich, wenn die Rechte in derselben Abteilung das Grundbuchs eingetragen sind, nach derReihenfolge der Eintragungen.»
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Megfér-e azonban e szabályozás a specialitás elvével és főleg
az ingatlan hitelforgalom igényeivel, más kérdés.
A javaslat dr. Eisenbart-féle műtéttel az egész intézményt
amputálta.
Vájjon in integrum restitutio nélkül ?
Dr. Klein Ede.

A londoni deklaráció kötelező ereje.**
3. Általánosan elfogadott nézet szerint a londoni deklarációnak I. fejezete a háborús blokádnak kimerítő (teljes) kodifikációját tartalmazza. 8 1
A deklaráció 2. cikke — a párisi deklarációra való utalással
és annak 4. cikkével szószerint megegyezően — kinyilvánítja,
hogy «a blokádnak, hogy jogilag hatályos legyen, tényleg hatályosnak kell lennie, azaz, elegendő fegyveres erővel fentartottnak kell lennie ahhoz, hogy az ellenséges tengerparthoz való
jutás valóságosan megakadályoztassák® (effektív blokád).
A londoni deklaráció 3. cikke pedig — az e tekintetben jogszabályt nélkülöző régebbi állapottal szemben — azt a szabályt
tartalmazza, hogy «az a kérdés, vájjon a blokád tényleg hatályos-e,
ténykérdés».
Nippold,82
és úgy látszik Wehberg83
is, ezt a rendelkezést
természetesnek tartják. Pedig ha a blokád tényleges hatályosságánál döntő jelentőségű körülmények, 8 4 így a blokád alatt
álló tengerpart alakzata és földrajzi helyzete, a blokádot teljesítő hadihajók száma, a hadihajók hatókörei között a hézagok
hiánya, a tengerpartnak a modern védelmi eszközökkel fel- vagy
fel nem szerelt volta, a hajóknak a parttól való távolsága stb.,
egyenkint ténykérdéseknek tekinthetők is, de az ezen körülményeknek együttes közreműködéséből előálló az a kérdés, vájjon
a blokád effektív blokád-e, eminenter jogkérdés.
Nem is vizsgálva ugyanis a deklaráció 8. cikkében foglalt
annak a rendelkezésnek a szóbanforgó kérdésre való hatását,
amely szerint «a blokádnak, hogy joghatályos legyen, a 9. cikknek
* «Retrage das Meistgebot 10,0ü0 Mark, so erhalte C 9900
Mark und B seine 100 Mark, wáhrend A garnicht zur Hebung gelange, da er nach Massgabe seiner Eintragung auf die ersten 10,000
Mark keinen Anspruch habe.
** Az előbbi közi. 1. a 31., 34., 35., 36. számban.
81
V. ö. Bernsten id. m. 58. 1.; Nippold id. m. 11. 157. 1.; Niemeyer
id. m. 21. 1.
8 2 Id. m. II. 157. 1.
83
Id. m. 152. és köv. 1.
84
L. ezeket részletesen, a vonatkozó tárgyalási anyaggal együtt
H. v. Ferneck id. m. 58. és köv. 1.
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megfelelően deklaráltatnia és a 11. és 16. cikkeknek megfelelően
uotifikáltatnia kell,» 8 5 csak a deklaráció 4. cikkében foglalt arra
a szabályra utalok, amely szerint «a blokád nem tekintendő megszűntnek, ha a blokádot fentartó hadihajók rossz idő miatt időlegesen eltávoztak)). 80 Ilyen, a jogszabály hatályát megszüntető
vagy megszorító rendelkezés felvételének csak akkor van értelme,
ha a kérdés: jogkérdés. Továbbá az 5. cikkben adott, pártatlanságra vonatkozó utasítás, a 6. cikknek hadihajók részére adandó
befutási engedélyre vonatkozó rendelkezése, a 7. cikkben a semleges hajók veszélyben (distress, Seenot, détress) voltára vonatkozó kivételes rendelkezés, a 17. cikknek az a rendelkezése,
amely szerint ((semleges hajóknak blokádtörés miatti elkobzása
csak azoknak a hadihajóknak hatókörében foghat helyet, amelyek hivatva vannak a blokád tényleges hatályosságának megállapítására — és az I. fejezetben foglalt több más szabály is arra
inutat, hogy a konferencia, a 3. cikkben foglalt kijelentéssel
ellentétben, tulajdonképen mégsem tekintette a blokád tényleges
hatályosságának kérdését ténykérdésnek, hanem azt tisztán jogi
természetű szabályozás alá is vonta, 8 7 és viszont nem szabályozta
kifejezetten azt a kérdést, vájjon egyes hajók állal elkövetett
(sikeres) blokádtörés esetében effektívnek tekintendő-e a blokád
vagy sem, — holott maga az a körülmény, hogy ez az utóbbi
kérdés felmerülhet, nyilvánvalóvá teszi, hogy az a kérdés : ténylegesen hatályos-e a blokád, vagy sem, — jogkérdés 8 8
Nem is azért jelentette ki a konferencia a blokád effektív
voltának kérdését ténykérdésnek, mintha ez meggyőződése lett
volna, hanem mert a kérdést, mint jogkérdést
eldönteni nem
tudta, — és pedig azért nem, mert a tényleges hatályosság fenn
vagy fenn nem forgásánál döntő jelentőségű számos kérdés
tekintetében a hatalmak között nem volt megállapodás létesíthető. 8 9 A 3. cikkben foglalt rendelkezés egyike azoknak a kompromisszumos kijelentéseknek, amilyeneket a deklaráció bőven
tartalmaz, s amelyek a nemzetközi jog hézagainak elleplezésérc vannak rendeltetve. De hiába ! Mert hiszen a 3. cikkben
foglalt rendelkezés folytán annak a kérdésnek eldöntése, ténylegesen hatályos-e a blokád, a hazai zsákmánybíróságok és végső
sorban a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság hatáskörébe
van utalva, 9 0 már pedig ez, ha alkalmazhatja is az esetek egy
részében a deklaráció I. fejezetében foglalt idevonatkozó szabályokat, de az esetek másik részében nélkülözi a kérdés eldöntésénél irányadó általánosan elismert nemzetközi jogi szabályokat.
A deklaráció 3. cikkében foglalt kijelentéssel ugyanis a blokád
85

V. ö. az 1909. szeptember 30-án kelt német Prisenordnung
59. §-ával, amely sokkal pontosabb, részletesebb és rendszeresebb.
L. Sarlorius id. m. 125. 1.
80
V. ö. a deklaráció 13. cikkével, amely a blokád önkéntes megszüntetéséről és korlátozásáról rendelkezik.
87
A német Prisenordnung 60. §-ának 2. bekezdése szerint: «Die
Frage, ob eine Blockade nach Zahl und Aufstellung der blockierenden Streitkráfte unter den vorliegenden geographischen Verhaltnissen tatsáchlich wirksam ist, unterliegt in jedem einzelnen Falle
der Nachprüfung durch das Prisengericht. Sie wird unter anderem
zu verneinen sein, wenn der Seeverkehr eines der blockierten
Háfen mit irgendeinem nicht blockierten Hafen aufrechterhalten
werden konute (vgl. 71.)» I,. Sartorius id. m. 125. 1.
88
ftEs kann allerdings manchmal schwierig sein, in dieser
Richtung eine Grenze zu ziehen. Bei Entscheidung der Frage. ob
trotz dem Durchbrúch einzelner Schifle die Blockade effektív sei,
wird in Betracht zu ziehen sein, ob die Schiffe die Dunkelheit oder
die Zeit hohen Seeganges benutzt habén, uin sich durchzuschlagen,
ob sie eine ungewöhnliche Geschwindigkeit entwickeln konnten u.
dgl.» (H. v. Ferneck id. m. 71. t.) De a deklarációban ilyen szabályok nincsenek. Ha az effektív hatályosság kérdése ténykérdés,
akkor az el van döntve azzal, hogy a blokádövet egy hajó sikeresen áttörte. Ezzel a ténnyel a blokád, megszűnt tényleges hatályú
lenni, feltéve, hogy a kérdés ténykérdés. De mihelyt a kérdés eldöntésénél olyan tényezők szerepet játszhatnak, aminőket II. v.
Ferneck említ, és amilyenek a különböző nemzeti zsákmánybíróságok gyakorlatában valóban szerepet is játszanak, és amilyenekhez
hasonló természetűeket a deklaráció is ismer, — akkor a kérdés
jogkérdéssé válik.
89
V. ö. II. v. Ferneck id. m. 66. és köv. 1.; Wehberg id. m. 154.
és köv. 1.
90
V. ö. Nippold id. m. II. 157. 1. 4. jegyzet; H. v. Ferneck id. m.
66. 1. és Ugyanazon lap 3. jegyzetében, ahol a konferenciáról szóló
hivatalos jelentésnek hasonló értelmű része is idézve van.
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tényleges hatályosságával kapcsolatban felmerülő jogkérdések
eldöntve nincsenek, 9 1 s a 3. cikkben foglalt rendelkezésre, és
ezzel a kérdés eldöntésének végső sorban a nemzetközi zsákmánybíróság hatáskörébe való utalására épen azért volt szükség,
mert a hatalmak a döntő kérdésekben megegyezni nem tudtak. 9 2
. 4. A londoni deklaráció 33. cikke szerint «ta relatív hadidugárú 9:1 elkobzásának van helye, ha beigazolást nyer, hogy az
az ellenséges állam fegyveres erejének vagy kormányhatóságainak használatára van rendeltetve)). A deklaráció 34. cikke szerint pedig «a 33. cikkben meghatározott rendeltetés vélelmeztetikj 9 * ha a rakomány® . . . (egyebek között) . . . aaz ellenségnek
egy megerősített helyére vagy az ellenséges fegyveres erőnek
bázisul szolgáló más helyre van rendeltetve)).
A-deklaráció 34. cikkében említett «megerősített hely» (fortilied place, place fortifiée, befestigter Platz 9 r > ) és «bázis» (base,
base, Basis) fogalma nincsen tisztázva, olyan értelemben, hogy
e tekintetben a szignatárius hatalmak között egyetértés létesült
volna. 9 6 H. v. Ferneck"~ szerint: «.Ie nachdem man die W o r t e
űplace fortifiée» und abases weiter oder enger auslegt, wird der
Begriff der bedingten Konterbande erheblich ausgedehnt oder eingeschránkt ...a «Der Begriff «place fortifiée» wird im Generalbericht
nicht e r l á u t e r t . . . » «Das W o r t ((base)) erklárt der Generalbericht
dahin, dass es sowohl abase d'opérations», als auch abase de
ravitaillement)) bedeutet , . .)) Az ezeknek a fogalmaknak megfelelő jogi háttér a konferencia idejében általánosan elismert
nemzetközi jogban nem volt meg, a konferencián pedig még az
is feltűnő nehézségekbe került, hogy az angol delegátusok a
cikknek a német delegátusok által javasolt jelenlegi alakjához
hozzájáruljanak. 9 8 Ez a cikk is sokban hozzájárult ahhoz, hogy
a Naval Prise Bili Angliában oly nagy -ellenszenvre talált.
A House of Commons egy tagja, Atherley Jones — «though a
Liberal memben> — által a parlamenti tanácskozások során tartott beszéd szerint ugyanis «with the inclusion of food as contraband and the clauses defining the conditions of capture which
he submitted, made our position worse, because any port in
the Kingdom might be treated by our enemy as a base of operations))." A londoni deklaráció ratifikálása érdekében 1913-ban
újból megindult tárgyalások során felmerült az az ötlet, hogy
a hatalmak a deklarációhoz egy pótegyezményt csatoljanak,
amelybe egyes vitás kérdések tárgyában pótlólag létesítendő
megállapodások vétessenek fel. Ezek között a kérdések között
szerepelt a «bázis» fogalma is a relatív hadidugárúval fennálló
kapcsolatában. Ezek a tárgyalások azonban a háború kitörésével
megakadtak. 1 0 0
A deklaráció 34. cikkével teremtett helyzet azonban mindenesetre olyan, hogy a fennálló, általánosan elismert nemzetközi
jog szabályai a 34. cikkben foglalt b l a n k e t t - t é t e l 1 0 1 kitöltésére
nem elegendők, és így a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság
a deklaráció ratifikálása esetében is (a nemzetközi j o g általánosan elismert szabályai, minthogy pedig ilyenek nincsenek,) az igazságosság és a méltányosság alapelveinek alkalmazására van utalva.
Végső sorban pedig ez a körülmény a relatív hadidugárú ellenséges rendeltetési helyének kérdésével kapcsolatos minden kérdés eldöntésénél a kobzó állam nemzeti zsákmányjogának alkalmazására vezet.

91
L. a ténykérdés ós jogkérdés szerepére nézve a nemzetközi
zsákmánybírósággal kapcsolatban F. Donker-Curtius id. m. 9. I.
92
V. ö. Lémonon id. m. 246. 1., és Huberich id. m. 86. 1.
9:!
L. a deklaráció.24. és 25. cikkét.
94
A vélelem csak a rakományra terjed ki. Ellenben magára a
kereskedelmi hajóra, amely ilyen helyre halad, nem vonatkozik a
vélelem, hanem a hajó dugárú voltát bizonyítani kell. (34. cikk
1. bek. utolsó mondat.)
93
L. a deklaráció angol nyelvű teljes szövegét Poht id. m. 44—
89. 1.; francia szövegét. Strupp: Urkunden. II. 493—507. 1.; német
szövegét Sartorius id. m. 86—105. 1. és Poht id. m.; magyar szövegű
teljes fordítása tudtommal nincsen.
96
L. Wehberg id. m. 112. 1.; Lémonon id. m. 442. 1.; Poht id. m.
23. lap.
97
ld. m. 125-126. I.
98
H. v. Ferneck id. m. 125. és köv. I.
99
L. Bentwich id. rn. 860. 1.
L. Wehberg id. m. 53. 1.
101
V. ö. Quarilsch id. m. 196. 1.
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5. A párisi deklaráció 2. és 3. cikkében foglalt szabályok
szerint — amelyek az általuk szabályozott tárgykörre nézve a
londoni konferencia idejében egyedül voltak minden kétségen
kívül általánosan elismert nemzetközi jogi szabályoknak tekinthetők, 1 0 2 — a hadidugárút szállító (semleges) hajó nem, hanem
csakis a hadidugárúrakomány volt elkobozható. Ezzel a jogállapottal szemben a londoni deklaráció 40. cikkében foglalt rendelkezés szerint «a hadidugárút szállító hajó 10:1 elkobzása meg van
engedve, ha a hadidugárú, értékét, súlyát, térfogatát vagy fuvarköltségét (fuvardíját 104 ) tekintve, a rakomány felét meghaladjam.
Noha ez a szabály szerkezetileg úgy jelenik is meg, mintha a
hajó elkobzásának megengedettsége nem, hanem csupán a hadidugárú és az egész rakomány közötti tömeg- (vagy érték-)
viszony lett volna a konferencián szabályozás tárgya, valójában
a dolog úgy áll, hogy a párisi deklarációban foglalt tételekkel
és a konferencia idejében létező nemzetközi jog állapotával szemben, a 40. cikkben foglalt, a hajó elkobzását megengedő szabály
a maga egészében ú j nemzetközi jogi tétel, amelynek megalkotását a konferencián hosszas tanácskozások és az álláspontok
összeegyeztetése előzték meg. 1 0 5 A 40. cikkben foglalt rendelkezésnek ugyanis a 41. és 42. cikkben 1 0 6 foglalt szabályokkal
együtt a megelőző rendelkezésekhez való viszonyából kitűnőleg,
de a konferencián folytatott tanácskozások anyaga szerint kifejezetten is az volt a célja, hogy a semlegeseket a hadidugárúk
szállításától oly módon tartsák távol, hogy a dugárút szállító
hajó tulajdonosát büntetéssel sújtsák. 1 0 7
6. A londoni deklaráció 64. cikke szerint: «ha a zsákmánybíróság a hajó vagy a rakomány elkobzását nem hagyja jóvá,
vagy ha a zsákmány bírói eljárás nélkül szabadon bocsáttatik,
az érdekelt feleknek kártalanításra van igényük, kivéve, ha a
hajó vagy a rakomány elkobzására alapos ok volta.
(Folyt, kiiv.)
Dr. Zilahi
László.

BELFÖLD.

Szemle.

— Az e r d é l y r é s z i m o r a t ó r i u m i r e n d e l e t három
hónapi halasztást ad a román betörés által sújtott vidék lakóinak, egyúttal felhatalmazza az igazságügyminisztert,
hogy ezen legújabb moratórium oltalmát kiterjessze oly
személyekre, akiknek állandó üzleti telepe, üzeme, gazdasága vagy lakhelye (székhelye) más, a háborús események
által érintett területen van. A rendelet, amelynek teljes szövegét lapunk mai számához mellékelten közöljük és amelyet legközelebbi számunkban részletesen fogunk megbeszélni, felöleli mind az anyagi jogi, mind pedig az eljárási,
végrehajtási és nem peres eljárási rendelkezéseket. Ezúttal
csupán két intézkedési emelünk ki, amelyek újítást tartalmaznak az eddigi moratóriumi rendeletekkel szemben. Egyik
102 Ugyanígy Niemeyer is. (Id. m. 13. 1.) A második hágai békeértekezleten a tengeri hadijogra vonatkozólag alkotott egyezmények — mint fentebi) láttuk — külön szempont alá esnek.
i»3 Természetesen semleges hajóról van szó.
104 Freight, fret, Fracht.
105
L. a tárgyalások anyagát II. v. Ferneck id. m. 132. és köv. 1.;
továbbá a konferencia idejében létező jogállapotra Wehberg id. m.
174. és köv. 1. V. ö. még Lémonon id. m. 445. 1.
lon
41. cikk : «Ha a hadidugárút szállító hajó szabadon bocsáttatik, a hazai zsákmánybíróság előtti eljárással és a hajónak és rakománynak az eljárás alatt való megőrzésével a kobzó állam részéről felmerült költségek a hajót terhelik.»
42. cikk : «A hadidugárú tulajdonosának tulajdonát képező azok
az árúk, amelyek ezen hajó fedélzetén vannak, elkobzandók.x
Az ebben a két cikkben foglalt szabály is, a maga jelenlegi
alakjában és elismertségével, új szabály. L. erre nézve a tanácskozást és a megállapodást II. v. Ferneck id. m. 136. és köv. 1.
107
«Zur Abschreckung der Neutralen vom Konterbandehandel
erschien es ferner erforderlich, eine den Eigentümer des Schit'fes
treffende Strafe festzusetzen. Die verschiedenen in dieser Beziehung
bestehenden Systeme sind in der Weise vereinigt worden, dass
nach Art. 40. das Schiff der Einziehung unterliegt, wenn . . . » stb.
L. Die Ergebnisse der in London . . . abgehaltenen SeekriegsrechtsKonferenz. (Kohler-Opperüieim: Zeitsobrift für Völkerrecht und
Bundesstaatsrecht. 1910 rt?)J258.;i.

az a rendelkezés, amely szerint a felperes, ha keresetében
jobb tudomása ellenére elhallgatja, hogy az alperes a moratórium oltalma alá helyezett személyek közé tartozik, az
ebből származó költségért és kárért felelős és ezenfelül 600
koronáig terjedhető pénzbirsággal büntethető (9. §.). A másik újítás az, hogy az esetre, ha a moratórium oltalma alatt
álló személyek akár a végrehajtási eljárásban, akár egyéb
nem peres eljárásban (ideértve a csődeljárást is) képviselet
nélkül maradtak és az eljárásban hátrányt szenvedtek, az
erdélyrészi moratórium megszűnésétől számítolt harminc nap
alatt keresettel érvényesíthetik jogaikat azok ellen, akik az
ő hátrányukra előnyben részesültek.
Fiatalon ragadta el körünkből a kérlelhetetlen végzet, mielőtt még elnyerhette volna szakadatlan munkásságának méltó jutalmát.
Komoly, sokat igérŐ tehetség szállott vele a sírba. Alapos
és kiváló tehetségű művelője volt a magyar közjogi, közigazgatási jogi és politikai irodalomnak. Az egyetemen
Concha Győzőnek volt tanítványa, s az egyetem falai közül
kikerülve is minden idejét s egész tehetségét a tudományos
munkásságnak szentelte. Behatóan foglalkozott nemzetközi
jogi problémákkal is, de különös tudományos ambícióval
és nagy hivatottsággal Bosznia-Hercegovina közjogi állása
foglalkoztatta Eddig megjelent főbb tanulmányai: ftBosznia
szerepe kivándorlási politikánkban)), «Az állampolgári jogviszonyok Boszniában és Hercegovinában«Választói jog
és tartományi illetőség Bosznia és H e r c e g o v i n á b a n « A
bosnyák-hercegovinai tartományi illetőség és következményei)), «Az 1871 : XLIII. tc.-be iktatott államszerződés®,
«A magyar állampolgárság kizárólagosságai) stb. már is
szép helyet biztosítoltak számára a magyar közjogi irodalomban. Egész haláláig dolgozott a ((nemzetközi szerződésekről szóló)) nagyszabású tanulmányán, melynek befejezésében a halál meggátolta. Irodalmi munkássága mellett tevékeny és buzgó titkára volt a Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatásjogi bizottságának, melynek működésében állandó irányító tevékenységet fejtett ki. Komoly
tudományos munkássága és nemes ambiciólól áthatott egyénisége tiszteletreméltó és maradandó emléket biztosítanak
számára. Lapunk, amelynek ép úgy mint a Jogállamnak
nagyrabecsült munkatársa volt, igaz részvéttel osztozik a
tudomány gyászában.
Királyíi Árpád.

— S p e c i á l k o l l é g i u m o k a jogi karon voltakép a tudományos munkásság kifejezői, tanárnál és hallgatónál egyaránt.
Kétszeresen kell értékelnünk ma, midőn a hallgatóság csekély
száma miatt fokozottabb érdeklődésre alig számíthatnak. A következő félévre a budapesti egyetemen a következő speciálkollégiumokat hirdették. K. Kováts Gyula a vallás szabad gyakorlatáról, Király János a frankkorszakbeli perjogról, Angyal Pál a
bizonyítás tanáról büntető eljárásjogunkban, Notter Antal az
egyházi vagyonjogról, a gör. keleti egyházról és a magyar református egyházalkotmányról, Baumgarten Nándor a vételi ügyletről, Lers Vilmos a nemzetközi jog akut kérdéséről, Hegedűs
Lóránt a háború pénzügyi problémáiról, Vámbéry Rusztem a
német Btk. javaslatáról, Mattyasovszky Miklós az agrárgazdaságtanról, Harrer Ferenc a városi igazgatás főbb kérdéseiről, Bud
János Magyarország népesedési statisztikájáról. Ugyané félévben
a pozsonyi egyetem tanrendje a következő speciálkollégiumokról ad számot : Kérészy Zoltán a germán népjogokról, Bockkor
Mihály magánjogunk szocializálásáról, Falcsik Dezső a peralapításról, Finkey Ferenc a fiatalkorúak bíróságáról, Polner Ödön a
politika alaptanairól, Bálás Károly pénzügytani kérdésekről.

— Perújításról a régi perekben. A Pp.életbeléptetése előtt
fennálló szabályok szerint elintézett perekben a Ppé. 63. §-a értelmében, a perújítási kereset tárgyalásánál a P p . rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a keresetet minden
esetben az előtt az elsőbíróság előtt kell megindítani, amelynek hatáskörébe az ügy a Pp. szerint tartozik. E rendelkezésnek nyilvánvaló célja a felsőbb bíróságok tehermentesítése volt, ameny-
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nyiben a Ppé. említett szakasza értelmében ezentúl a kir. törvényszékek, mint elsőfolyamodású bíróságok által a régi eljárás
szabályai szerint elintézett perekben — eltekintve a Pp. 2. §-ában
felsorolt és kizárólag a kir. törvényszékek hatáskörébe utalt perektől — a perújítási keresetet 2500 K értékhatárig általában, a
Pp. 1. §-a értelmében kizárólag a kir. járásbíróságok hatáskörébe
utalt perekben pedig az értékre való tekintet nélkül, a kir. járásbíróságok előtt kell folyamatba tenni.
Amily egyszerű és világosnak látszik a Ppé. 63. §-ának ismertetett rendelkezése, épen oly vitás lehet annak alkalmazása
a gyakorlatban. íme egy példa: X. nagyváradi lakos keresetet
tett folyamatba Y. debreczeni lakos ellen 5600 K iránt a debreczeni törvényszék előtt. E perben hozott jogerős ítélettel Y.-t a
biróság arra kötelezte, hogy X.-nek 1200 K tőkét fizessen meg.
Y. alapperbeli alperes perújítási keresettel kíván élni az alapperben nem használt ú j bizonyítékok alapján amiatt, mert beszámítási kifogásként érvényesített 1100 K ellenkövetelésével az alapper bírósága elutasította.
Kérdés, hogy a perújítási keresetetet melyik bíróság előtt
tegye folyamatba ?
A nagyvárad-városi járásbíróság előtt-e azért, mert a perújítási keresetében csupán 1100 K követelést kíván érvényesíteni,
a követelés tárgyának az értéke pedig a 2500 K-t meg nem haladja, tehát a Pp. 1. §-a értelmében a kereset eldöntése a járásbíróság hatáskörébe tartozik; továbbá, mert éllenfele nagyváradi
lakos, akinek illetékes bírósága a Pp. 19. §-ának rendelkezése
szerint a nagyváradi bíróság. A debreczeni járásbíróság előtt-e
azért, mert az eddig követett bírói gyakorlat szerint az újított
perben a felek megtartják alapperbeli állásukat, a perújító alapperbeli alperes illetékes bírósága pedig a debreczeni járásbíróság.
Végül a debreczeni kir. törvényszék előtt-e, amely az alperesnek
elsőfokban eljárt bírósága volt ?
Álláspontom szerint Y.-nak az adott esetben a perújítási keresetet az alapperben elsőfokon eljárt törvényszék előtt folyamatba tennie. A bírói gyakorlatban már eddig is kialakult perjogi szabály volt az, hogy újított perekben a perérték szempontjából az alapper tárgyának az értéke az irányadó. A Pp. 574. §-a
pedig már kifejezetten kimondja, hogy az újított perekben hozott határozatok ellen azonban fellebbvitelnek annyiban van helye,
amennyiben az illető bíróság határozata az alapperben fellebbvitellel m e g t á m a d h a t ó volt. Ezek szerint tehát nem azon van a
döntő súly, hogy a perújító fél mily összegű követelés iránt kíván perújítással élni, hanem azon, hogy az alapper mily összegű
követelés iránt folyt. Az adott esetben a felperes az alapperben
5600 K követelést kívánt érvényesíteni; ez az összeg tekintendő
perértéknek az újított perben is, az ily összegű perek eldöntése
pedig a Pp. szabályai értelmében is rendszerint a kir. törvényszék hatáskörébe tartozik; nincsen tehát ok arra, hogy a perújítási kereset az alapperben eljárt elsőfokú bíróság hatásköréből
elvonassék.
A kifejtettek helyessége már abból is következik, hogy a törvényhozó akarata nem irányulhat arra, hogy egy és ugyanazon
perben a perújítási keresetnek több elsőfokú bírósága is lehessen; már pedig, ha az alapperbeli perérték irányadó voltától eltekintenénk, ez az eset állana elő. Ugyanis a fentebb említett
példát tartva szem előtt, a helyzet alakulhatna úgy is, hogy az
alapperben részben vesztett felperes az ítéletnek kedvezőtlen
része, vagyis 4100 K tőke erejéig kívánna perújítási keresettel
élni; ez esetben az újított keresetet már kétségen kívül az elsőfokban eljárt kir. törvényszék előtt kellene folyamatba tennie
mert ez a per értékére való tekintettel a kir. törvényszék hatáskörébe tartozik.
Hegedűs
Gyula.

39. SZ^m

igenlő értelemben. Mint a Jogt. Közi. 1916. évi 17-iki számában
közölt esetek bizonyítják, a kiadók érdekeltségei Németországban és Franciaországban maguk gondoskodtak arról, hogy az
oly kísérletek, melyekkel egyes kiadók rosszhiszeműen ki akarták használni azt a helyzetet, hogy az ellenséges országok szerzői jelenleg nem védhetik meg jogaikat, csirájukban elfojtassanak. Az angol könyvkiadók hivatalos lapja, a Publisher's Gircular augusztus 12-iki száma arról ad hírt, hogy Anglia törvényt
hozott, mellyel a berni Uniót és a szerzői jogi egyezményeket
hatályon kívül helyezte az ellenséges államokkal szemben. A törvény szövegét még nem ismerjük; ezért tartalmának és az egyezményekre kiható következményeinek ismertetését akkorra t a r t j u k
fen, mikor szövege semleges országon át beérkezik. Ellenben
módunk van egy, a különböző angol felfogásokat megvilágító
esetet is közölni, melynek az a tanulsága, hogy az angol könyvkiadóknak — és bizonyára az íróknak is — nagyrésze nem helyesli osztatlanul az angol kormány idevágó rideg felfogását.
Egy amsterdami könyvkiadó-cég megszerezte Naumann közismert
ctMitteleuropax) című könyvének angol nyelvre való fordítási jogát. A holland kiadó-cég értesült arról, hogy egy, a P . ' S . W .
Kind and Son Ltd. angol kiadó-cég a szerző engedélye nélkül
kiadta angol fordításban e művet. Panaszos nyílt levelet intézett
tehát a holland cég az angol könyvkiadók lapjának, a Publisher's
Circularnak szerkesztőjéhez, hivatkozván a berni Unió fenállására és a könyvkereskedelemben szokásos magasabbrendű erkölcsi felfogásra. A King-cég a Publisher's Circular augusztus
16-iki számában válaszolt: ((Utalunk arra» — úgymond — «hogy
egy külellenség nem veheti igénybe a berni egyezmény védelmét
a célból, hogy egy, a háború alatt megjelent német mű szerzői
jogát érvényesítse. Kiadtuk e német mű angol fordítását, mert
véleményünk szerint azok a nézetek, melyeket német politikusok
a német nép elé tárnak, az angol nép érdekeit érintik és azért
kell, hogy az angol közönség elé angol nyelven eljuttattassanak
az ilyetén német művek. Ami pedig a berni egyezményt illeti, e
kérdést az angol parlament épp most rendezte egy törvénnyel,
mely immár királyi jóváhagyást is nyert. Nem osztjuk azt a véleményt, hogy aa legnemesebb papírdarabot®, melyet valaha
népek aláírtak, széttéptük volna. A berni egyezmény szerencsére
tovább is fen áll, de a szerződött felek anyagi jogait megváltoztotta az ellenséges országok közt a háború.)) A Publisher's Gircular szerkesztősége mindjárt meg is adta a választ ezen az angol kormányéval nyilván azonos és rideg felfogásra, kiadta
ugyanis a szerkesztőség ugyanazon számban a következő levelet,
mely nyilván a szerkesztőség álláspontját is tartalmazza : ((Tisztelt Szerkesztő úr! Olvastam lapja közleményét, mely szerint kormányunk hatályon kívül helyezte a berni egyezményt Németországgal szemben. Ez kormányunk részéről valóban súlyos hiba
volt. Ha volt Angolországnak egyezménye, melyre minden angol
büszke lehetett, úgy ez a berni egyezmény volt, mely valóban az
egész világot fogta közösségbe. Ugy tudom, az ú j törvény még
nem lépett életbe: ajánlom tehát, lépjenek haladéktalanul közbe
a könyvkiadók összes egyesületei. Nem hihetem, hogy e lépés
már elkésett volna. Mindezideig meg voltam győződve, hogy kiadókartársaim tisztelni fogják a berni egyezményt és pedig
azokra a német könyvekre nézve is, melyek a legutóbbi két évben jelentek meg. Alig egyetlenegy kivétellel az angol kiadók
tartózkodtak attól, hogy a berni egyezményt mint valami papírrongyot széttépjék. Egy kiadó.)) Az egyelőre még szövegében ismeretlen ú j angol törvény meghozatala annál meglepőbb, mert
az irodalmi forgalomban Anglia legalább annyit nyújtott Németországnak, amennyit ez Angliának és mert a legérdekeltebbek,
az angol kiadók nem kívánták, hogy az irodalmi egyezmények
hatálytalaníttassanak.
Dr. Sz. E.

KÜLFÖLD.
— Anglia és a szerzői jogi egyezmények. A hadviselő országok eddig nem hoztak az ellenséges országokkal
szemben intézkedéseket, melyek a szerzői jogi egyezmények hatályban tartásáról, vagy hatálytalanításáról rendelkeztek volna.
A vitát, hogy vájjon ez egyezmények — és közöttük a berni egyezmény — érvényben lévőknek tekintendők-e vagy sem, az érdekeltek, különösen a kiadók mintegy egymás közt elintézték
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Erdélyrészi moratóriumi rendelet,
Infandum regina jubes renovare dolorem ! Ellenség betörése,
vad hordák gyilkolása, felgyújtott falvak lángjai, Erdély keserves szenvedései, a földönfutóvá lett menekülők nyomora egyszerre ismét közelünkbe hozták a háború minden borzalmát.
A hivatalos és társadalmi segélyakció mellett előtérbe lépett annak szüksége, hogy a háborús betörés sújtotta vidékek lakóinak
io^vis/onyai szabálvoztassanak. E szükség szülte az erdélyrészi
moratóriumi rendeletet, melyet a m. kir. minisztérium 1916. évi
szeptember hó 20. napján 3095/1916. M. E. szám alatt «a háborús események által érintett adósokra nézve kivételes intézkedések megállapítása tárgyában® bocsátott ki, és melyben az
anyagi jogi és eljárási rendelkezéseket egybefoglalja.
«Der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebö. Hiszen a
kormány célja kezdettől fogva a háborús események következtében életbeléptetett moratórium fokozatos lefaragása és megszüntetése volt. Az 1915. évi augusztus
hó 1-én életbelépett
2807/1915. M. E. számú moratórium-feloldó rendelet már teljesen likvidálta a moratóriumot, úgy, hogy számos jogcímen alapuló követelés törlesztési részletei már le is jártak, mások
1916. évi október és november havában (13. §.), ismét mások
1917. évi május havában (2. §.) fognak lejárni és csupán a betéti könyvre elhelyezett takarékbetétek visszafizetése maradt a
minisztérium további rendelkezéséig korlátozásoknak alávetve.
(14. §.) A háború sajátságos kisérő jelenségeként mutatkozó
pénzbőség arra a meglepő eredményre vezetett, hogy a moratórium megszüntetése és lebonyolítása aránylag kevesebb zökkenéssel és nehézséggel járt, mint azt eredetileg várni lehetett.
A hitelviszonyok ilyen konszolidálódása közepette megjelentek városainkban a menekülők százezrei. Ellenség fenyegette,
sőt már el is özönlötte lakóhelyeiket ; a legtöbb a puszta életét
mentette meg, vagyona, vállalkozása, hajléka az ellenség prédája. Sürgős intézkedések kellettek, hogy legalább az államhatalom ne nyújtson segédkezet oly kötelezettségek érvényesítéséhez, melyek teljesítését a mai viszonyok [között akkor is méltánytalan követelni, ha az adós az erőhatalommal sikerrel nem
védekezhetik.
Mint minden moratóriumi rendelet, úgy az erdélyrészi is
élesen disztingvál az erőhatalom és moratórium között. Az erőhatalomra vonatkozó jogszabályokat nem érinti. Sőt utal azokra
a jogszabályokra is, melyek alapján a háborús események
hatása következtében oly tartozás teljesítése is megtagadható,
mely az erdélyrészi moratóriumi rendelet értelmében a halasztás
alól ki van véve. E jogszabályok mai érvényükben a moratórium
feloldó rendelet 29—31. §-aiban (((kivételes rendelkezések a háborús események által érintett adósok tekintetében))) és az azzal
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kapcsolatban 12,000/1915. I. M. E. szám alatt kibocsátott eljárási
rendelet 11. §-ában foglaltatnak.
Az erdélyrészi háborús terület lakója tehát háromféle védelmet találhat :
1. Általában, minden további bizonyítás nélkül a moratórium
szabályaiban, melyek a tartozás teljesítésére törvényes halasztast
adnak ;
2. ha e rendelet tartozását jogcímére vagy keletkezésének
idejére való tekintettel kiveszi a halasztás alól, kérhet bírói halasztást, ha a háborús események az ő személyére és vagyonára
való tekintettel ezt indokolják ;
3. kívánhatja a teljesítés alól felmentését,
ha a vis major
esete forog fen.
Az erdélyrészi moratórium elsősorban abban különbözik az
eddigi moratóriumoktól, hogy míg azok általánosságban az
egész ország területére kiterjedtek, addig ez a moratórium védelme alá csupán az országnak tüzetesen megjelölt területeit
helyezi. Ez a terület a szorosan vett magyarországi részből
Krassó-Szörény megyének orsovai és teregovai járása; az erdélyrészi területből pedig Alsó-Fehér vármegyének alvinczi, balázsfalvi, kisenyedi és marosujváH járása és Vízakna rendezett tanácsú város ; Brassó, Csik, Fogaras és Háromszék vármegye ;
Hunyad vármegyének hátszegi, petrozsényi, puji, szászvárosi és
vajdahunyadi járása és Hátszeg, Szászváros és Vajdahunyad rendezett tanácsú városok ; Kisküküllő vármegye ; Maros-Torda
vármegyének nyárádszeredai, régeni alsó ós régeni felső járása
és Szászrégen rendezett tanácsú város ; Nagyküküllő, Szeben és
Udvarhely -vármegye.
A személyek, akikre ez a moratórium kiterjed : azok az
adósok, kiknek állandó üzleti telepe, üzeme, gazdasága vagy
ilyennek hiányában állandó lakhelye (székhelye) ezen a területen van. Minthogy azonban az ellenség orvtámadása vagy az
ennek következtében szükségessé vált hadműveletek a lakosság
túlnyomó nagy részét menekülésre kényszerítették : hiányos lett
volna ez a rendelkezés, ha a menekülőkre nem terjesztette
volna ki a halasztás kedvezményét. Kimondja tehát a rendelet
(1. §.), hogy halasztást megadó rendelkezései kiterjednek azokra
az adósokra is, akiknek állandó üzleti telepe, üzeme, gazdasága
vagy állandó lakóhelye (székhelye) az említett területen volt és
akik azt az ellenséges betöréssel járó események következtében
elhagyni vagy máshová áthelyezni voltak kénytelenek.
Ha az adósnak a moratórium által védett területen kívül
más állandó üzleti telepe, üzeme vagy gazdasága is van, arra
nézve, hogy az adóst megilleti-e a halasztás, a fővállalat helye
az irányadó.
Minthogy előre nem látható, nem merül-o fel a jövőben más
területek lakóinak védelme: az igazságügyminiszter már eleve
feljogosíttatott, hogy a rendelet oltalmát rendelettel kiterjessze
oly személyekre is, akiknek állandó üzleti telepe, üzeme, gazdasága vagy ilyennek hiányában lakóhelye (székhelye) nem az eddig említett, hanem más, a háborús események által érintett területen van.
Mint minden parciális moratóriumnak, úgy ennek is az a
sajátsága és egyúttal hátránya, hogy nem egyformán véd mindenkit. Az általános moratórium minden adósnak egyformán ad
halasztást; és így a hitelező, ki más viszonylatban maga is adós,
nyugodtabban várhat követelésének megfizetésére, mert — eltekintve a moratórium alóli kivételektől — neki magának sem kell
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fizetnie. A részleges moratórium csak a lokális jogviszonyokban
védi az adóst és hitelezőt egyaránt, ha t. i. mindkettő a moratórium hatálya alá helyezett területről való; míg ellenben azt a
hitelezőt, ki nem erről a területről való, egyáltalában nem oltalmazza a maga adósi mivoltában, noha az ő erdélyi adósait a
moratórium védi.
De ez a dolog természetében rejlik. Az általános moratóriumnál az állam azt mondja: háború van, ez annyira megrendítette a gazdasági viszonyokat, hogy védenem kell a pénzintézetek pénztárait a megrohanástól és a pénzben megszorult adósokat a hitelezők szorongatásától; a baj általános, tehát mindenkire kiterjesztem a halasztást, akár érintette őt közvetlenül a
háború, akár nem. Az erdélyrészi moratóriumot azonban nem a
harmadik éve dúló háború, hanem maguk az erdélyi megyéket
közvetlenül sújtott háborús események váltották ki: kiindulási
pontja és létoka tehát lényegesen eltér az általános moratóriumtól és sokkal közelebb áll a vis majorhoz, és majdnem fedi a
háborús események által közvetlenül érintett személyek védelmét, de ennél mégis általánosabb, mert semmi egyébnek bizonyítását nem kívánja, mint azt, hogy az adós a háború érintette
erdélyrészi területről való. Az ily egyoldalú moratórium természetesen sújtja a hitelezőt, de az is természetes, hogy az erdélyi
menekülők nagy szerencsétlenségéből mindenki kivegye a maga
részét.
Másrészt azonban megfontolást igényel, nem volna-e indokolt azokat a hitelezőket, kiknek követelései egészben vagy túlnyomóan erdélyrészi adósoknál vannak elhelyezve, a 12,000/1915.
I. M. E. sz. rendelet 11. §-ának védelme alá helyezni és részükre
bírói halasztást engedélyezni. Maga a 11. §. erre nem teljesen
alkalmas és a kereskedelmi és belügyminiszteri bizonyítvánnyal
való operálás meglehetősen nehézkes.
A moratórium tárgya ugyanaz, mint a korábbi rendeletekben: a pénztartozások,
melyek váltón, kereskedelmi utalványon,
közraktári jegyen, csekken és általában kereskedelmi ügyleten
vagy más magánjogi címen alapulnak. A jogcímen kívül még
két kritériuma van a halasztás alá eső követelésnek: a) keletkezésének, b) lejáratának időpontja. Ugyanis ép úgy, mint az általános moratóriumi rendeletek csak a világháború kiütésének időpontja (1914 aug. 1.) előtt keletkezett ügyleteken alapuló tartozásokra adták meg a halasztást: úgy az erdélyrészi moratórium
is csak olyan ügyletekre terjed ki, melyek a román betörést
megelőzőleg, tehát 1916 augusztus 28. előtt keletkeztek, illetőleg
ahol a váltók és egyéb kereskedelmi papírok 1916 augusztus 28.
előtt állíttattak ki. Ezen a korláton belül a halasztás az adóst az
olyan tartozás tekintetében is megilleti, amely már előbb moratórium alá esett és a moratórium alól ki lett véve.
A rendelet kiindulási pontja az, hogy a betörés után, tehát
a moratórium kezdetével már mindenki tudhatta, milyen viszonyok között kontrahál adósságot és így az augusztus 28-ika után
keletkezett tartozásokra nézve a moratórium védelmét igénybe
nem veheti. Ez megegyezik az általános moratóriumi rendeletek
kiindulási pontjával és a menekülők ellátásának biztosítása szempontjából fontos rendelkezés is.
A lejárat tekintetében pedig az az irányadó, hogy a követelés már lejárt, vagy 1916 november 30. napjáig bezárólag lejárjon.
Ezeken a korlátokon belül a törvényes halasztás három hónap, melynek ideje a tartozás lejáratától és ha a tartozás 1916.
évi augusztus 28-ika előtt járt le, augusztus 28-ikától számítandó,
úgy azonban, hogy az 1916. évi szeptember 1-je előtt lejárt
tartozások tekintetében a halasztás 1916. évi november 30-ikáig
bezárólag terjed.
A rendelet 1916. évi szeptember 20-ikán bocsáttatott ki és
21. §-a szerint 1916. évi szeptember 21. napján lépett életbe. Az
1.
rendelkezéséből nyilvánvaló, hogy a rendelet visszaható erővel ruháztatott fel. Ennek gyakorlati keresztülvitelét a 9. és 10.
§-ok tartalmazzák, melyek kimondják, hogy a rendelet 1. §-a
értelmében moratórium alá eső szolgáltatás iránt keresetet indítani vagy fizetési meghagyási kérelmet beadni nem lehet és a
bíróság hivatalból köteles visszautasítani az 1. §-ban említett
személy ellen beadott oly keresetlevelet vagy kérelmet, amelynek
tartalmából nem tűnik ki, hogy az érvényesített követelés a
rendelet értelmében moratórium alá nem esik.
Ugyanez a bíróság kötelessége azokra a keresetekre és kórel-
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mekre nézve is, amelyeket 1916. évi augusztus 28-ikán vagy e
nap után a rendelet életbeléptéig adtak be és a rendelet életbeléptéig még nem intéztek el.
Ha pedig a rendelet életbelépése előtt beadott kereset vagy
kérelem alapján az eljárás már folyamatban van: az eljáró bíróság az eljárást hivatalból is köteles felfüggeszteni, kivéve, ha a
lel, ki ellen az eljárás irányul, maga kéri az eljárás folytatását.
A dolog természetéből folyik, hogy a moratórium alóli kivételek száma jóval kisebb a legutolsó moratóriumi rendeletek
kivételeinél.
E kivételek a következők :
1. zálogleveleknek kamatszelvényei és kisorsolt címletei ;
2. tartásdíjak és életjáradékok ;
3. a biztosítót a biztosítási ügylet alapján terhelő tartozások;
4. lakás vagy egyéb helyiség bérletére nézve kötött szerződésből eredő bértartozások ; annak bértartozására, aki katonai
szolgálatot teljesít vagy a katonai szolgálatot teljesítő egyénekkel egy tekintet alá esik, a 2807/1915. M. E. sz. moratóriumfeloldó rendelet marad irányadó ;
5. haszonbértartozások ;
6. szolgálati viszonyokból eredő tartozások, ideértve a mezőgazdasági, kereskedelmi vagy ipari munkaviszonyból eredő tartozásokat is, tekintet nélkül arra, hogy melyik szerződő fél az
adós ;
7. a munkavállalót alvállalkozójával szemben terhelő tartozások, abban az arányban, amelyben a munkavállaló a teljesített
munkáért az ellenértéket kézhez kapta ;
8. idegen vagyon kezeléséből akár a halasztás ideje alatt
befolyó, akár az azt megelőzően befolyt értékek kiszolgáltatása,
a vagyonkezelőt megillető jogok épségben tartásával ;
9. a bizományosnak a megbízó részére kötött ügyletekből
eredő tartozásai, amennyiben azokra nézve a megbízótól megtérítést kapott vagy követelhet.
A kivételeknek minél szűkebb körre szorítását csak helyeselhetjük, mert kivánatos, hogy ma, mikor a menekülőket még
jóformán el sem helyezhettük, minél kevesebb zaklatás érje azokat, akik otthonukat elhagyni kényszerültek és azokat is, akik
a háború sújtotta vidéken, még ha az ellenség nem is tört be,
a normális viszonyok megszakadása közepette tartózkodnak.
Különösen ki kell emelni a következőket:
A záloglevélen kívül minden más, gyámi pénzek elhelyezésére alkalmas vagy óvadékképessé nyilvánított kötvény kamatszelvényei és kisorsolt címletei moratórium alá esnek. Ennek
megfelelő ellentétele az, hogy ezen kötvények kibocsátására alapul szolgáló követelések adósai sem tartoznak kamatot és tőketörlesztő részletet fizetni, ha erdélyrészi védett területről valók.
Viszont kötelesek fizetni, ha nem ennek a területnek voltak lakói.
Ez anomália, de a parciális moratórium struktúrájával jár. Ellenben az erdélyrészi pénzintézetek zálogleveleik kamatszelvényeit
és kisorsolt címleteit tartoznak beváltani. Ennek ellentételeként
azonban a törlesztéses záloglevélkölcsönök kamatait és tőketörlesztő részleteit az erdélyrészi adós nem köteles a halasztás megszűnése előtt megfizetni. A záloglevélüzlet biztonsága kétségkívül
megköveteli, hogy a szelvények mindenkor beváltassanak; ez
ellen tehát semmikép sem lehet kifogást tenni, de az adós mentesítése mindenesetre súlyos teher a záloglevélkibocsátó intézetekre, mert épen a záloglevélszelvény beváltását biztosító kamattól esnek el. De az általános moratóriumi rendeleteknek ily
irányú kivétele is sokáig írott malaszt volt, mert a 12,000/1915.
I. M. E. számú eljárási rendelet életbelépéséig ily követelés behajtására árverést nem lehetett foganatosítani. Ma a viszonyok
nem oly konszolidáltak, hogy egyelőre e tekintetben kivételt lehessen tenni; a háztulajdonos, a gazda kénytelen volt elmenekülni, háza veszélyben, termésének, állatállományának biztos
helyre vitele legalább is kétséges; ma még hiányzik az objektiv
előfeltótele annak, hogy e tartozások fizetése kimondható legyen.
A biztosítási ügyletek alapján egyedül a biztosító tartozásai
vannak kivéve a moratórium alól és pedig minden korlátozás
nélkül. Ennek nagy gyakorlati jelentősége aligha lesz, mert kevés oly biztosító társaság lehet, melynek főtelepe az erdélyi védett területen volna. Ellenben teljesen és kivétel nélkül halasztás
alá esnek a biztosított vagy szerződő fél minden tartozásai. Ennél
is abból indult ki a rendelet, hogy ma a védett területen senki
sem tud fizetni. A helyzet tisztázódásával megfontolás tárgyává
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kell majd tenni, nem lesz-e célszerű a biztosítási díjak fizetésére
nézve az általános moratóriumi rendeleteknek megfelelő korlátozásokat felállítani. Arra nézve, hogy a halasztás alá eső biztosítási díj í'izetését a halasztási idő eltelte után a biztosított (szerződő fél) a szerződés megszűnésére hivatkozva mikor tagadhatja
meg: a rendelet 10. §-a fentartja a hatodik moratóriumi rendelet 27.
§-ának 1. bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
A bér- és haszonbér tartozások kivételével szemben remélhetőleg elegendő védelmet nyújtanak majd a vis majorra ós a háború által közvetlenül érintett személyekre vonatkozó jogszabályok azoknak, akikre nézve a fizetés az események következtében valóban lehetetlenné vált.
Ugyanez áll a moratórium alól kivett többi tartozásra
nézve is.
A betétekre nézve az erdélyrészi moratóriumi rendelet azt
mondja ki, hogy azokról a betevő szabadon rendelkezhetik (4. §.),
de egyúttal hozzáteszi, hogy a 2807/1915. M. E. számú moratóriumfeloldó rendelet korlátai között és a kikötött felmondási
idők épségben tartása mellett. Ehelyütt mindenesetre beiktatandó
volna, hogy e szabály csak az 1916. évi augusztus hó 28. napja
előtt elhelyezett betétekre vonatkozik, mert a később elhelyezett
betétekre nézve minden korlátozásnak amúgy is el kell esnie.
A szabadon rendelkezés tulajdon képen csak a folyószámlára
elhelyezett betétekre nézve áll, mert a moratóriumfeloldó rendelet 14. §-a a betéti könyvre elhelyezeti takarékbetétek tekintetében még mindig fentartotta azt a korlátozást, hogy 2000 koronát
meg nem haladó betétekből csak 200 koronának, ennél nagyobb
betétekből pedig havi 200 koronának, de összesen legfeljebb
10%-nak kifizetését lehet követelni; kivéve az adóra, köztartozásra, állami kölcsönjegyzósre, moratórium alól kivett tartozásra
szükséges fizetéseket, melyek átutalása követelhető. A betétekre
nézve tehát lényegileg változás nincs és ugyanazok a jogszabályok maradnak fen, mint eddig az ország egész területén.
A váltóra nézve természetesen korlátlan a halasztás. A korábbi háborús események által érintett vidékekre a korábbi
moratóriumi rendeletek is kivételes rendelkezéseket tettek és a
feloldó rendelet után kivételes fizetési határidőket létesítettek.
Ezeknek, sajnos, Erdélyben még nem jött meg az idejük.
A rendelet 2. §-a a váltók és kereskedelmi papirok tekintetében ismétli a hatodik moratóriumi rendelet 2. §. 2., 3. és 4.
bekezdéseit, melyek szerint moratóriumos papir tekintetében az
óvás felvétele meg nem tagadható, az 1916. augusztus 28. előtt
kitöltetlenül adott váltót későbbi kelettel ellátni és moratóriumos
jellegétől megfosztani nem szabad és hogy a moratórium ideje
alatt biztosítási visszkeresetnek helye nincs.
Bizonyára tudatosan mellőzte a rendelet a korábbi moratóriumi rendeletekből a halasztás alá eső papir tekintetében a
fizetés végetti bemutatás ós fizetés hiánya miatt felvett óvás hatálytalanságának kimondását.
E rendelkezés mellőzéséből, egybevetve azzal a szabállyal,
hogy az óvás felvétele moratórium okából meg nem tagadható,
azt kell következtetni, hogy az ily bemutatás és óvás hatályos.
Kérdés, hogy annak elmulasztása a váltótörvényben meghatározott jogvesztéssel jár-e ? A rendelet 7. §-a szerint — egyezően a
hatodik moratóriumi rendelet 30. §-ával — a halasztás ideje sem
az elévülés idejébe, sem a jogok érvényesítésére vagy fentartására megállapított határidőbe nem számítható be. Ez annyit jelent, hogy a halasztás ideje alatt nem lehet mulasztás, ha a
fizetés végetti bemutatás ós óvásfelvétel elmarad ; a hitelező ráér
ezeket a cselekményeket a moratórium megszűnésével teljesíteni, de joga van arra a lejárat után a moratórium ideje
alatt is.
Mi az oka az eltérésnek és mi ennek a jelentősége ? Elsősorban az a kérdés, vájjon a rendelet ki akarta-e terjeszteni a
moratóriumot valamennyi váltókötelezettre, vagy különbséget
akart-e tenni a váltókötelezettek személye között? Az egész
rendelet alapeszméje az, hogy a moratórium csak az oltalma
alá vett erdélyrészi területekről való adósokra terjed ki. Ebből
folyik, hogy a váltó nem válik egészében moratóriumossá, mihelyt egyik aláírója erdélyrészi területről való, hanem egyedül
erre a váltókötelezettre nézve ; ellenben a többi váltókötelezettre
a váltónyilatkozatok önállóságából folyólag a halasztás nem
terjed ki.
így megtörténhetik, hogy az elfogadóra nézve moratóriumos
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a váltó, a kibocsátóra nem és a forgatóra nézve ismét halasztás
alá eső. Ha a rendelet a halasztás ideje alatt felvett óvást általában hatálytalannak mondaná ki : ezzel kiterjesztené a halasztást a moratórium alá nem eső adósokra is, mert ha az óvás
csak a moratórium elteltével vehető fel hatályosan : akkor a
visszkereset alatt álló előző, vagy az elfogadó, ha rá nézve is
szükséges az óvás, annak felvétele előtt nem tartozik fizetni.
Viszont be kell e szerint mutatni a váltót és a fizetés hiányát
óvással kell megállapíttatni akkor is, ha az elfogadó személyileg
moratórium alá esik, de a többi váltóadós nem ; de ez a hitelező tetszésére van bízva, hogy akarja-e a váltócselekményeket
a halasztás ideje alatt végeztetni.
Ez szolgál egyszersmind védelméül annak a váltóhitelezőnek
is, akit magát is sújtottak azok a háborús események, melyek
folytán az erdélyrészi moratóriumi rendelet kibocsáttatott ; t. i.
ő rá nézve sem áll be a jogvesztés, ha nem véteti fel lejárat
után az óvást, hanem csak a halasztás megszűnte után. E matéria azonban oly komplikált, hogy célszerű lett volna azt világosan és félreértést kizáróan szabályozni.
Hasonlóképen nem intézkedett a rendelet a nem moratóriumos, tehát 1916 augusztus 28, után kiállított váltók íizetés végetti bemutatása és ovatolása határidejének fakultatív kitolásáról. Ebből az következik, hogy a hitelezőnek nem kívánta a
módot megadni adósának kímélésére azáltal, hogy e cselekményeket később is teljesítheti. Nézetem szerint ez méltányos volna
és sem a hitelezőre, sem a többi váltókötelezettre nem járna
hátránnyal.
A kamatokat egyelőre moratórium alá helyezte a rendelet
és csak a VI. moratóriumi rendelet I. §-ának megfelelően állapította meg, hogy a halasztás idejére még a nem kamatozó tartozás után is lehet kamatot számítani. (5. §.)
Anyagi jogi rendelkezések tekintetében a rendelet egyebek-'
ben az előbbi moratóriumi szabályokat vette fel és pedig abban
a szövegezésben, mely a hatodik moratóriumi rendeletben a
tapasztalat és kritika tüzében már teljesen kiforrott. így megállapította, (5. §.) hogy a lejáratkor való nemteljesítés esetére
bárminő módon megállapított jogkövetkezmények nem állanak
be, ha a pénztartozással terhelt fél a moratóriumot vette igénybe
(VI. moratóriumi rendelet 25. §.) ; továbbá, (6. §.) az a körülmény, hogy valamely követelés moratórium alá esik, nem zárja
ki a követelésnek beszámításra való felhasználását, (VI. moratóriumi rendelet 29. §.) valamint, (7. §.) hogy a halasztás ideje
a moratórium alá eső tartozások tekintetében sem az elévülés
idejébe, sem a jogok érvényesítésére vagy fenntartására megállapított határidőbe nem számítható be; ez a szabály a váltónak és más értékpapírnak láttamozás vagy elfogadás végetti
bemutatására megszabott határidő tekintetében is áll; (VI. moratóriumi rendelet 30. §.) végül a 8. §. egyenesen átveszi a kétoldalú szerződések teljesítésére vonatkozó és a VI. moratóriumi
rendelet 12—15. §-aiban foglalt szabályokat, azzal a módosítással. hogy az idézett rendelet 14. §-ának első és második bekezdésében említett felhívásnak nincs helye, amennyiben a nempénzbeli szolgáltatás csak 1916. évi november 30-ika után válik
esedékessé.
A külföldhöz való viszonyra nézve pedig kimondja, hogy a
moratórium feloldó rendeletnek 38. és 39. §-aiban foglalt szabályokat az erdélyrészi moratóriumi rendeletben megállapított
kedvezmények tekintetében is alkalmazni kell. (20. §.)
Dr. Gallia Béla.

A szabadalmi törvényjavaslat előadói
tervezete.*
A tervezet 6. §-ában az alkalmazottak
találmányainak
gyakorlati szempontból rendkívül fontos, gyakran vitatott, egyben
azonban sok kétség tárgyát képező kérdését tárgyalja.
Az e téren felmerülő kérdések három csoportba sorozhatók.
Az első, hogy külön szerződéses rendelkezés nélkül mi legyen a jogi sorsa az alkalmazott találmányainak, az alkalmazottat illesse-e meg a találmány alapján a szabadalom, avagy a
munkaadót? a második, korlátozza e és ha igen, mennyiben a
* Az előbbi közi. 1. a 39. számban.
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szerződéses szabadságot a törvény, a harmadik, az úgynevezett
feltalálói becsület védelmének a kérdése.
A tervezet mindhárom irányban tartalmaz intézkedést.
Az első kérdés tekintetében a 6. §. 1. bekezdése kimondja,
hogy: ((ipari vállalatnál alkalmazottnak találmánya után, amenynyiben eltérő megállapodás nem forog fen, a szabadalom az alkalmazottat illeti; a vállalatot a szabadalom csak akkor illeti
meg, ha a találmány a vállalat rendes üzleti körébe esik és a
találmányra vezetett tevékenység az alkalmazottnak szolgálati
teendőihez tartozik)).
Ezen intézkedést kiegészíti a 3. bekezdés, amely szerint:
«Ha a szabadalmat a vállalatnak megadták, az alkalmazottat
megfelelő kárpótlás illeti, melynek összegét a felek közös megegyezés útján állapítják meg. Amennyiben megegyezés nem létesül, e kérdésben a rendes bíróság dönt)).
Az alkalmazott és a munkaadó szerződési szabadságának
korlátait ugyancsak a 6. §. állapítja meg 4. bekezdésében a
következőképen: <rAnnak a megállapodásnak, mely szerint az
alkalmazottat találmányáért mi se illesse meg, joghatálya
nincs.D
A harmadik kérdést pedig a tervezet 7. §-a szabályozza,
amelyben a feltalálónak általában, tehát nemcsak alkalmazottak
találmányai tekintetében elidegeníthetetlen jogot ad arra, hogy
a szabadalmi lajstromban feltalálóként szerepeljen.
A tervezet szabályozása eszerint lényegileg azonos azzal,
amelyet a német törvénytervezet 10. és 6. §-ai tartalmaznak és
amely szabályozás helyessége körül a német jogi irodalomban
erős vita folyt és folyik.
Az első kérdés tekintetében a tervezet csupán az ipari vállalatok alkalmazottainak találmányai tekintetében tartalmaz rendelkezést.
Véleményem szerint ez nem kielégítő, mert ekként minden
intézkedés elmarad azon vállalatok alkalmazottai tekintetében,
amely vállalatokat nem tekinthetünk ipari vállalatoknak, holott
ezen vállalatok, pl. a közlekedésügyi vállalatok, a mezőgazdasági
vállalatok, a vegyészeti laboratóriumok stb. alkalmazottai tekintetében a kérdés szintén jelentős és a megoldást hasonlókép
igényli.
Hasonlókép nem intézkedik a tervezet a közalkalmazásban állók találmányaira nézve sem, holott a közhivatalnokok tekintetében a szabályozás szintén fontos és szükséges.
Annak okát, hogy a tervezet miért választotta az ipari vállalatok alkalmazottai szűk formulázását, az indokolás egyáltalán
nem adja meg.
Eszerint nem lehet tudni, hogy a tervezet azért nem említi-e
az egyéb magánalkalmazási viszonyokat, valamint a közszolgálatban állók jogi helyzetét, mert ezt feleslegesnek tartja, avagy
pedig mert csakis az ipari magánalkalmazást kívánta szabályozni.
Már pedig bármelyik megoldást kívánta is elfogadni a tervezet, szükséges lett volna, hogy álláspontját világosan és minden kétséget kizárólag körvonalozza.
Ennek szüksége nézetem szerint fenforog az esetre is, ha a
tervezet az ipari vállalatok alkalmazottaira kimondottakat más
magánalkalmazottakra ki akarta terjeszteni, mert már azt sem
lehet minden fentartás nélkül elfogadni, hogy annak a jogelvnek, amely az ipari vállalatok alkalmazottaira áll, ugyanúgy
irányadónak kell lenni más vállalatok alkalmazottaira is.
De ha némi alappal még vitatható volna is, hogy az ipari
vállalatok alkalmazottai alatt a tervezet minden vállalat magánalkalmazottját értette és érteni kívánta, "a közszolgálatban állók
tekintetében ez a felfogás már egyáltalában nem vitatható.
Hogy ezek az aggályok mennyire helytállók, mutatja az a
körülmény, hogy a német tervezet, amelynek 10. §-a a mi tervezetünk 6. §-ában majdnem teljes szövegében megtalálható, indokolásából kitűnőleg azzal, hogy csak ipari alkalmazottakról
beszél, épen azt akarta elérni, hogy a közszolgálatban állók jogi
helyzetét ne szabályozza, vagyis ezek tekintetében a kérdést a
szolgálati pragmatikák, illetve közszolgálati törvények és szabályok körébe utalja.
Kétségtelen tehát, hogy a tervezet szűk formulázása két teljesen ellentétes magyarázatra adhat alapot.
Ily kétséget meghagyni nem lehet.
Érdemben pedig a magam részéről nem osztom azt a fel-

fogást, amely a közszolgálatban állók tekintetében a szabályozást mellőzni kívánja és a szolgálati szabályzatoknak szabad kezet enged.
•
A közszolgálatban állók találmányaik tekintetében a jog oltalmát még nagyobb mértékben igénylik, mint a magánalkalmazottak, mert hiszen sokkal nagyobb mértékben vannak állásukhoz kötve és sokkal kevésbbé képesek érdekeiket megvédeni,
mint az ipari alkalmazottak.
Ez okból a mai törvénnyel és az 1909-es tervezettel egyezően azt tartom kívánatosnak, hogy a szabályozás kiterjedjen a
közszolgálatban állókra és az alkalmazottaknál pedig ne legyen
az ipari vállalatok alkalmazottaira korlátozva.
A diszpozitiv szabály tartalma a tervezet szerint kettős.
Az első tétel szerint a szabadalom ellenkező megállapodás
nem létében a munkaadót illeti akkor, ha a találmány a vállalat
rendes üzleti körébe esik és a találmányra vezetett tevékenység
az alkalmazottnak szolgálati teendőihez tartozik.
Ez a jogszabály eltérő szövegezéssel lényegileg ugyanazt
mondja ki, amit a mai szabadalmi törvény 6. §. 1. bekezdése.
A második diszpozitiv tétel az, hogy az esetben, <cha a szabadalmat a vállalatnak megadták, az alkalmazottat megfelelő
kártérítés illeti, amelynek összegét megállapodás nem létében a
bíróság állapítja meg)).
Mindkét tétel tekintetében elfogadhatónak tartom a tervezet
álláspontját.
Miután azonban a szolgálati szerződések az alkalmazottak
találmányairól többnyire intézkednek, a kérdés tulajdonképeni
súlypontja az, hogy a törvény a szerződési szabadság határait
miként vonja meg ?
E tekintetben a tervezet 6. §-ának 4. bekezdése intézkedik
és pedig akként, hogy: «annak a megállapodásnak, mely szerint
az alkalmazottat találmányáért mi sem illesse meg, joghatálya
nincs®.
Nézetem szerint ez a szabályozás abban a hiányban szenved,
hogy a munkaadó és alkalmazott megállapodását csak akkor
minősíti érvénytelennek, ha az alkalmazottat mi sem illetné meg,
tehát az ellenérték szerződésileg ki volt zárva, ellenben már a
legkisebb ellenérték is érvényessé tenné a megállapodást, illetőleg elzárná a bíróságot attól, hogy a szerződést érvénytelennek
mondja ki és a feltaláló díjazását a méltányosság elve alapján
saját belátása szerint állapítsa meg.
E részben az osztrák szabadalmi törvény 5. §-a sokkal haladottabb álláspontot képvisel, amennyiben szerinte az a megállapodás, amely az alkalmazottat a találmánya jövedelméből való
illő részesedésből kizárja, nem bir joghatállyal. A semmisség tehát
nemcsak azt a megállapodást sújtja, amely az alkalmazottat ezen
jövedelemből teljesen kirekeszti, hanem azt a megállapodást is,
amely biztosít ugyan neki bizonyos jövedelmet, azonban csekélyebbet annál, amelyet a biróság méltányosnak bírál.
Ha ezzel szemben a tervezet mellett azzal érvelne valaki,
hogy a tervezet is ugyanezt akarta mondani, úgy véleményem
szerint joggal volna kérdhető, hogy miért nem tartalmaz akkor
a tervezet ilyen irányú diszpozíciót, mert abból, hogy a tervezet
a semmi ellenértéket sem nyújtó szerződést érvénytelennek mondotta ki, még korántsem következik az, hogy az a szerződés is
érvénytelen legyen, amely nyújt ugyan ellenértéket, de nem a
megfelelő összegben.
Megjegyzendő, hogy az ugyanezen intézkedést tartalmazó
német tervezet indokolásából kitűnőleg ezen szövegezésnek épen
az volna a célzata, hogy a dijazás mérve tekintetében a szerződési szabadság ne érint tessék és hogy ha egyszer az alkalmazási
szerződés valamely ellenértéket biztosít, az, hogy ez az ellenérték megfelelő-e vagy sem, ne legyen a biróság által felülbírálható.
Ezt a megoldást a magam részéről nem tartom elfogadhatónak és abban visszaesést látok az 1909-es magyar tervezettel
szemben.
Hiánya továbbá nézetem szerint a tervezetnek, hogy nem
tartalmaz intézkedést arra nézve, mely esetekben és mily határok között kötheti ki a vállalat, hogy az alkalmazott, találmánya az övé legyen, feltéve természetesen, hogy megfelelő ellenértéket biztosít.
Lehetséges, hogy a tervezet arra gondolt, miszerint a 6. §.
1. bekezdésében foglalt közbeszúrással: ((amennyiben eltérő meg-
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állapodás nem forog fenn», szabályozta ezt a kérdést is. De ehhez
a feltevéshez szó fér. Ha azonban a tervezet szövegét úgy kellene magyarázni, hogy a vállalat az alkalmazott találmánya alapján a szabadalomra csakis azon keretben tarthat igényt, amelyben minden különös megállapodás nélkül is az övé a szabadalom, más szóval, ha a megállapodás szabadsága meg van az
ellenérték kérdésében, meg van abban a kérdésben is, hogy a
szabadalom az alkalmazottat illese meg és nem a vállalatot, de
ellenkező irányban megállapodás nem jöhet létre, úgy ezen álláspontot nem tehetném magamévá.
Az ipar érdekében szükség van arra, hogy a vállalat megszerezhesse, biztosíthassa magénak alkalmazottai találmányai alapján.
Enélkül a vállalat fejlődési lehetősége alá lenne ásva és az alkalmazottai a dolog természete szerint nagyobb mértékben törekednének szabadalmak szerzésére, mintsem az a vállalat ügyeinek
buzgó szolgálásával összeegyeztethető. Ez az oka, hogy minden
vállalat törekszik alkalmazottai találmányainak megszerzésére,
tekintet nélkül arra, hogy kötelessége-e, teendője-e az alkalmazottnak a termelés tökéletesítése, illetőleg miként a tervezet magát kifejezi, az a tevékenység, amely a feltalálásra vezetett, az
alkalmazott szolgálati teendőihez tartozik-e?
Ha a vállalat csak azon alkalmazottai találmányaira szerezhetne jogokat, akiknek teendőjéhez tartozik az a tevékenység,
amely a találmányra vezetett, úgy a vállalat ezen fontos érdeke
nem volna megvédve és így a tervezet szabályát, ha tényleg ezt
szándékolta, nem tartom elegendőnek.
Másfelől teljesen egyetértek a tervezet indokolásával a tekintetben, hogy az ily megállapodások korlátokhoz, megszorításokhoz kötendők és semmikép sem volna indokolható, hogy a vállalat mindennemű találmányra jogot szerezhessen A megszorítás nézetem szerint a vállalat rendes üzleti körében keresendő.
Jogos és méltányos, hogy a vállalat a maga rendes üzleti körében biztosíthassa magának az alkalmazott találmányát, ha eziránt
vele megállapodott és a méltányos ellenértéket megadta. De méltánytalan és a szellemi szabadság lenyügözésével volna egyértelmű, ha a megállapodás érvényét a törvény semmikép sem
korlátozná és ekként az alkalmazott feltalálói tevékenységének
gyümölcsétől, találmányainak tulajdonától a vállalat rendes üzleti
körén kívül, tehát oly esetekben is meg volna fosztva, amelyekben a vállalat fejlődésének érdeke a találmány használhatását nem
követeli meg mulhatlanul.
A tervezet szabályozása tehát nézetem szerint túlságosan
szűk a találmányok illetve a szabadalmak tulajdonjoga kérdésében, de viszont túlságosan engedékeny az alkalmazottaknak
adandó ellenértéket illetőleg.
Az úgynevezett feltalálói becsület tekintetében a tervezet
7. §-a akként rendelkezik, hogy minden feltalálónak joga van
ahhoz, miszerint neve a szabadalmi hivatal közzétételeiben, különösen a szabadalmi okiratban és a lajstromban mint feltaláló
szerepeljen. A tervezet ezen jogot tehát megadja és nemcsak
annak az alkalmazottnak, akinek találmánya van, hanem annak
a feltalálónak is, aki találmányát átruházta. A tervezet továbbá
a jogot a megnevezésre a szabadalomtulajdonos ellenzése esetén
perrel kikényszeríthetőnek mondja ki (61. §. 1. pont) és ezen
keresetet vagy mint ő mondja kérelmet, határidőhöz nem köti.
Magam is azon álláspontot tartom helyesnek, amely a feltalálónak adandó erkölcsi elégtételt épen oly fontosnak tekinti,
mint az anyagi ellenszolgáltatást.
Joggal felmerül azonban az a kérdés, helyes-e miszerint ez
a kérdés a szabadalom fen állásának egész ideje alatt feszegethető legyen?
E részben a német tervezet álláspontja, amely szerint a kérelem csupán a szabadalom fenállásának első évében terjeszthető elő, helyesebbnek látszik.
Viszont felötlő, hogy a tervezet úgylátszik csakis a peres
eljárás útján engedi e jogot érvényesíteni, a felszólalás kérdésében azonban ezen jog érvényesíthetésére a tervezet az 51. §-ból
s különösen annak 3. pontjából kitűnőleg módot nem ad, viszont
az indokolás 59. lap egy oly eljárásról beszél, amelynek során
felfolyamodás vehető igénybe a szabadalmi tanácshoz, holott a
63. §. értelmében az az eljárás, amely igénybevehető, ítélettel ér
véget és az ítélet ellen fellebbezés vehető igénybe.
Végül méltánytalannak tartom, hogy az örökösök e jogot,
nem érvényesíthetik, miként azt a tervezet előírja.
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Gondoljunk csak arra az esetre, melyben a feltaláló a találmány bejelentése és szabadalmaztatása közötti időben elhal.
A javítási
szabadalom tekintetében a tervezet az eredeti
találmány bejelentése részére jelenlegi törvényünk által adott
előjogot 8. §. 3. bekezdésében fentartja azzal a változással, hogy
ez az előjog nem az eredeti, illetve alapbejelentés benyújtása
napjától, hanem a bejelentés közzététele napjától számit.
Ez a kiterjesztés véleményem szerint nem indokolt.
Ismeretes, hogy jelenlegi törvényünk 7. §-ának vonatkozó
intézkedése a szankciót nélkülözi és hogy ehhez képest a szabadalmi törvény megadja ugyan az előjogot az alapszabadalom
tulajdonosának, annak tulajdonosa azonban jogát sem a felszólalási eljárásban, sem a megsemmisítési per keretében nem
érvényesítheti.
A tervezet sajnos, ezt az állapotot fentartja, amennyiben sem
a felszólalás eseteit körülíró 51. §-ában, sem pedig a megsemmisítés eseteit felsoroló 21. §-ában nem érinti a 8.
3. bekezdésének esetét.
Ez a hiány mindenesetre orvoslandó volna.
A 8. §. 1., 2. és 4. bekezdése a pótszabadalmakkal foglalkozik.
Az 1. és 2. bekezdés a pótszabadalom megadásának előfeltételeit a jelenlegi törvénnyel egyezően írja körül, a 4. bekezdés
a pótszabadalom önállóvá váltának eseteit ugyancsak a jelen
törvény és pedig 7. §-ának 4. bekezdésével egyezően állapítja
meg.
A tervezet ekként az 1909-es tervezettel ellentétben nem engedi meg azt, hogy a pótszabadalom tulajdonosa maga kérhesse
a pótszabadalomnak önálló szabadalommá való alakítását.
Az indokolás a tervezet ezen állásfoglalását azzal indokolja,
hogy: «a szabadalom megadása után már meg kell szűnni a választás jogának a szabadalom misége nem lehet a végtelenségig
tárgya a tetszés szerint önkénynek)).
Ez az érvelés aligha meggyőző.
A pótszabadalmi minőség egyáltalában nem érinti a szabadalom «miségét)), mert nincs más jelentősége, minthogy a pótszabadalom tartama a törzsszabadalom után igazodik, hogy
továbbá a pótszabadalom után díjak nem fizetendők.
A különválasztás jogi hatása pedig csak az. hogy a pótszabadalom után is kell díjat fizetni.
Már pedig, hogy ezen irányban miért nem lehetne változás
a szabadalom fennállása alatt bármikor, nem vagyok képes
belátni ?
De ha if%pi volna szabad ezeken változtatni, akkor a törzsszabadalomról való lemondásnak sem volna szabad változtató hatást tulajdonítani, már pedig a tervezet is azon álláspontot fogadja
el, hogy a törzsszabadalomról való lemondás esetén a pótszabadalom önállóvá válik.
A tervezet álláspontjának indokolatlansága annál inkább
szembeötlő, mert a pótszabadalom átruházhatóságának kérdésével nem is foglalkozik.
Abból, hogy a pótszabadalom mindenben a törzsszabalom
jogi sorsát osztja, a dolog természete szerint az következnék,
hogy a törzsszabadalom tulajdonosának nem áll jogában a pótszabadalmat önállóan átruházni és hogy hasonlókép nem áll jogában a törzsszabadalmat átruházni anélkül, hogy a pótszabadalmat
is átruházná, ellenkező esetben a pótszabadalom a törvény kifejezett rendelkezése ellenére önálló jog tárgya lenne.
A német jogban ez a kérdés közbevetőleg vitás. Újabban
nálunk megengedte a szabadalmi hivatal, — hogy elnézés folytán
vagy elvi okokból azt nem tudom — hogy a törzsszabalom átruháztassék anélkül, hogy a pótszabadalom is átruháztatott volna
és utóbbi, hogy a törzsszabadalom tulajdonosa a pótszabadalmat
másra ruházza át, mint akire a törzsszabadalmat átruházta.
A német tervezet 17. §-ában e vitás kérdéssel nem foglalkozik ugyan, továbbra is a gyakorlatra bizza tehát annak a kérdésnek az eldöntését, hogy az ilyen különböző személyekre való
átruházás megengedhető-e vagy sem.
Az indokolás azonban foglalkozik vele és annak szövegezése
arra enged következtetést, hogy a német tervezet szerzője ezt a
külön átruházást nem tartotta megengedhetőnek: ctUnentschieden
lásst der Entwurf auch die ebenlalls strittige Frage, ob Hauptund Zusatzpatent unabhángig übertragen werden können. Auch
wenn dies bejaht werden muss.» stb. Ezen esetre a német indo-
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kolásnak az az álláspontja, hogy a pótszabadalmi minőség ennek
ellenére is fennmarad, ami pl. arra a következményre vezetne,
hogy díjak -nemfizetése következtében a pótszabadalom, habár
más személy tulajdonát képezi, automatióe szintén megszűnik.
Nézetem szerint ez az álláspont mesterkélt és a gyakorlati
élet igényeit nem elégíti ki. A gyakorlati élet megköveteli, hogy
lehessen pótszabadalom, vagyis, hogy a törzsszabadalom tulajdonosa saját javítási vagy tökéletesítési találmányára ne önálló,
hanem pótszabadalmat kérhessen. A gyakorlati élet megkívánja
azonban azt is, hogy adott esetben lehetővé váljon az önállóvá
tétel és az, hogy a pótszabadalom másra legyen átruházható,
mint a törzsszabadalom.
Nem-e a legegyszerűbb megoldása ezen kérdésnek és a legjobb összeegyeztetése a felmerülhető érdekellentéteknek, ha a
törvény, mindaddig, amíg a pótszabadalmi minőség fennáll, nem
engedi meg az önálló átruházást, megengedi azonban azt, hog\
a pótszabadalom önállóvá tétessék, ha pedig önállóvá létetett,
megengedi annak átruházását is, amikor a fentebb jelzett sajátszerű állapol az abból eredő inkonzekveneiákkal együtt teljesen
elkerülhető? Es nem hibás az a szabályozás, amely nem engedi
meg a pótszabadalomnak önálló szabadalommá való alakításátde megengedi, hogy mindegyik szabadalom másra ruháztassák
át és ily stádiumban i.ss fenntartja a kapcsolatot a két szabadalom között ?
Mindenesetre hiánya tervezetünknek, hogy evvel a fontos
kérdéssel egyáltalában nem foglalkozik és indokolásának, hogy
az ez irányban felmerülő problémákat nem érinti.
A tervezet ugyancsak
§-ában a függő szabadalmak kérdésével is foglalkozik, kimondván, hogy : ((Ha valamely találmány
használata már szabadalmazott találmánynak használatát tételez 1
fel, az csakis e szabadalomtól való függőségének megállapítása
mellett szabadalmazható. A függőségi viszony a szabadalom megadására vonatkozó közzétételnél, továbbá a szabadalmi okiratban
és lajstromban kitüntetendő)).
Ezen szabályozás a gyakorlat és irodalom által állandóan
hangoztatott óhajnak felel meg.
A függő szabadalom részére biztosítható kényszerengedély
kérdését a tervezet a 20. §. 2. bekezdésében a megvonással kapcsolatban szabályozza. Ennélfogva ezzel a kérdéssel a megvonás
megbeszélése kapcsán kivánok foglalkozni és most csak azt jelzem, hogy az a körülmény, miszerint a tervezet ezt a kérdést
nem önállóan szabályozta a szabályozás érdemére, nem maradt
káros következmény nélkül.
(Folyt, köv.)
Dr. Lévy Béla.

A festő művészi s z e m é l y i s é g é n e k
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Hokkes Zoltán e lapok f. évi 38. számában érdekesen fejtegeti a személyiségi jogok elméletének mai állását és különösen
a svájci polgári törvénykönyv 28. cikkére támaszkodva idézi és
helyesli azoknak azt a felsorolását és csoportosítását, amelyet
Egger ismert svájci kommentátor állít fel. E lapok olvasói előtt
nem titok — s eddig azt hittem, hogy munkatársai előtt sem
az —, hogy e kérdéssel egy évtizednél régebb idő óta («A személyiség védelme a polg. tkv. tervezetében)), Magyar Jogászegyleti Értekezések XXII. 7., 1903.) magam is igen behatóan
foglalkozom ; sőt még az sem, hogy a problémát épen a svájci
polgári törvénykönyvhöz való viszonyában tettem vizsgálódásaim
centrumává. Nevezetesen ctA svájci polgári törvénykönyvről))
(Budapest, 1909.) című nagyobb munkámban «A személyiség és
annak oltalma)) című és az azt követő §-okban (141—212. 1.) a
kérdés egész elméletét kifejtem ; az anyagot, amelyből itt körvonalozott tételeimet leszűrtem, «Svájci joggyakorlat az eszmei
javak oltalma tárgyában)) címen a Jogállam 1910. évi 2. füzetében ismertettem. A kérdésben tehát legalább is ((érdekelt f é b
vagyok ; ez szolgáljon igazolásául annak, hogy reá visszatérek.
A személyjogi immateriális javak már régtől fogva tárgyai
a büntetőjogi oltalomnak ; s ezért ha felsorolásukra kerül a dolog, legkimerítőbben a büntetőtörvények adnak róluk számot.
Persze soruk nyilt és a fejlődő élet állandóan új rneg új speciesek
fellépését készíti elő. Ezért részesítette előnyben polgári törvénykönyvünk tervezete is végül — épen a svájci polgári törvénykönyvnek és talán 'az én szerény fejtegetéseimnek a hatása
alatt — az általános elvi körülírást a taxaliv felsorolással szem
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ben, amelyet az első tervezet követett. A svájci polgári törvénykönyvről írt fentidézett művemben (173. 1.) összeállítottam nagyjában azokat az immateriális javakat, amelyeket büntetőtörvényeink oltalomban részesítenek. íme a lista :
1. élet (Btk. 278. §.) ;
2. szabadság (Btk. 175., 178., 190., 193., 317., 475. §.) ;
3. testi épség (Btk. 301. §. Kbtk. 92. s köv. §.) ;
4. egészség (Btk. 314. §.} ;
5. becsület (1914 : XL1. tc.) ;
6. jo hírnév (Btk. 328. §.);
7. szemérem (Btk. 232. s k. §§.) ;
8. vallásos érzület (Btk. 190. §., Kbtk. 51., 54. §.) ;
9. házjog (Btk. 199. §., 332. s k. §§.) ;
10. családi állás (Btk. 254. §., Kbtk. 60. §.) ;
11. levéltitok (Btk. 200., 201., 327. §.);
12. hitel (1914 : XLI. tc. 24. §.).
E javakhoz járulnak aztán azok, amelyek pusztán magánjogi oltalomban részesülnek, minők :
13. a képmás joga ;
14. a név joga ;
15. a testületben vagy más személyösszességben való tagsággal egybekötött személyes j o g stb.
A helyes elméleti módszernek ebből a vegyes társaságból
mindenekelőtt ki kell választania és el kell különítenie a vagyoni
immateriális javakat a személyiségi
immateriális javaktól. A
vagyoncélok oltalma ugyanis távolról sem merül ki a vagyonjogban. A vagyoncéloknak alárendelt javak összessége, a vagyon,
nem jelenti egyúttal az e célok elérésére szükséges eszközök
összességét : hogy a vagyoncél háborítlanul elérhető legyen, ahhoz más, immateriális eszközök is szükségesek.
A név, a cég, a levéltitok, az üzleti titok, a hitel, a házjog
nincsenek természetes személyhez kötve : az önálló vagyonok
ép úgy, mint a személyek, rászorulnak e javak oltalmára. Mely
immateriális javak már mosl azok, amelyek elvileg nemcsak
személyeket, hanem önálló vagyont is megillethetnek ? Nem kielégítő a válasz, ha erre a svájci polgári törvénykönyv 53. cikke
nyomán azt mondjuk, hogy azok, amelyeknek az ember természetes tulajdonságai nem szükségszerű előfeltételei. Ez a kritérium ugyanis épen a kétes esetekben cserbenhagy. Megilleti-e a
becsületjog az alapítványt? a levéltitok védelmére hivatkozhatik-e a gondnokkezelte hagyaték? az üzleti titkot megvédi-e a
jog a csődtömeg javára? a névoltalmat igénybeveheti-e az ((intézet))? Mindezekben nem igazít el az, hogy az ember természeti
sajátosságaira vagyunk tekintettel. Azaz eligazít, de rosszul. E
jelszó alatt ugyanis mind az említettem javakat meg kellene
vonni a cél vagyontól. Csakhogy ezt megcáfolják csaknem az
összes modern jogrendszerek, amelyek a felvetett kérdésekre
egyhangú igennel válaszolnak.
Az álláspontom szerint helyes döntést már a sorok között
anticipáltam : a vagyoncél zavartalan érvényesüléséhez szükséges
immateriális javak oltalmában a célvagyont is részesíteni kell.
A szabályok, amelyek ezeket az immateriális javakat a vagyoncélok számára biztosítják, részei annak a jogszabálytömegnek,
amely ezeket a vagyoncélokat elismeri, önállóakká teszi, vagyoni
egységekké alakítja. Mulasztás terhelné a jogot, ha nem gondoskodnék az általa elismert vagyoncélok zavartalan érvényesüléséről. Mulasztás terhelné, ha ez érvényesülés ellen intézett
támadások elhárításáról nem gondoskodnék.
Nem tartozik azonban a vagyont védő ((immateriális ködburok»-hoz a szerzői jog, a szabadalmi jog. Ezek gazdaságilag
is, jogilag is más természetűek. Azt a viszonyt, amelyet ezekben
a jogokban a jogrend oltalmaz, Scháffle igen találóan ((kizárólagos fogyasztási viszony»-nak (ausschliessendes Absatzverhaltniss)
nevezi, lévén az semmi más, mint a tárgyául szolgáló gondolatnak teljes és kizárólagos gazdasági kihasználása, értékesítése.
A régibb szerzőjogi törvények — s köztük a mienk is —
többek közt abban a hibában is leledzenek, hogy ezt a két jogkört nem különítik el élesen. így az 1884 : XVI. tc. 72. §-a a
megrendelt fényképészeti arckép utánképzési jogát kizárólag a
megrendelőnek biztosítja, attól a helyes sugalomtól vezérelve,
hogy a képmáshoz való jog az ábrázolt személy személyiségi
joga, de azzal a nyilván helytelen konstrukcióval, hogy a meg-rendelő az ábrázolt személlyel szükségkép azonos ós hogy a
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megrendelő e joga a szerzői jognak kivételesen az ő részére fentartott alkotó eleme.
Ha a szerzői, a szabadalmi jog gazdasági szerepével összhangban álló jogi konstrukcióra törekszünk, e jogok egyedüli
tartalmává az eszme gazdasági kihasználásának, értékesítésének
kizárólagosságát kell megtennünk.
Ez a jog azonban nem meríti ki a szerző, a feltaláló minden oltalomra méltó érdekét.
A szerzőnek, a feltalálónak számos és lényeges személyi érdeke is fűződik az ő szelleme termékéhez, amely érdekeket
részben a jog is oltalomban részesít s amelyek függetlenek attól,
hogy a gazdasági kihasználás privilégiuma kit illet. Ezek az érdekek ehhez képest nem esnek a technikai értelemben vett
szerzői és szabadalmi -jog körébe s ebből folyólag oltalmuknak
sem a tartalma, sem az iránya, sem a határai nem azonosak a
szerzői és szabadalmi jogéival. Ezek az érdekek a tiszta személyiségi jogok körébe tartoznak s amiként könyvet írni, képet
festeni, feltalálni csak ember képes : úgy e jogok alanya is csak
ember lehet. A szerző még attól sem köteles tűrni, hogy művét
megcsonkítva, átalakítva tegye közzé, akire szerzői jogát átruházta ; a feltaláló jogosítva van a feltalálás dicsőségét m agáénak
vindikálni akkor is, ha a szabadalmat más szerezte meg stb.
S helyesen emeli ki Fazekashogy
ha pl. egy állás betöltésére
vonatkozó pályázatnál valaki másnak a szerzeményét bizalmas
körben sajátjaként adja elő, vagy ha valaki másnak a találmányát döntő fórumnak döntő pillanatban hamisan mutatja be : a
szerzői, a szabadalmi jog a sértettet nem részesíti oltalomban.
A jog önálló vagyontárggyá teheti a találmány gazdasági kihasználásának kizárólagos jogát, azt forgalomba hozhatja, megengedheti annak az örökösökre való átszállását, lefoglalását ; de
emellett és ezenkívül megmarad a szerzőnek, a feltalálónak az a
szellemi kapcsolata a művével, hogy azt ő hozta létre s megmarad annak a szükségessége, hogy a jog őt az e kapocsból
folyó érdekeiben támogassa.
Mindezt nem most írom meg ós nem most mondom el először : fentemlített tanulmányom 171. lapját idézem csaknem szó
szerint, s talán utólag is érdekelni fogja annak a cikknek az
íróját, amely az eszmemenet felújítására alkalmat adott, az
immateriális javak ama magyar konstrukciója, amely legalább is
igyekszik átfogóbb és egyetemesebb lenni, mint a svájci kommentátoré. A fejlettebb nyugati jogrendszerekben ez a szétválasztás
egyébként már a gyakorlat vérébe is átment. így a francia Cour
de Cassation 11102 junius 22-iki íteletében ** a cdaculté de l'auteur,
inhérente á sa personnalité)) szembe van állítva a szerzői joggal ; s a lordkancellár a lordok házában már 1890-ben nagy
elmeéllel fejtette ki egy konkrét eset kapcsán,*** hogy ccthe
right of one trader to prevent another trader imitating his
goods and making his goods pass as the goods of a rival trader, depends on principles quite beside the question of trade
mark legislation alltogether . . . . » , s ezzel a fentiekhez egészen
analóg módon a védjegyjogot állítja szembe a tisztességtelen
verseny elleni oltalomból folyó személyiségi joggal.
A szerzői jog tehát más jog, mint a szerző személyiségi
joga ; a szerzői jog immateriális jog ugyan, de nem személyiségi jog. Nyitva marad ebből folyólag a jogfejlődés számára az
a feladat, hogy ezt a személyiségi jogot a maga céljaira fogható
alakba öntse, a szubszumpció biztonsága érdekében megkívánt
éles körvonalakkal lássa el. Szépen mondja Hokkes barátom,
hogy «a jogosítványok tartalmát és a védelem mértékét a cél
szempontjából kell mérlegelni)) s hogy a festmény tulajdonosának nincs ahhoz joga, hogy elejtse azt a művészi célt, amelynek
a kép létrejöttét köszöni. Arra azonban nem helyeznék súlyt —
mert mellékvágányra visz —, hogy «a tulajdonos e célt akkor,
amikor megvette a festményt, magáévá tette)). Hátha nem vette,
hanem örökölte? vagy ajándékba kapta? vagy csak birtokolja
bármi címen, vagy jogcím nélkül? Akaratnyilvánítás (((magáévá
tette®) kell ahhoz, hogy a megváltoztatás tilalma beálljon ?
Ha tehát én a futurista irányt gyűlölöm és így nem teszem
magamévá a futurista festő művészi célját, átfestethetem a ké* Az eszmei javak jogi oltalma, Budapest 1914. 42. 1.
** Sirey 1902. I. 305. 1.
*** Perry v. Harbod, id. Kohler, Der unlautere Wettbewerb, 1914.
64. 1.
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pót? Hiszen akkor a ((Freskenurteib) alperesének igaza volt,
mert ő a nuditás megengedettségének elvét, amelyet a művész
vallott, nem tette magáévá I
A dolgot — szerintem — nem itt kell megfogni. A tulajdonjog úgynevezett korlátjai sokfélék ; egyben azonban valamennyi
találkozik : abban, hogy a tulajdonost korlátozó rendelkezések
csupán más érdekek oltalmára szolgáló jogszabályok reflexei.
A szomszédjogból folyó korlátokat tűrnöm kell a szomszéd
vagyoncélú, jogosoknak elismert érdekei kedvéért ; a kisajátítást, rekvirálást tűrnöm kell közérdekből ; az ereklye elzálogosításának tilalmát tűrnöm kell vallási érdekből ; a műemléknek
nyilvánított tárgyat kímélnem kell művészeti közérdekből. Ha
a jog elismeri a művésznek azt a személyiségi jogát, hogy műalkotása sértetlen maradjon, a tulajdonos épúgy köteles ezt a
korlátot eltűrni, mint a nem-tulajdonos, aki ellen tehát pl. rongálás esetében a művész mint alkotó épúgy felléphet személyiségi joga megsértése címén, ahogyan felléphet a tulajdonos ingó
(vagy ingatlan) vagyon rongálása címén. Ha a jog elismeri oltalomra méltónak ezt a személyiségi érdeket, akkor a tulajdonjog x korlátjához hozzáadja még ezt az egyet, mint actio tiegatoria utilis-t. Vájjon ezt tegye-e és minő korlátok közt tegye : ez
a jog finomodottságának, kultúráltságának a kérdése. Lesznek
bizonyára, akik azt mondják : előbb végezzünk az élelmiszerek
árának felhajtóival. De a művészet örök és túléli a világháború
véres szennyét : és a törmelékeken felépülő új rend meg fogja
adni a művésznek is, ami a művészé.
Dr. Meszlény Artúr.

A Fb. VI. fejezete é s a fiatalkorúak bírál.
(Egy háborús igazságügyi kérdés.)
A Fb. VI. fejezete (65—67. §. A fiatalkorúak bíróságának eljárása büntetőjogszabályba ütköző cselekményt elkövető gyermekek
érdekében és a környezetükben erkölcsi romlásnak kitett vagy züllésnek indult, de bűncselekmény elkövetésével nem gyanúsított kiskorúak ügyeiben.) a legfontosabb igazságügyi és köznevelési intézménnyé emelni van hivatva a fiatalkorúak magyar bíróságait és fontossága különösen a háborús viszonyok folytán napról-napra növekszik. Az emberiség mai zűrzavarában igen nagy disszonancia
csupán apró tolvajok cselekményeit jogászilag kvalifikálni, dorgáló és próbárabocsátó határozatok szerkesztésében meríteni ki
tevékenységünket akkor, mikor a züllöttség és bűnözés sokasodó
veszélyei ellen komolyan kell küzdenünk s törvényünk módot ad
rá, hogy a fiatalkorúak bírája erős kézzel nyúljon be a leendő
ember érdekében a szétzüllő család és a káros társadalmi hatások szövevényébe. E részben a magyar törvény egyedülálló; elismerték ezt a németek legutóbb, amidőn a ((Waffenbrüderliche
Vereinigung)) tárgyalásain szakosztályt alakítottak a fiatalkorúak
jogának s a fiatalkorúak védelmének tárgyalására és egyik céljuknak tűzték ki a magyar jog beható tanulmányozását. Berlini
és drezdai személyes tapasztalataim szerint a magyar bíró beavatkozási módszere a jogi kérdéseken túl a szociális és nevelési
viszonyokba: ez a mi specialitásunk a még mindig erősen formalisztikus német rendszerrel szemben és ennek a módszernek
alapépítménye a VI. fejezet.
Ez a része rendszerünknek az, ahol tulajdonkép módunkban
van individualizálni a bűnözés elleni fellépés számtalan eszköze
között. A törvény igen természetesen nem írhatta elő részletes
pontossággal, hogy a romlás és züllés számtalan veszélyeinek
minden adott esetében hogyan járjon el a fiatalkorúak bírája —
hisz e kérdés a jogalkalmazás legmodernebb céljainak nehéz
problémáihoz vezetne — de ép a pedagógiailag képzett bírónak
akart adni és adott is teret a valóban hatásos fellépésre.
A családi élet, az iskola és a társadalom élete az a hármas
fokozat, amelyen a nevelődő ember a Pestalozzi-Herbert pedagógiájának felfogása szerint megteszi az útat, míg fejlődése befejezéstnyer. Ezt mindenkinek meg kellene tenni és csak a fejlődés
megtétele útján érheti el az egyén azt, hogy morális ember legyen. Már most mindazon hatások között, amelyek arra törnek,
hogy a családi élet kölcsönös szeretetét lerontsák, a gyermek szemében vagy utóbb megakadályozzák, hogy a gyermek a tanító tekintélye alatt az iskola szabályos rendjébe illeszkedjék, vagy végül
gátolják azt, hogy az egyén megtalálja a társadalmi életben a
neki megfelelő helyet, amelyen a nagyok tisztes példáját követve,
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erkölcsös polgárrá váljék, mindezen romboló hatások között kell
a fiatalkorúak bírájának keresni a kriminalitás faktorainak sokféleségét. Viszont törvényünk VI. fejezete rendelkezései .között
találnia fel azokat a módokat, amelyek alkalmasak a családi érintkezés. az iskolai rend és a társadalmi élet benső erőinek a konzerválására. Itt tehát nincsenek sémák, mint a dorgálás, a próbárabocsátás vagy a javítóintézetet vagy fogházat rendelés, itt az
egyéni eset specialitása adja meg az iniciativát és a teendőt.
Gyakorlati példák világítják meg ezt legjobban. A fiatalkorúak bírája felelősségre vonhatja az alkoholista apát, a magát utcai csavargásra adott anyát, beleavatkozhatik egymást meg
nem értő és civódó szülők ügyeibe, a gonosz mostohának számtalan fondorlataiba; felvilágosíthatja a szülőt meg nem értett, félreismert gyermekének jó tulajdonságairól, melyeket a hibák ellensúlyozásául fejleszteni kell, oly hibáiról vagy betegségeiről, amelyek magában a családi életben javíthatók, orvosolhatók vagy
türelmes bánásmódot igényelnek; foglalkozhatik a hazulról elszaladó, elcsavargó gyermek állapotának rendezésével és kutathatja, hogy a belső fogyatkozások és környezeti okok-e az elszaladások okai; segítségére lehet számtalan szenvedő anyának bomlásnak induló családja életének rendezésében, ha férje a lövészárokban védi a mi életünket, vagy megrokkant, elmebeteg lett,
elesett érettünk. Vizsgálhatja az iskolakerülés okait és megszüntetésükre hathat, felvilágosíthatja a szülőt és a gyermeket az
iskola fontosságáról, fegyelmezheti a gyermeket, aki iskolaidőben
a piacon őgyeleg, s büntetheti a szülőt, aki gyermekét szándékosan elvonja az iskolától vagy szükség nélkül munkára használja; viszont felvilágosíthatja a tanítót az abnormis, kisegítő
iskolára, gyógypedagógiai kezelésre szoruló gyermek egyéniségéről, odahathat, hogy a megtévedt, elcsavargott, lopkodó gyermeket az iskola ne taszítsa ki kebeléből, hanem sajátos bánásmóddal igyekezzék kereteiben megtartani; eltávolíttathatja az
iskolából a nem odavaló, züllött gyermeket, aki a tanítónak s
társainak örökös nyűge; a nehéz szükség eseteiben, ahol a háború
már a gyermeket is munkára kényszeríti, közbenjárhat, hogy az
anya ne zaklattassék gyermeke kimaradásáért addig se, míg a
rendes állapot beáll; végül lábraállíthatja munkába juttatásai,
segélyezésre kieszközlésével azt a családot, ahol a tétlen nyomor
miatt iskolába járás helyett mezítelen hever és degenerálódik a
gyermek. És végül, mikor a serdülő ifjú kilép a társadalmi élet
széles és kevés nevelő útmutatással felszerelt terére: a fiatalkorúak bírája állhat őrt a sok ólálkodó, veszélyes ellenséggel szemben. A háború mutatta meg, mennyi a veszedelme annak az
állapotnak, mikor az ember túlkorán, vezetés és fegyelmezés
nélkül lép be önálló egyénként a polgári életbe; az alig 15 éves
gyerek gyári munkás lesz, úgy él mint a nagyok, a faluban ő a
legény ós fellép a pénzzel való bánni nem tudás, az alkoholizmus, a prostituáltakkal való érintkezés, a bizonytalan életmód,
vándorlás és munkakerülés ezer veszedelme, mellette a magára
hagyott, nem vezetett szegény ember gőgje, szemtelensége és
durvasága, ami azután kiegészíti az antiszociális jellem összes
tulajdonságait. De a háborútól függetlenül is működnek ezek a
hatások különösen ott, ahol már a családi élet s az iskolai
nevelés is hiányos volt s nem alapozta meg a további életet; a
szülőkkel való megértetés, a fiatalkorú képességeinek pontos megismerése és felhasználása; a veszedelmek ellen való erélyes fellépés az egyénnel s a környezettel szemben egyaránt, komoly
tettek, amelyek ismerik a kriminalitás faktorait: lesznek a fiatalkorúak bírájának működésében eredményesek.
A VI. fejezeten alapuló teendők e nagy változatossága két
irányban teszi szükségessé a fiatalkorúak bíróságának működését. Hároméves tapasztalataim és folytonos kísérleteim
győztek meg róla, hogy a fiatalkorúak kriminalitása csakis és
egyedül a megelőzés pontos keresztülvitelével lehetséges; nyugodtabb időkben adatokkal és esetekkel fogom megkísérelni
kimutatni, hogy a fiatalkorúak kriminalitása azon a területen,
amelyen az ügyeket vezetem, még a háború következményekép
előállott emelkedés dacára is csupán extenzitásában emelkedett,
azaz a morális kapcsolatok felbomlása folytán több eset lépett
be a kriminalitás körébe, de intenzitásában a kriminalitás apadt
és a visszaesés veszélye csökkent és ennek egyedüli oka a megelőzés elveinek következetes és megalkuvást nem ismerő keresztülvitele volt. S mint kriminalist a szegezhetem le azt a tapasztalatot is, hogy a tulajdonképeni nehéz esetek és problémák
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kisebb mérvben merülnek fel azoknál a fiatalkorúaknál és gyermekeknél, akik olykor bűncselekményt követnek ugyan el, de
egyébként életmódjuk nem eshetik lényegesebb kifogás alá — a
kriminológia szóhasználata szerint alkalmi bűntettesek — mint
azok az egyéniségek, akik határozatlan, ingatag természetűek,
sehol meg nem maradásuk, munkához való nem szoktatásuk
miatt örökös veszedelmei családjuknak és a közrendnek, de pozitív bűncselekménnyel nem vádolhatók, tehát csupán a VI. fejezet szerint lehet velük elbánni. Ezek nem új tanok; nálunk is
Angyal Pál, Balogh Jenő, Degré Miklós, Finkey Ferenc, Irk
Albert, Lengyel Aurél, Vámbéry Rusztem és a modern irányok
többi előharcosai évek óta nagy nyomatékkal hangsúlyozzák a
megelőzés nagy jelentőségét, de e tanok gyakorlati igazolását
csupán a Fb. VI. fejezetének pontos alkalmazásával találhatjuk
meg és viszont csak e fejezet szellemében való eljárás fogja igazolni a Bn. és az Fb. egész rendszerének helyességét s útmutatásul szolgálhat az egész ú. n. kriminológián alapuló bűnvádi
eljárás felépítésére.
Másfelől — és itt ismét szabad legyen több-éves tapasztalataimra hivatkozni
csak a VI. fejezet következetes és sikeres
alkalmazása biztosíthatja a fiatalkorúak bíróságának sikeres működéséhez annyira nélkülözhetetlen társadalmi közreműködést,
valamint az anyagi és erkölcsi erők rendelkezésre bocsátását.
A fiatalkorúak bírájának munkássága csak akkor fog biztos gyökeret verni a társadalom termő talajában, ha a megelőzés életerős
eszközeit sikerül megszereznie. Amíg a bíró csak arra fog törekedni, hogy a társadalomban oly egyéneket keressen, akik neki
büntetőjogi ügyeit elintézni segítsenek és kisebb-nagyobb bűnösökről környezettanulmányokat, valamint próbárabocsátottakról
vezetett feljegyzési íveket töltsenek ki, addig a fiatalkorúak bírósága melletti társadalmi közreműködés a kriminalisztikában való
gyámoltalan dilettantizmus marad. De nagy eredményeket fog
elérni az a bíró, akinek sikerül környezetével megértetni azt,
hogy nem neki van szüksége a társadalomra, hanem a társadalomnak ő reá ; aki nem szaladgál és irkál pártfogók után, hanem
akit a szülők, a gyermekek maguk, a tanítók, a munkaadók, a
gyári vállalkozók, a községek vezetői, tanácsai és vénei maguk
keresnek fel, hogy a gyermekek és ifjak ügyeiben segélyükre
legyen tudása és hatalma erejével. Es e körülmények között is
ismét csak a VI. fejezet s különösen a 66. §. alapján való eljárás
teljes kifejlesztése érhet eredményt. Mert egyenesen nevetségessé
teszi magát az az állami közeg, aki a hozzá forduló embereket
azzal küldi el, hogy ő csak a már bűncselekményt elkövetett
fiatalkorúak
ügyében tud eredményesen eljárni. így nem lehet
híveket szerezni és ezért pang a legtöbb patronage-egyesület,
mert számos fiatalkorúak bíráinak vagy nincs képessége, vagy
nincs módja a patronage megelőző tevékenységét mint felelős
bírónak vezetnie. És last not least: hogy adjon a társadalom
anyagi javakat oly állami intézménynek, amely a társadalom
rendje és javai ellen vétett tolvajról tud gondoskodni, de a készülő tolvajok, csavargók, elzüllő, mártír gyermekek jobb sorsát
attól teszi függővé, hogy azok élőbb lopjanak is?!
A magyar gyermekbíróságok
gerincévé tehát a Fb. VI. fejezete szerinti eljárást kell tenni és szolid alapon, exakt pontossággal és becsületes felelősséggel való keresztülvitelét
biztosítani.
Mik ennek az akadályai és melyek keresztülvitelének a
módjai ?
Hazánkban, ahol praktikus intézmények feletti vitákban az
emberek többnyire nem abból indulnak ki, hogv mit kell tenni,
hanem hogy mit nem lehet tenni, célszerű inkább az akadályokul szolgáló ellenvetésekkel számolni, hogy a kivitellel tisztában
lehessünk.
Két ellenvetéssel kell számolnunk: egyik a kérdés érdemi
részére, a VI. fejezet körére, tartalmára vonatkozik, a másik az
alaki részre, magára a fiatalkorúak bírájának eljárási módjára.
Az első kérdést illetően vita tárgyává tétetik az, hogv a
VI. fejezetbe tartozó ügyek vitelének kiszélesítése tulajdonkép
kiviszi a fiatalkorúak bíráját a bírói hatáskörből ós közigazgatási teendőkkel foglalkoztatja, sőt más közigazgatási: gyámügyi,
belügyi gyermekvédelmi közegek és hatóságok teendőibe avatkoztatja. Kellő disztingválás mellett ez az ellenérv megdől. Jól
utal erre már maga a Fb. 66. §-ának miniszteri indokolása is,
jóllehet a kérdés részletes taglalásába nem megy bele. Irányelvül
szolgálhatnak azonban a következők. A bírói és közigazgatási
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funkció merev elválasztása, melynek egykor politikai okai voltak,
ma már rég megdőlt és ott, ahol politikai, tehát a közrend biztosításának szempontjai, mini a gyermekek és ifjak ügyei, minimálisak, alig van jelentősége. De elvégre a hitbizományi, telekkönyvi, hagyatéki, cégbírósági teendők is közigazgatási funkciók;
és ha a bíró foglalkozhatik a hitbi/.omámosdk vagyonának, a
polgárok ingó és ingatlan javainak, a bankok és cégek ügyvitelének rendbentartásával, akkor miért ne foglalkozhatnék a gyermekek és fiatalkorúak bírája a polgárok gyermekeinek bizonyos
tekintetben való rendbentartásával? még pedig a magában vagy
környezetében
kriminátis
veszélyt rejtő gyermek és fiatalkorú
ügyeinek rendezésével? Ez egyenesen és csak a kriminológus feladata lehet. Az ily gyermekeket és fiatalkorúakat szabályszerű
és pontos kriminalisztikai kutatás, vizsgálat és megállapítások
nélkül nyomban közjótékonysági és gyermekvédelmi intézményeknek adni át, egyfelől vétek a gyermek ellen, amellyel az
igazi kriminalistának tisztában kell lennie, mielőtt sorsa felett
intézkedik és vétek a gyermekvédelmi és nevelésügyi intézmények ellen, amelyek érthetően és joggal húzódoznak az ily gyermekek elfogadása és elhelyezése ellen. Egyébként is oly intézményekkel, amelyek a gyermekek és különösen a hiányos nevelésű
gyermekek jobb-nevelésével foglalkoznának és alkalmasak volnának családi, iskolai, társadalmi hibák pótlására, nagyon gyéren
rendelkezünk. Az állami gyermekmenhely, amely egyébként is
teljesen elhibázott elvi alapokon szervezett intézmény, nem tekinthető nevelő intézménynek; fényes neve, nagyszabású igazgatása és zaklatott üzeme mellett nem egyéb, mint egy államilag
szervezett, sovány, 8—10 koronás kosztbaadás rendszere. Sem
ideje, sem módja arra, hogy a gyermekek individualitását keresse, még kevésbé, hogy azt megfelelően kezelje. Az árvaszékek
teljesen elavult szervezete mellett a legkitűnőbb erők sem képesek célirányosan működni. A néppel való közvetlen érintkezés
alig lehető, a magával a gyermekkel való foglalkozás pedig teljesen ki van zárva; vájjon hány magyar árvaszéki ülnök beszélt
életében a gyermekkel, akinek ügyét intézte?
Igen természetes, hogy az esetek egész serege fog a fiatalkorúak bírája elé kerülni, amelyről első látszatra nem állapítható
meg, hogy tulajdonkép puszta gyermekvédelmi, gyámügyi, avagy
kriminalista intézkedésre van szükség. Az esetek egész serege
lesz olyan, ahol gyógypedagógiai vagy kriminalpedagógiai beavatkozásra van szükség, vagy pedig anyagi családi viszonyok
elrendezésére, sociális beavatkozásra. Ilyen esetekben mindenesetre és csak a bírói hatalom az, amely a leendő ember egész
életét összes vonatkozásaiban veszi szemügyre és összes vonatkozásaiban intézkedve rendezi az egyén egész helyzetét, szemben
azzal, hogy az árvaszéki, gyermekvédelmi és hasonló intézmények csupán egy-egy vonatkozásban segíthetnek lokális bajokon.
Ezenfelül a birói hal alomban van meg az a konzerváló erő, amely
a létező és természetes viszonyokat rendezni, fentartani és fentartásukat biztosítani is képes.
Az irányelv, amely a fiatalkorúak bíráját az eléje tartozó
ügyek okos kiválogatására vezérelni fogja, egyedül a tudományos készültségen alapuló individualizáció lehet. Ez kizárja azt,
hogy a fiatalkorúak bírája oly esetekkel foglalkozzék, ahol csupán csak anyagi kérdések rendezendők, vagy ahol csupán csak
gyógyítani kell, vagy elmebetegeket izolálni, valamint nem fog
beavatkozni oly ügyekbe, ahol minden kriminális vonatkozás
nélkül nevelésről van szó vagy puszta elhelyezésről, esetleg
munkábaadásról. A fiatalkorúak furájának ha valódi kriminalista
és komolyan foglalkozott a bűntettek tanával és a bűntettes felismerésével, fel kell ismernie a gyermekben és a fiatalkorúban a
leendő bűntettest, vagy környezetében azt az állapotot, amely a
gyermeket a bűntettes életpályára vezeti és ezekben az esetekben kell ismét a kriminálista módján eljárni. Határsértésektől
tehát itt épúgy nem kell félni, mint a magánjog területein a
birtokpereknél a közigazgatási eljárásba való beavatkozásról, a
nőtartási, gyermektartási pereknél a házassági jogba való beavatkozástól vagy a hagyatéki és egyéb kiskorúakat illető
ügyekben az árvaszéki hatáskörbe való beavatkozástól. A fiatalkorúak bírájának kriminálistának kell és lehet maradnia azzal a
különbséggel, hogy a megtorlás álláspontját a megelőzéssel helyettesítette.
Szoros kapcsolatban van ezzel a kérdések
amely a kérdés alaki részét tisztázza.

eljárási

része,
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Az Eb. VI. fejezetének 65. és 66. §-ai szorulnak e részben
értelmezésre.
A kérdés az, hogy ezen szakaszok eseteiben a
fiatalkorúak
bírója azt az eljárást folytatja-e le, amelyet a fiatalkorúak ügyeiben az I—V. fejezet szabályai írnak elő, avagy csupán puszta
határozatot hoz, amely a perjog egyéb területein divó szabályok
szerint a hatáskör hiányában való áttételnek felel meg ? Vagyis
a fiatalkorúak bírája gyermeknek vagy pusztán erkölcsi züllésnek indult fiatalkorúnak és gyermeknek az ügyében folytat-e
nyomozást, beszerez-e környezettanulmányt, alkalmazhat-e pártfogót és pártfogó tisztviselőt, elrendelhet-e orvosi vizsgálatot,
foganatosíthat-e óvó- és védő intézkedései, fogházi őrizetet addig, amíg a 65. vagy 66. §§. szerint határoz. Az ellenkező,
szerintem téves álláspont szerint ilyen esetekben a fiatalkorúak
bírája úgy tesz, hogy csupán a beadványok és jelentések alapján állapítja rneg, hogy van-e bűncselekmény, vagy 12 éven fefüli életkor és e megállapítások alapján minden további nyomozás, kutatás nélkül az ügyet magáról elhárítja.
Ez állásponttal szemben indokaim a következők.
A 65. §-nál látszólag még lehetne szó arról, hogy csupán a
15—18. §-ok szerinti előzetes intézkedéseknek van helye, mert a
19—21. §-okra ez a 65. §. kifejezetten nem hivatkozik. Ez a felfogás is azonban, amelyből következően védő- és óvóintézkedéseknek helye nem volna, téves és puszta betűmagyarázat. A
65.
ugyanis azon esetekre vonatkozik, amidőn bűncselekmény
lett elkövetve ámde egyéb tennivaló nincs, mint az eljárás megszüntetése. Ezek azok a bizonyos gyermekcsinyek és alkalmi
bűncselekmények, ahol közveszélyes állapot és közveszélyes környezet nincs, mert mihelyt az az állapot vagy környezet fenforog, belemegyünk a 66. §-ba, amely gyermekről és minden
18 éven aluli kiskorúról szól. Másrészt pedig helytelen és puszta
betűmagyarázat lenne azt mondani, hogy nincs védő- és óvóintézkedésnek helye gyermekkel szemben azért, mert a 65. §.
csupán a 15—18. §-okra hivatkozik. A helyes grammatikai magyarázat is azt mutatja már, hogy a 15—18. §-okra való hivatkozás
csupán a tájékoztató adatokra és tényekre vonatkozik ; amidőn
a 65, §. a tájékoztató adatokról és a tényekről rendelkezik és
szükségesnek tartotta az utalást azokra a §-okra, amelyek a
tájékoztató adatok és tények megszerzési módját körülírják. De
bár a védő- és óvóintézkedésekről és egyéb rendelkezésekről ez
a szakasz meg nem emlékezik, ezek ép oly kevéssé vannak kizárva, mint ahogy az illetékességi perorvoslati, bűnügyi költségre és magánjogi igényre vonatkozó rendelkezés nincs kizárva.
Teljesen világos azonban a 66. §. helyzete és az ezen alapuló eljárás.
A 66. §., amint ezen §. szövegéből kitűnik
intézkedésekről
szól, ennélfogva jogrendszerünknek a fiatalkorúak jogára vonatkozó részét újabb intézkedésekkel egészíti ki. A 66. §. tulajdonképen a büntető novella 15., 16., 17. §-a szerinti intézkedések
mellett rendszeresített és egy sor újabb kiegészítő intézkedést,
amelyek e §-nak 1., 2., 3. pontjában vannak felsorolva. Ezen
intézkedésekre a fiatalkorúak bírája igen természetesen csak
úgy juthat, ha előbb lejáratja azt a szabályszerű rendes eljárást,
amelyre ő a törvény előző fejezetei értelmében köteles és jogosított.
A fiatalkorúak bírájának módszere nem lehet az, hogy
nyomban határoz, mint a telekkönyvi bíró a beadvány felett,
hanem ugyanaz, mint a vizsgálóbíróé a kriminalista eredeti
típusáé, aki nyomoz, kutat és vizsgál. Ebből következik, hogy
a tényeket pontosan, részletesen és lehető kiterjedésükben állapítja meg és csak azután határozhat, hogy bűnvádi eljárásnak
avagy a 66. §. szerinti intézkedésnek van-e helye. Bírói intézkedés
előzetes eljárás nélkül épen úgy el nem képzelhető, mint ítélet
per, ügydöntő határozat eljárás nélkül. Ebből önként következik,
bogy azon eljárás alakiságai között, amelynek a Bn. 15—17. §.
szerinti intézkedés a vége és azon eljárás között, amely a 66. §.
szerinti intézkedéssel végződik, különbség nincs.
Vegyünk példákat: ha a rendőrség gyermeket vagy fiatalkorút állít elő, akit az utcán talált és eddig nincs ellene más
adat, minthogy az utcán csavargott, a fiatalkorúak bírája határozatot csupán ez alapon nem hozhat. Itt neki nyomoznia kell,
tényeket megállapítania és e tények megállapítása során még
mindig kiderülhet az, hogy a gyermek már 12 éves elmúlt és

350

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

hogy a fiatalkorú lopott, e tények megállapítása pedig csupán a
véghatározatban történhetik.
Önként következik az is, hogy a fiatalkorúak bírájának jogában van az ilyen kiskorú egyént védő- vagy óvóintézkedések
tormájában biztosítani, így pl. a 19. §, alapján a fiatalkorúak
bíróságának jogán és működési körében elhelyezni. Lehetséges,
hogy ez elhelyezés során és az elhelyezés alatt fog kiderülni,
hogy a fiatalkorúnak közveszélyes munkakerülésre van hajlama
avagy hogy lopni szokott. És nem-e az a helyes eljárás, hogy a
fiatalkorúak
bírája e mintegy «kisérletezésí alapján hozza csak
meg határozatát. De végül, lehet-e a gyermek vagy fiatalkorú
feletti rendelkezés sorsát ahhoz kötni, hogy az ügyészség emel-e
vádat bűncselekmény miatt vagy nem ? Különösen, ha vannak
ügyészek, akik itt is a fiskalitás szempontján r á g ó d n a k !
A helyes álláspontot igazolja továbbá a rendes bűnvádi per
analógiája. A Bp. 88 §-a alapján az ügyészség és a bíróság Öngyilkosság, ismeretlen hulla találása eseteiben is nyomoz és eljár, holott sem tettes sem bűncselekmény nincs és ilyen esetekben valóságos közigazgatási eljárással jár el ép abban a kérdésben, hogy van-e bűncselekmény ? Ugyanígy kell felfognunk a
VI. fejezet eseteit, ahol nem tettet és tettest, hanem a kriminalitás szempontjából veszélyes állapotok után kutatunk. Ehhez
nyomozás és épúgy, mint a bűnperben a nyomok biztosítása a
helyszíni szemle és boncolás útján, úgy itt a tettes biztosítása
szükséges pártfogó rendelés valamint védő- és óvóintézkedések
útján.
Némely nem egészen világos fejekben zavart szokott okozni
az 56.000 1913: I. M. számú rendelet 85. §-a, amely a 66. §-ban
foglalt intézkedések költségeiről szól ós ezekre vonatkozólag kimondja azt, hogy a pártfogói és elhelyezési költségek nem róhatók a bűnügyi átalány terhére. Egész nyilvánvaló azonban
olvasni is tudó emberek előtt, hogy ezek a rendelkezések a
66. §. alapján hozott véghatározatban kimondott pártfogó rendelés és ideiglenes elhelyezés vagy gondozás költségeiről szólanak, vagyis azokról a költségekről, amelyek a fiatalkorúak bírájának a 66. §. alapján hozott, de a gyámhatósági vagy közigazgatási hatósági határozatig még mindig ideiglenesnek tekintendő helyzet során t tehát a bírói határozat után merülnek fel,
de semmiesetre sem vonatkozhatik ez a rendelkezés a 66. §. szerinti intézkedés megelőző bírói eljárásra.* E bírói eljárás módja,
módszere mindig egyforma : haladás a ténymegállapítások felé
és az egyén biztosítása a véghatározatig. Erre pedig minden
körülmények kőzött a fiatalkorúak bíróságának általános eljárási
szabályai mérvadók.
Szomorú egyéniségek a VI. fejezet szerint való eljárás ellen
mindig felfogják hozni azt, hogy az költségbe kerül és pedig
sokszor több költségbe, mint néhány hónapi fogházbüntetés kimondása. Ezeknek, akik csupán a maguk tehetségtelenségének
soronkívüli előléptetésétől nem féltik az államháztartás egyensúlyát általában véve azt válaszolhatjuk, amit a kriminalisták
nagymestere a nemrég elhunyt Hans Gross mond az igazságszolgáltatás költségeire általában : ((Kein Geld, Keine Schweizer,
Kein Geld, Keine Justiz». Ha nincs pénz, nincs gyermekbíróság
és maradjunk a régi rendszernél, amely jónak már nem volt jó,
de legalább becsületes !
Érclemben azonban azt vethetem ellene ezeknek az aggályoskodóknak, hogy számítsák azt ki, hogy mennyi fogház és
javítónevelés költsége, mennyi állami eltartás, mennyi közpénzeken való élősködés takarítható meg azzal, ha a fiatalkorúak
bírájának körülményesebb, huzamosabb és talán némi költségbe
is kerülő eljárásával néniely egyén és család viszonyait okosan
sikerült rendeznie vagy új életviszonyokat megalapítania, nem is
szólva azokról az erkölcsi érdekekről, amelyek nélküle egész
bizonyosan veszendőbe mentek volna.
Vagy még mindig vannak korlátolt emberek, akiket a háború csapásai nem tanítottak meg arra, hogy nem a számokban
és tömegekben, hanem az erkölcsi értékekben van az emberiség
ereje ?
Dr. Kármán
Elemér.
* Ebből folyólag, ami vitássá tétetett a fiatalkorú bírájának
joga van az id. rend. 42. §-a alapján tartási költségeket a védő- és
óvóintézkedések folyama alatt utalványozni.

38.

szám

A Kúria jogegységi tanácsa 13. számú polgári
d ö n t v é n y é n e k s z ö v e g e a következő : aAki valamely ügyének ellátására maga helyett mást rendel ki, azért a kárért, amelyet a kirendelt az ügykörébe eső tennivalók teljesítésében harmadik személynek jogellenesen okoz, csupán saját vétkessége
esetében felel. Ez a vétkesség nem forog fen, ha a megbízó bebizonyítja, hogy a kirendeltnek megválasztásánál s amennyiben
felügyeletre, utasításra vagy a tennivalók teljesítéséhez eszközök
nyújtására van szükség, ennél is a kellő gondosságot kifejtette,
vagy hogy a kár a megbízónak a kellő gondossága kifejtése
esetében is bekövetkezett volna. Ez a szabály nem érinti azokat
a külön eseteket, amelyeknél a tárgyi felelősséget külön törvény
vagy külön bírói gyakorlat állapítja meg. A határozat szövege
érdemben egybevág a Ptk. törvényjavaslata (bizottsági szöveg)
1473. §-ának 1. bekezdésével. A határozat indokolását a Magánjogi Döntvénytár legközelebbi számában közöljük.

— A Magyar J o g á s z e g y l e t a szeptember hó 30. napján
dr. Nagy Ferenc v. b. t. t. elnöklete alatt tartott igazgatóválasztmányi ülésében újból foglalkozott a magyar-német-osztrák jogi
közeledés kérdésével. A tanácskozások alapjául a ((Deutscher
Juristentag» állandó választmányának a Magyar Jogászegylet átiratára (1. Jogt. Közi. 21. sz.) küldött válaszirata szolgált. A válasz értelmében a német jogászgyűlés készséggel fogadja el a
magyar részről ajánlott munkatervet, amelynek értelmében az
általános és nagyszabású közeledési munkálatok megindítása helyett egyelőre csupán a következő főágakra korlátoztassék a
tevékenység: a váltó- és csődjog, vasúti fuvarozási jog, folyamés tengeri fuvarozási jog, tengeri biztosítási jog, szabadalom,
mustra- és árúmintaoltalom joga. tisztességtelen verseny leküzdésére irányuló jogszabályok és végre a szerzői jog terére.
A nemzetközi jogszabályok tárgyalását és a vonatkozó reformok
előterjesztését a jogászgyűlés a Bajtársi Szövetség jogi szakosztályaira kívánná bízni, megjegyzi azonban, hogy e munkálatok
lefolytatását oly keretek közt helyeselné, amelyeket Meszlény
Artúr dr. a ((Deutsche Juristenzeitung® f. évi 13/14. számában
közölt cikkében felállított. A szakelőadók felkérése az egyes jogágak részére az átirat szerint német és osztrák részről küszöbön
áll és a közölt sürgős felszólításnak a Magyar Jogászegylet is
eleget telt már, amikor előadóit a maga részéről is megállapította. Ezek a következők: Váltó- és csekkjog részére: dr. Sichermann Bernát ügyvéd; vasúti fuvarozási j o g r a : dr. Baumgarten
Nándor egyet, tanár; tengeri fuvarozási jog részére: dr. Nagy
Ferenc v. b. t. t.; belhajózási jog: dr. Fodor Ármin kúriai bíró;
tengeri biztosítási jog részére: dr. Nagy Ferenc v. b. t. t,.; szabadalom és mustraoltalom részére: dr. Schuster Rudolf, a szabad,
tanács elnöke; árúmintaoltalom jogára: dr. Nitsche Győző, a szabadalmi hivatal elnöke; szerzői jog részére: dr. Szladits Károly
rnin. tanácsos; tisztességtelen verseny elleni küzdelem j o g a : dr.
Meszlény Artúr tszéki bíró. A jogászgyűlés átirata ama remény
kifejezésével végződik, hogy a közös és most már rendszeresen
meginduló munka meg fogja hozni a várt eredményt. Ebben a
reményben volt a Magyar Jogászegylet igazgatóválasztmánya is
nyilván, midőn az egyes tárgycsoportok előadóiul az illető szakok kiváló ismerőit kérte fel. A szövetségesi együttműködésben
tehát Magyarország is egyenrangú erőkkel fog fellépni.
A.

— A Magyarországi Bajtársi Szövetség jogi szakosztálya a f. évi szeptember hó 26. napján dr. Szászy-Schwarz
Gusztáv egyetemi tanár elnöklete alatt ülést tartott. A szakosztály örömmel vette tudomásul a Német Bajtársi Szövetség jogi
szakosztályának átiratát, amely melegséggel mond köszönetet a
Bajtársi Szövetség alakulásakor tanúsított vendéglátásért. A legközelebbi munkaprogramm tekintetében a szakosztály úgy határozott, hogy már a most következő őszi és téli hónapokban
megkezdi a jogi közeledés és kölcsönös megismerés előmozdítása érdekében csereelőadások rendezését, amelyek során magyar jogászok Németország nagy városaiban, német tudósok pedig nálunk fognak előadásokat tartani. Mint már jelentettük, az
első magyar előadó Plósz Sándor egyetemi tanár lesz, aki október végén Lipcsében és Berlinben fog előadást tartani. Előreláthatólag ugyancsak október végén fog az első német előadó
Budapesten előadni. A szakosztály elhatározta továbbá, hogy
Berlinben magyar jogi könyvtárt fog felállítani, hogy ezáltal is
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megkönnyítse a német jogászvilág számára a magyar joggal
való megismerkedést ; gondoskodás fog arról is történni, hogy
a könyvtár kezelőjének személyében oly jogász álljon az érdeklődők rendelkezésére, aki a magyar j o g r a vonatkozó érdemleges
felvilágosításokat megadhatja.

— Az Erdélyből menekült ügyvédek. «Még mindig
igen nagy azoknak a menekült kartársaknak száma, akik állás
nélkül a bizonytalan sors ezer kétsége között töprengve, csüggedve várják a munkaalkalmat.)) Ezeket írja az Országos Ügyvédszövetség hivatalos közlönyének legutóbbi számában dr. Zakariás
János, a brassói ügyvédi kamara elnöke. Öt ügyvédi k a m a r á n a k
(brassói, nagyszebeni, marosvásárhelyi, kolozsvári, aradi) tizenhárom megyéhez tartozó ügyvédei hagyták el, és pedig nagyrészük menekülésszerűen, székhelyüket. Zakariás közlése szerint
több száz menekült erdélyi ügyvéd tartózkodik Budapesten, akik
közül több mint százan állást keresnek. Az Ügyvédszövetségi
Közlöny beszámol a menekült ügyvédek érdekében megindított
akció eddigi eredményeiről. A szövetség 55 menekültet 5500 K
segélyben részesített, amely összeg a budapesti ügyvédi kamara
gyűjtéséből nyert fedezetet. A kamara eddig 23 esetben közvetített állást a menekülők részére. Az országos hadsegélyző bizottság a négy erdélyi kamara menekültjei számára havi 20,000 K
külön hadisegélyt utalványoz ki szeptember 1-től kezdődőleg. Az
Ügyvédszövetség érintkezésbe lépett a hadsegélyző bizottsággal
azon célból, hogy a menekülteket megfelelő foglalkozáshoz juttassa. Az Ügyvédszövetség tisztikara az ügyvédi kamara bizottságával együtt a kamara helyiségében mindennap délután 5—6-ig
a menekült ügyvédek számára való állás szerzésével és segélyezésének kérdésével foglalkozik. Ugyanott működnek a menekült
kamarák fővárosi kiküldöttei is.

— Az Országos

Ügyvédszövetség

árvaalapja. Az

Országos Ügyvédszövetség 1916. évi j a n u á r hó 9-iki közgyűlésén
((Országos ügyvédi árvaalap» létesítését határozta el, a hősi halált halt ügyvédek nyomorba jutott családjainak segélyezésére.
A szövetség igazgató tanácsa június 23-iki ülésében elhatározta,
hogy megkezdi az árvaalap gyűjtését. Az akció szervezésére és
vezetésére állandó bizottságot rendelt ki, mely a szövetség tisztviselőiből és az igazgatótanácsi tagokból áll. A szövetség közlönye felhívja az ügyvédi kart az árvaalap minél bőkezűbb támogatására. Az alapra eddig tizenötezer korona folyt be. Az adományok a szövetség központi pénztárosa dr. Jacobi Béla ügyvéd
címére küldendők.

— Katonai szolgálatra alkalmatlan ügyvédeknek
hadiszolgáltatásra való alkalmazása. Egy katonai parancsnokság megkereste Fehértemplom város polgármesterét, hogy
tíz írni-olvasni tudó egyént küldjön írnokul. A városi hatóság
hat kereskedősegédet és dr. Z. ügyvédet rendelte be, utóbbi a népfölkelői szemléken minden szolgálatra alkalmatlannak találtatott
súlyos szervi baja miatt. A temesvári ügyvédi kamara az ügyvéd
panasza folytán felterjesztést intézett az igazságügyminiszterhez
és felmentését kérte. A kamara kérelmét támogatta az országos
ügyvédszövetség és felterjesztésében kérte, hogy az ügyvédi karnak katonai szolgálatra alkalmatlan tagjai a hadiszolgáltatásoknál intézményesen mellőztessenek. Az igazságügyminiszter közölte
a szövetséggel, hogy dr. Z. ügyvédet a honvédelmi miniszter a
személyes szolgálat alól felmentette. A leirat egyúttal reá mutat
arra, hogy a népfölkelési szolgálatra igénybevehető honpolgárok
közül az ügyvédek az ilyen szolgálatra nem mellőzhetők,'de ha
a kirendelt ügyvédek a kirendelés alól való felmentésre irányuló
kérelmet terjesztenek elő a felhozott családi viszonyok vagy
egyéb méltányolásra érdemes körülmények minden egyes esetben
kellő figyelemben részesülnek.

— Adalék Bihar vármegye XIX. századeleji bünt e t ő j o g i g y a k o r l a t á h o z . Régi megyei büntetőjogunk igen sok
tekintetben vetekedhetik a mai legmodernebb jogfejlődés irányaival. Régi pestvármegyei fasciculusok alapján ezt nem egy ízben
igyekeztem kimutatni e lap hasábjain is. Utalva rá, hogy a patronage, feltételes elítélés, próbára bocsájtás, de sőt a törvénytárunkat nézve máig is csak pium desideriumnak tekintendő
rehabilitáció intézménye a XIX. századeleji pestvármegyei gyakorlatban, valószínűleg pedig sok más vármegye gyakorlatában
is, nagyban dívott. Mindezekkel szemben — korábban kifejtett véleményemmel ellentétben — arra a konklúzióra kellett jutnom,
hogy a régi magyar jogot — már t. i. azt, amely tényleg élt,
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nem a Corpus Jurist — enyheség jellemzi, amint azt egyébként
Fayer László annak idején kellő számú adatok híján inkább csak
sejtette. Hogy ez a konklúzió helyes, azt egyre több és több
adat igazolja. Újabban Nagyváradon időzvén, pár szabad órámat
Bihar vármegye levéltárában töltöttem, hol is más adatokat
keresve, kezem ügyébe akadt az alábbi politikai, tanügyi és büntetőjogi szempontból egyaránt rendkívül fontos végzés, melyet
1831-ben 2413. szám alatt hozott a közgyűlés. Ennek tanúságaként a rendek Sambory
Imre első vicispány úr előlülése alatt
megtartott közgyűlésükön a régi rabvallató törvényszéki felfogással ellentétben a büntetőjog alkalmazása körül jóval modernebb álláspontot foglalnak el, mint aminőt ma szokás elfoglalni.
A ttBosszuálló Igazság® helyét a megértés, a terror helyét a megbocsájtás, a kényszer helyét a felvilágosítás foglalja el és börtön
helyett iskolákat kérnek.
A körösvölgyi Lázadásnak elítélése végett Élesden összeült
Törvényszék az illető irományokat és Ítéletet jelentése mellett
bemutatja.
Ezen két rendbeli jelentés a mellé rekesztett ítélettel együtt
parban a nevezett Helyeken történt Lázadások miben léte felől
való értesítés végett a N. M. M. K. H. Tanátshoz felterjesztetni
rendeltetik.
Minthogy pedig ezen jelentésekből megtetszik az, hogy azon fenyítékeket érdemlett mozgások, melyek az ítélet levelekben foglaltatnak a vétkeseknek, a kik sem tulajdon javokat sem pedig ezen
hibás lépéseknek valóságos célját nem ösmerik, nagyobb részént
együgyüségből tudatlanságból és onnan származtak, hogy az
oláh lakosok a nevelés hiánossága miatt természeti
vadtságokba
maradván
a közöttök uralkodó előítéleteket némely alattomos
csábítók és nyughatatlanok könyen a maguk hasznára fordíthatyák.
Meg leven tehát a megye Rendei győződve arról hogv a hasonló lázzadások melyek ez úttal ugyan a kezdetekben elfojtattak a közbátorság tekintetében a legkedvetlenebb következéseket vonhatnának magok után, úgy másrészről a felől is, hogy
mind ezen mind egyéb vétkek is tsak az által irthatódhatnak ki
foganatosan, ha ezen a maga tudatlan és neveletlen volta miatt
sok figyelmet érdemlő nép a nevelés által formáltassák és így a
természeti erő az erköltsi erőnek alája vettetvén ez által kormányoztatik, annálfogva a N. M. M. K. Helytartótanács meg fog
kérettetni hogy az oláh lakosoknak neveltetése hová h a m a r á b b
oskolák fölállítása eránt rendelést tenni és egyszersmind azt kieszközölni méltóztasson, hogy a fölállítandó oskolákban a nevelés magyar nyelven történjen, hogy e szerént a nemzeti nyelv
által szorosabban egybeköttetvén, a haza különféle lakosai, azok
a közjó és nemzeti haszonvágy eránt magoknak egyenlő képzeletet formálhassanak és a közbátorság állandó lábra állíttasson.
I f j . Dombováry
Géza.
— S a j t ó h i b a . Dr. Klein Ede ügyvédnek lapunk mult számában megjelent cikkébe sajtóhiba csúszott be. Ugyanis alulról
a 11. sorban 10,000 K olvasandó 11,000 K helyett.
KÜLFÖLD.

— J o g i é l e t Ausztriában. Az ausztriai polgári törvénykönyv részleges reformja során alkotott novellák közül m á r a
harmadik is néhány hónap óta hatályban van. Mint elődjei úgy
ez a novella is császári rendelet alakjában lépett életbe a birodalmi alkotmánytörvény feneketlen 14. §-ában foglalt felhatalmazás igénybevétele mellett. Érdekes újítása a rendeletnek, hogy
megváltoztatja a Ptk. 1101. §-át, amely szerint a bérbeadónak
bérkövetelése biztosítására az összes invecta és illata rendelkezésére áll (Magyar V. T. 72. §.) és az ú j 139. §. már csupán a
bérlő vagy hozzátartozóinak tulajdonát
képező és a bérlemény
területén levő berendezési tárgyakra vagy egyéb ingóságokra
enged zálogjogot. Jelentékeny intézkedés az is, amely lehetővé
teszi, hogy valamely gép és hasonló üzemi berendezés, az ingatlannal való egyesítése (beépítés stb.) dacára megmaradhasson az
eladó tulajdonában a vételár kifizetéséig. Ily esetben ugyanis a
telekkönyvben a kérdéses ingatlan lapján feljegyzik, hogy az ingatlan területén levő gépezetek más, névszerint megnevezett
egyén tulajdonát képezik. A novella második része a polgári törvénykönyvnek a szomszéd jogra vonatkozó nagyrészben elavult
intézkedéseit módosítja. Elv az, hogy zavaró, kellemetlen és közvetlen behatásokat a szomszédok egymástól tűrni nem tartoznak. Közvetett behatásokat is csak az esetre kell eltűrni, ha
azok a helybeli, szokásos és általában megengedett mértéket
meghaladják s így a telek rendeltetésszerű, szokáscTs használatában a tulajdonost akadályozzák.
A

jogggakorlatot
természetesen Ausztriában is több ízben
foglalkoztatta már a háború előtt kötött szerződések kötelező
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ereje a háború tartama alatt. Az alsóbíróságok szétágazó nézeteivel szemben a legfelsőbb törvényszék már több esetben kimondotta, hogy a szállítandó árú hatósági lefoglalása esetére
(rekvirálás) a teljesítést az eladó hibáján kívül lehetetlenültnek
kell tekinteni. Az eladó tehát kártérítést adni nem köteles a
vevőnek, de ha a hatóság az árút a vevővel szemben kikötött
vételárnál m a g a s a b b árban veszi át, úgy a többletet a vevőnek
ki kell adni. (Lásd Rv. III. 83/15. sz. ítéletet.) Azt a kérdést pedig, hogy a vétel tárgyának a háború következtében beállott
rendkívüli áremelkedése esetén mennyiben köteles az eladó a
szállításra, a legfelsőbb bíróság a kir. Kúria álláspontjával alapjában egyező elvek szerint bírálta el. Nevezetesen mentesül az
eladó a teljesítés kötelezettsége alól, ha az áremelkedés folytán
nyilvánvaló igazságtalanságnak látszanék a teljesen megváltozott
viszonyok között az eladót kötelességeire szorítani, különösen
még azért is, mert ily esetben a felek egyikének váratlan és
aránytalan gazdagodásával szemben, a másik fél hibáján kívül
való súlyos vesztesége állana. A teljesítés körül felmerült nehézségek ily körülmények között a lehetetlenüléssel egyenlő hatásúnak tekintendők. (Lásd utóbbi időből Rv. II. 475/15. és Rv. II.
510/15. számú ítéleteket.)
A legfőbb bíróság ügyvéd-fegyelmi
tanácsa is több elvi jelentőségű határozatot hozott az utóbbi időben. Állandó gyakorlattá
fejlesztette a legfőbb fegyelmi bíróság azt a felfogást, hogy az
ügyvéd az aránytalanul magas és a végzett m u n k á n a k meg nem
felelő munkadíj követelésével hivatásából folyó kötelezettségét
szegi meg és az ügyvédi kar tisztességét és tekintélyét sértő
magatartást tanúsít. Ellenben nem talált fegyelmi úton való
felelősségrevonásra okot a tanács az ügyvédnek abbeli cselekményében, hogy a peres összeg egy megfelelő százalékát kötötte
ki magának pernyertesség esetére tiszteletdíj fejében. (Ds. I.
13/15. sz. határozat.) A fegyelmi tanácsnak az a törekvése, hogy
a tisztességgel és a jó erkölcsökkel ellenkező ügyletek érvényesülését már az ügyvéd mint jogi tanácsadó akadályozza meg,
megvonva segítségét, ha ily tárgyú szerződések megkötéséről
van szó, kifejezést talál a tanácsnak abban a felfogásában, hogy
fegyelmi vétségnek minősíti a tisztességgel össze nem férő jogi
cselekményekben való képviseletet. így bűnösnek mondta ki az
ügyvédet, aki egy csupán színleges és azonnali elválás kikötése
mellett történt házasságkötés előkészítésében az egyik félnek
segédkezett. (Ds. I. 8/16.) A tisztességtelen versenyt is erélyesen
üldözte a fegyelmi tanács az ügyvédség körében. Fegyelmi vétségnek minősítette ugyanis azt a cselekményt, midőn az ügyvéd
Írnokát megbízta, hogy neki ügyfeleket szerezzen s ő azoknak a
meg nem nyert pereknél csupán készkiadásait fogja felszámítani. (Ds. I. 9/16.)
A jogi irodalom természetesen Ausztriában is a háborús jog
kommentálása és rendszerbefoglalásában merül ki. Az újabb művek közül kiemelhetjük M. Harnik «Die rechtliche Natúr des
Moratoriums» című kisebb, de elméleti szempontból is értékes
munkáját, érdeklődést keltett Koropatiniczky Demeternek ((Kriegsscháden und deren Vergütung® című alapos a magyar és a birodalmi német jogot is figyelembe vevő műve. Mint speciálisan
büntetőjogi irodalmi termék, Haber Leó ügyvédnek «Nationalkarakter und Strafprocess» című terjedelmes, kissé mesterkélt de
egyébként számos értékes gondolatot tartalmazó könyve érdemel
említést.
A.

— A háború tanulságai a büntetőjog

számára.

Lilienthal heidelbergi professzor szerint (Recht, Verwaltung und
Politik in neuen Deutschland 1916. c. gyűjtőmunkában 103—720.)
alig nyújtanak a fejlődésnek ú j alapot. Minél inkább emelkedtek
a háborúban a társadalmi teljesítőképességhez fűzött várakozások, annál öntudatosabban kell a büntetőjognak társadalmi hivatását betöltenie : a társadalom védelmét a gazdasági erők kíméletével. Előtérbe lép a nemzet erejének gazdaságos kezelése. Ebből következik a fiatalkorúak minél behatóbb védelme káros
hatásokkal (alkohol, dohány, mozi, ponyvairodalom) szemben.
Nem kevésbé komolyan kell venni a küzdelmet a munkakerülés,
csavargás és prostitúció ellen, de a büntetőjog csak a gazdasági
fegyvereket támogatja biztonsági intézkedésekkel. Ugyanez a
feladata a büntetőjognak az alkoholizmussal és a nemi betegsé-
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gekkel szemben. Igaz ugyan, hogy a nemi fertőzés mint testisértés ma is büntethető volna, de minthogy ezt nem alkalmazzák, kifejezett büntető rendelkezésre van szükség. Ellenben a
nemzés korlátozásával és magzatelhajtással szemben Lilienthal a
büntetőjogtól nem sokat vár. Különösen a fogantatást gátló
szerek használatának tilalma kétélű fegyver, nemcsak mert e
szerek részben a nemi betegségek megelőzésére szolgálnak, hanem mert e tilalom a nemi érintkezés perverz alakjait és a magzatelhajtást szaporítaná. Másrészt azonban állást foglal az
eugenika célját szolgáló sterilizációval szemben is, mert az átöröklés kérdése még megoldatlan probléma. Szóval a büntetőj o g számára a háború nem állít fel ú j feladatokat, csupán a
régiek megoldását sürgeti. Véleményünk szerint Lilienthal jóslata kissé elhamarkodott, mert a büntetőjogban várható reformkövetelések jórészt attól függnek, hogy a háború gazdasági és
jogi x^endünkön minő nyomokat fog hagyni.

— A békebíró hivatása a háború után. A perek
megelőzésének kérdése állandóan nagyon erősen foglalkoztatja
a német jogászvílágot. Legújabban' Georg Bamberger («Die Aufgaben der Friedensrichter)) Recht Verwaltung und Politik im
neuen Deutschland c. értekezésgyűjteményben. Ferdinánd Enke
Stuttgart kiadásában) sürgeti a békebírói intézmény meghonosítását svájci és olasz mintára. Szerző reá mutat a perek számának ijesztő emelkedésére. 1914-ben a fizetési meghagyásokon
kívül és eltekintve az ipari bíróságok (Kaufmann u. Gewerbegerichte) forgalmától közel hét millió (677,672) volt a perek
száma. Bamberger részletesen ismerteti a svájci és olasz békebírák működésének eredményét. Olaszországban 1914-ben 8500
békebíró (conciliatori) másfél millió per közül egy millió pert
egyezséggel fejezett be. A zürichi kantonban, ahol száz év óta
működnek békebírák (Vermittler) az ügyek 61 százaléka fejeződött be egyezséggel. Poroszországban van ugyan a békebíróhoz
hasonló intézmény (Schiedsmann), de ezeknek a működése b e
nem vált, 1914-ben mindössze 3134 ügy került a porosz békebírák
elé, amelyek közül 1399 esetben jött létre egyezség. Ennek a gyönge
eredménynek magyarázata, szerző szerint, elsősorban abban
keresendő, hogy Poroszországban a felek nem kötelesek a
aSchiedsmann)) előtt megjelenni, megjelenésük elmaradása semmiféle hátránnyal nem jár. Bamberger a svájci és olasz példák
után indulva, az egyezségi tárgyalásnak a békebírák előtt kötelezőnek való kimondását követeli. Nem t a r t j a szükségesnek, a
békebíró jogászi képzettségét, de súlyt fektet arra, hogy a békebírói állás tiszteletbeli hivatal legyen, amelyet tekintélyes polgárokkal kell betölteni. Indítványozza, hogy a békebíró kisebb
ügyekben (50 márkáig) jogorvoslattal meg nem támadható ítéletet hozhasson, 50—100 márka közötti perekben ítélete a rendes
bírósághoz legyen fellebbezhető. Szerző szerint a békebírói intézménynek nagy előnyei lesznek. Apasztólag hatna a perek számára, mert a kötelező békéltetés a perek tekintélyes részében
egyezséget teremtene. Ezek az egyezségek és a kis pereknek a
békebírák hatáskörébe való utalása lényegesen csökkentené a
rendes bíróságok munkáját. A kis perek költségei, melyek miatt
annyi a panasz, a legkisebb mértékre apadnának. Szerző végül
foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy származik-e hátrány abból a
lehetőségből, hogy a nem jogász békebírót ítélkezésében inkább
érzése, mint esze fogja vezetni. Szerző a kérdésre nemmel felel.
Szerinte nem lesz baj, hogy ezek a bíróságok jogérzésük és
nem szigorúan a törvény szerint fognak ítélkezni. Sőt Bamberger szerint az ép nagy előnye a nemjogász békebírónak, hogy a
természetes jogot (das natürliche Recht), a népjogot (Volksrecht)
érvényre j u t t a t h a t j a a jogászok jogával (Juristenrecht) szemben.
A ((szabadjog)) hívei közé tartozó szerző a következő gondolattal fejezi be érdekes c i k k é t : ((Téves volna oly felfogás, hogy a
békebírák ellenlábasai legyenek a rendes bíróságoknak. Egészítsék ki a rendes bíróságok működését kisebb jelentőségű területen. A két szerv célja ugyanez, csak a célhoz vezető útak különbözők. A most uralkodó j u s strictum ép oly szükséges, mint az
eddig háttérbe szorított jus sequum. A szigorú és a méltányos
j o g majd befolyásolják, átszövik egymást és idővel egységes
egésszé fognak olvadni a jogszolgáltatás javára.))
T. M.
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Idegen államkincstár a belföldi bíróságnál
perelhető-e ?
i.
E kérdés vizsgálatánál abból kell kiindulni, hogy a rendes
polgári bíróságok az igazságszolgáltatást, mint az államhatalom
működésének egyik ágazatát az állam vagy az államfő nevében
gyakorolják; ós határozataikban az állam állapítja meg a felek
között vitás jogot.
Ha tehát a külföldi államot arra lehetne kényszeríteni, hogy
a belföldi bíróság előtt — a meg nem jelenés következményeiként megszabott anyagi joghátrányok terhe alatt — perbe bocsátkozzék és a belföldi állam jogszolgáltatását, akarata ellenére,
igénybe vegye: ez a belföldi államhatalomnak való alárendeltségét eredményezné és ellentétben állana a szuverén államoknak a
nemzetközi érintkezésben kölcsönösen elismert és a nemzetközi
jog egyde alapját képező függetlenségével és jogegyenlőségével.
Ebből következik, hogy a külföldi államokat — bizonyos kivételektől eltekintve — nem lehet a belíöldi bíróság joghatósága
alá vonni.
Erre az eredményre j u t o t t a k : Kohler, Laband,
Meili és
Seiifjert a «.Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht»
negyedik (1910. évi) kötetében megjelent jogi véleményeikben. 1
Laband ezt nemcsak azzal indokolja, hogy a bírói hatalom
nem lehet nagyobb terjedelmű, mint az állami fenhatóság, amelynek csak egy része a bírói hatalom; hanem véleményét a viszonossági elvre is alapítja, amely szerint mindegyik államnak úgy
kell a többi államokkal szemben viselkednie, aminő elbánást
1

Ugyanott a következő írók hasonló véleményére hivatkoznak:
Bluntschli: :<Das moderne Völkerrecht der zivilisierten Staaten.» —
Pradrer—Fodéré: «Traité de droit international public Européen et
Américain.s — Cuvelier: «De l'incompétence des tribunaux nationaux á l'égard des gouvernements étrangers.® — Bonííls —Fauchille: aManuel de droit international public.» — Moore : «A Digest
oí'international law.» — Liszt: «Das Völkerrecht.)) — Martitz:
o Völkerrecht.»— Gareis: «Institutionen des Völkerrechts.—Löning:
«Die Gerichtsbarkeit über fremde Staaten und Souveráne.» — Féraud-Giraud: «Etats et souverains devant les tribunaux étrangers.» — Rivier: «Principes du droit des gens.» — Westlake:
«A treatise on priváté international law.» — Dicey : «A Digest of
the law of England with reference to the conflict of laws.» —
Sperl : «I)ie Vollstreckungshilfe zwischen Oesterreich und Deutschland.» — Stölzel: «Rechtsweg und Kompetenzkonllikt in Preussen.» — Struckmann—Koch : «Komm. z. GVG.b — Wilmovski—Levy:
«Komm. z. GVG.» — Skonietzki—Gelpcke: «Komm. z. ZP0.» —
Ullmann : «Völkerrecht.)) — Marx: «Die gerichtlichen Exemtionen
der Staaten, Staatsháupter und Gesandten.» — Plumon : «Die französische Rechtsprechung im Gebiete des Konsulat- und Gesandschaftsrechts.»

A kéziratokat bórmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

ezektől a maga részére is igényel: az állam tehát nem gyakorolhat más állam felett oly joghatóságot, aminőt önmagára nézve
nem ismer el a másik állam javára.
Seuffert szerint a jogvédelem lényege nem a jogmegállapításban és marasztalásban, hanem a kényszervégrehajtásban áll
és az ítélet csak előkészíti az általa megállapított jog érvényesítését; már pedig kényszerhatalmat az egyik állam a másikkal
szemben nem békében, hanem csak háborúban gyakorolhat; a
belföldi bíróságnak tehát a külállammal szemben az eljárást már
ebből az okból is meg kell tagadnia.
E szempontból figyelemreméltó a porosz hatásköri bíróság
1902 június 14-ikén kelt határozata, mely a török államnak német területen lévő ingóira irányuló biztosítási végrehajtási kérvényét elutasította, jóllehet a Konstantinápolyban lakó német
honos ezt a kérelmét az illetékes török kereskedelmi bíróságnak
a török államkincstár ellen hozott marasztaló ítéletére alapította. 2
Kohler is kiemeli, hogy a belföldi bíróság által hozott ítélet
végrehajthatóságának korlátait a belföldi állam végrehajtó hatalmának terjedelme szabja meg. így a belföldi bíróság áital a
külföldi honos ellen szabályszerűen meghozott és jogerőre emelkedett ítélet nem lesz végrehajtható, ha az alperes utóbb oly
megbízatást (pl. nagykövetté való kinevezést) nyer, amelynél
fogva, a belföldön területenkívüliséget élvez. Kohler azonban —
igen helyesen — utal arra, hogy különbséget kell tenni a marasztalás és a végrehajtás lehetősége között: az a körülmény
tehát, hogy a hozandó ítélet nem lesz végrehajtható, egymagában még az eljárás megtagadásának alapjául nem szolgálhat.
Annyi értéke a végre nem hajtható ítéletnek is van, hogy az
általa megállapított követelés beszámíthatósága
tekintetében ítélt
dolgot létesít.
Seufferlnek a külállam elleni kényszervégrehajtás helyt nem
foghatására alapított indokolására tehát — ott, ahol nem a
végrehajtás, hanem csak a belföldön való perlés forog kérdésben — nem támaszkodhatunk; de erre az indokolásra nincs is
szükség: mert a belföldi bíróságnak az alperesként — akarata
ellenére — perbevont külállam feletti ítélkezése már önmagában
véve, a végrehajtásra való tekintet nélkül is, a külállam szuverénitásának sérelmével jár.
Épily fölösleges tehát az az indokolás is, melyszerint az a
magánszemély, aki idegen állammal szerződik, már ezzel a tényével az idegen állam törvényeinek és bíráskodásának veti alá
magát. 3 Ehhez is szó fér: mert szerződő felek között ily hallgatag alávetés nem vélelmezhető. És ha a peres kérdés nem az
államnak valamely magánszeméllyel, hanem két államkincstárnak egymással kötött magánjogi szerződéséből keletkezett, a felvetett kérdés az alávetési vélelem alapján meg sem oldható.

II.
A régebbi elmélet a külállamnak a belföldi bíróság joghatósága alóli mentességét nem ismerte el általános szabályként.
Különbséget tettek a között, hogy a jogvita az állam nemzetközi jogi jellegű cselekményeiből vagy az állami feladatok telje2

Zeitschrift für internationales Privát- und öfíentliches Recht
XIII. k., 397. 1.
3
Tribunal civil de la Seine, 1875 UI/3., Journal du droit international, 1876, 271. 1,
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sítése végett kötött magánjogi szerződésekből, vagy pedig az
államvagyon kezeléséből és hasznosításából (Regieverwaltung)
keletkezett-e? Megkülönböztették az államot, egyrészt mint a felségjogok alanyát, közjogi személyt, másrészt pedig mint vagyonjogok alanyát, magánjogi személyt, államkincstárt (fiscus). Utóbbi
esetben a külföldi államot, mint vagyonjogok és magánjogi kötelezettségek alanyát — még pedig különösen a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyletekből (acta gestionis) kifolyólag — a belföldi bíróságnál perelhetőnek tartották. 4 A külállam elleni biztosítási és kielégítési végrehajtást azonban ily esetben sem tekintették megengedettnek. 5
Seuffert, Kohler, Laband és Meili nem helyeslik az állam és a
fiscus közötti, s a köz- és magánjogi, illetve vagyonkezelési ügyletek közötti megkülönböztetést:
mert az állam és a fiscus egymástól el nem választható, s
az utóbbi nem egyéb, mint az előbbinek vagyonjogi személyesítóse;
az állam cselekményeiből a közjogi elemet sohasem lehet
teljesen eliminálni;
a fiscus elleni cselekmény mindig az állam ellen is irányul,"
mert az államvagyon mindig a felségjogok gyakorlásának, az
állami feladatok teljesítésének szolgálatában is áll;
az állam kereskedelmi és ipari vállalataiban (vasút, posta,
bank, fegyvergyár stb.) az üzleti jelleg mellett az országos közérdek
szempontjai is szerepet játszanak;
és a szuverénitás sérelmét, valamint az ebből keletkezhető
megtorlásos rendszabályok és nemzetközi bonyodalmak veszélyét
a bírói joghatóságnak az idegen államokra kiterjesztése, minden
esetben eredményezi, akár közjogi, akár magánjogi alapja legyen
a keresetnek.

III.
Szórványosan akadtak bírói határozatok, melyek a szuverénitás elvén alapuló és fent kifejtett általános szabállyal ellentétesek.
Megengedték az idegen állam perlését:
az angol High Court of Admiralty 1873 május 7-én az egyptomi kormány tulajdonát képező hajóval történt összeütközésből
kifolyólag;
a nápolyi semmítőszék 1886 március 16-án, kórházi ápolási költség megtérítése iránti ügyben;
a brüsszeli Tribunal 1896 január 4-én, megbízási szerződésből kifolyólag;
a brüsszeli Cour de Cassalion 1903 június 11-én, az idegen
állam mint magánjogi személy eljárásából keletkezett ügyben.
Ellenben hasonlíthatatlanul nagyobb azoknak a határozatoknak a száma, melyekben a bíróságok az alperesként perelt idegen állammal szemben az eljárást — ennek szuverénitására és
az ezen alapuló általános nemzetközi jogelvre való hivatkozással
— megtagadták. 7
így döntöttek:
Az angol Court of Chancery 1869 május 27-én;
a House of Lords 1877 április 18-án;
a Court of appeals 1880 február 27-én;
az Északamerikai Egyesült-Államok legfelső bírósága (Supreme
Court) 1812. évben;
a suffolki Superior Court 1908 február 26-án;
a párisi fellebbviteli bíróság (Cour d'appel) 1825 jan. 7-én,
1867 május 1-én, 1870 augusztus 23-án, 1908 június 25-én;
4

Bar: «Theorie und Praxis des internationalen Privatrechtes»,
2. kiadás, II. köt. 673. 1.; Fedozzi: «Gli enti collettivi nel diritto internazionale privato con speciale riguardo al diritto di successione»;
Luca Antonio Tosi Bellucci : «Le azioni giudiziarie contro gli stati
stranierio.
5
Fr. Laurent: «Droit civil internationals, 1880., III. köt. 42. 1.
6
Wach : «Zivilprocessrecht», 1885., I. k. 92. — Liszt: «Völkerrecht», 1902., 60. 1.
7
Lásd Droop: «Über die Zustándigkeit der inlándischen Gerichte für Rechtstreitigkeiten zwischen Inlándern und fremden Staaten, insbesondere für Anordnung von Arresten gegen fremde Staaten» a Gruchot-féle «Beitráge zur Erláuterung des deutschen Rechts»
26. évf. 289. 1.; 1. továbbá a «Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrechb 4. köt. 314—316., 370—390., 402. ,[403. 1. közölt összeállítást; valamint a Jettel által idézett eseteket (Handbuch des internat. Privát- u, Strafrechtes 1893., 146. 1.).
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a Tribunal de la Seine 1828. évben, 1817 április 16-án, 1867
április 11-én, 1875 március 3-án;
a nancy-i fellebbviteli bíróság 1871 augusztus 31-én;
a Cour de Cassation 1849 január 22-én;
a brüsszeli fellebbviteli bíróság 1840 december 30-án és 1902
február 7-én;
az antwerpeni polgári törvényszék 1876 november 11-én; s
az osztrák legfelsőbb bíróság 1877 szeptember 4-én, 1878
január 3-án, 1887 augusztus 17-én és 1902 március ll-én;
a porosz hatásköri bíróság 1882 január 14-én és 1902 június
14-én;
a német Reichsgericht 1888 június 21-én és 1905 december
12-én; 9
a berlini Kammergericbt 1893 december 8-án; 10
a drezdai Oberlandesgericht 1914. és 1915. évben."
Az ekként visszautasított keresetek a legkülönbözőbb jogcímekből keletkeztek, ú. m. katonai betöréssel és rendőrségi törvénytelen eljárással okozott károk, államkölcsön szelvényeinek
beváltására irányuló követelések, hadseregélelmezés, katonaság
részére szállított ruhaneműek vételára, tanintézet szervezésével
megbízott egyén elbocsátásával okozott kár megtérítése, külállam
tulajdonát képező kereskedelmi hajóval történt összeütközésből
származott kár, külállam által nemzetközi kiállítás céljaira rendelt pavillon építése, vasútépítés, vasúti talpfák szállítása, egyéb
árúszállítási, megbízási és munkaszerződések.
A felsorolt határozatok közül figyelemreméltó a német Reichsgericht 1905 dec. 12-iki határozata, mely nem engedte meg a
belga államvasúti kincstárnak a német bíróságnál való perlését
— talpfák szállításából kifolyólag — és annak dacára, hogy a
belga bíróság a kérdéses nemzetközi jogelvet 1903. évben hozott
határozatában ügyeimen kívül hagyta. Legújabban pedig — 1914.
és 1915. évben — a drezdai Oberlandesgericht azt mondta ki,
hogy az orosz államkincstárnak a német bíróságnál való perlését
sem az Oroszországgal fenálló hadiállapot, sem pedig Oroszország
népjogellenes cselekményei nem teszik megengedettél
(Folyt, köv.)
Dr. Kovács Marcel.

A szabadalmi törvényjavaslat előadói
tervezete.*
II.

A szabadalom hatálya.
A tervezet 9. §-a a jelen törvény 8. §-ától eltér annyiban,
hogy az aüzemi berendezésként való használatot» mint a szabadalmi jog egyik folyományát elejti, ezzel szemben az «eladásra
kínálást» a német «Feílháltén» mintájára felemlíti. Mindkét változás stiláris jellegű.
Ugyané §. 2. bekezdése az eljárási szabadalom hatályát a
mainál jobban precizirozza, midőn kimondja, hogy az eljárási szabadalom hatálya a aközvetlenüb az eljárás szerint előállított termékekre terjed ki. A tervezet továbbá a német szabadalmi törvény 35. §-ának mintájára a következő vélelmet állítja fel: ((Minden hasonminőségű új termékről az ellenkező bebizonyításáig az
vélelmezendő, hogy azt a szabadalmazott eljárás szerint állították elő.®
A német szabadalmi törvény idézett §-a új anyagokról (neue
Stoffe) beszél. Ezzel a meghatározással szemben az ú j termék
kitétele vitákra adhat alkalmat. Másfelől a (Lhasonminöségüv kifejezés szintén nélkülözi a kellő körülírást.
E kérdésben a pontosság feltétlenül szükséges, mert amily
előnyös a szabadalom tulajdonosára a vélelem, ugyanoly hátrányos a forgalom érdekeire a vélelem túlhajtása, a kellő körülírás
hiánya pedig jogbizonytalanságra vezethet.
Az, hogy a tervezet az 1909-es tervezettel egyezően a vélelmet nemcsak a polgári eljárásra, hanem a büntető eljárásra
nézve is kimondja, annál helyesebb, mert a büntető eljárásban
is igen méltánytalan, ha a szabadalomtulajdonostól várja a bíró8

Gruchot 4. köt. 309. lapján közölt terjedelmes indokolással.
Entscheid. des RG. in Zivilsachen. 62. k. 165. 1.
10
Seufferts Archív. 50. k. 49. sz. 97. 1.
11
Deutsche Juristenzeitung 1915. évi 70. és 930. 1.
* Az előbbi közi. I. a 39. és 40, számban.
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ság annak a kimutatását, hogy a szabadalmazott eljárás alkalmaztatott. Ez a bizonyítás igen sok esetben és különösen a rosszhiszemű, ravasz bitorlóval szemben rendkívüli nehézségekkel jár,
míg a szabadalmi perrel megtámadott jóhiszemű ellenfél részéről az exculpálás semmi nehézségbe nem ütközik.
A tervezet 10. §-a a mai törvény 9. §-ával egyezően kimondja,
hogy a szabadalom annak tulajdonosát nem menti fel a fenálló
törvényekben és rendeletekben foglalt szabályok megtartása alól.
A 11. §. pedig a szabadalom megadása iránti igény és a szabadalomból folyó jogok átruházhatóságának kérdését szabályozza
ugyancsak a mai joggal egyezően.
Ugyancsak a 11. §. a használati engedély kérdésével is foglalkozik. Intézkedései a következők:
«A szabadalomtulajdonos a találmány használatát korlátlanul
vagy korlátozva másnak megengedheti (licentia). Ez az átengedett jog — ellenkező kikötés hiányában — az átvevő örököseire
átszáll; élők között létrejött ügylet útján másra csak a szabadalomtulajdonos beleegyezésével ruházható át.
Az átengedett használat tartama alatt a szabadalomtulajdonos személyében beállott változás — ellenkező kikötés hiányában — az átengedés iránti szerződést nem érinti.®
Az indokolás mindenekelőtt a mai bevett terminológiát bírálja és azzal szemben a saját terminológiájának tulajdonít előnyöket.
Véleményem szerint azonban a használati engedély elnevezésének a gyakorlatban semminemű hátránya nem mutatkozott
és így nem forog fen a szüksége annak, hogy attól eltérjünk.
Hiánya a tervezet szabályozásának, hogy nem különbözteti
meg a kizárólagos használati engedélyek kategóriáját és ezzel
kapcsolatban nem szabályozza azt a kérdést sem", hogy az engedélyes felléphet-e és ha igen, mikor, a szabadalom megsértése
miatt ?
Ezen megkülönböztetés hiányára vezethető vissza a tervezetnek az átruházásra vonatkozó szabályozása is, amellyel hasonlókép nem tudok egyetérteni.
Ha a használati engedély — amint ez az életben igen gyakori — valamely üzem céljaira adatott, meg kell engedni, hogy
a használati engedély az üzemmel együtt átruházható legyen akkor is, ha a szerződés e részben kifejezett diszpozíciót nem tartalmaz és a szabadalom tulajdonosa ily rendelkezés hiányában,
utóbb nem járul hozzá az átruházáshoz.
Ily esetre tehát a tervezet diszpozitiv szabályának fordítottja
a helyes és csak akkor helyeslendő az átruházás negálása, ha az
szerződésileg megtiltatott.
A tervezet azon intézkedése, amely a használati engedély
jogi helyzetét a szabadalom átruházása esetére szabályozza, nem
egészen világos. Legalább is a szöveg ezen intézkedés tulajdonképeni horderejét nem tárja fel.
Az indokolás úgy véli, hogy ezzel az intézkedéssel a licenciális szerződésnek dologjogi hatályt adott, anélkül azonban, hogy
ezen dologjogi hatályt közelebbről körülírná. A tervezet szövege
mellett ez a magyarázat nem elegendő a kétségek eloszlatására.
Mindenekelőtt ugyanis nem az a kérdés, hogy az átruházás
érinti-e a licenciális szerződóst, hanem csakis az, hogy a licencia
érvényesíthető-e a szabadalom tulajdonának átruházása után is,
az új tulajdonossal szemben vagy sem?
A jogi helyzet e részben teljesen azonos azzal, amely a bérleti szerződések tekintetében tulajdonváltozás esetén fenáll. A bérleti szerződés kötelmi szerződés. A tulajdonban beállott változás
a bérleti szerződést, az abból folyó jogokat és kötelezettségeket
önmagában a legkevésbbé sem érinti, azok a szerződő felek között a tulajdonváltozás ellenére is tovább megmaradnak. Ellenben eltekintve a bérleti szerződés bekebelezésének esetétől, a
bérletből folyó jog az új tulajdonossal szemben nem érvényesíthető, annak jogában áll a bérleti szerződést megszüntetni és a
bérlő eltávolítását követelni.
A «Ivauf bricht Miete® jogelv történetében ez a probléma
régóta ismeretes és a fentiek értelmében teljes tisztázást, nyert.
Midőn tehát a tervezet azt mondja ki, hogy a szabadalom
tulajdonában beállott változás az átengedés iránti szerződést nem
érinti, nem tudhatjuk, hogy tulajdonképen mit akart kimondani.
Azt-e, amit ez az intézkedés szószerint jelent, hogy a szabadalom tulajdonában beálló változás nem érinti a licenciális szerződést, más szóval, ez a szerződés önmagában véve a tulajdonvál-
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tozás ellenére is fenáll, ami azt jelentené, hogy az átruházás iránti
szerződés alapján a licencia tulajdonosa, ha az új szabadalomtulajdonos az átengedés iránti szerződést be nem tartja, a vele
szerződött fél, tehát a régi szabadalomtulajdonos ellen felléphet
és tőle teljesítést vagy kártérítést követelhet, avagy azt, hogy a
licenciális jog a szabadalom átruházása ellenére is fenáll, a szabadalom új tulajdonosa ellen is változatlanul érvényesíthető ?
Az indokolás azon kijelentése, hogy a szóbanforgó intézkedéssel a licenciának dologjogi hatályt biztosított, a tervezet szövegével nem kongruens. Emellett kérdéses, hogy az esetre, ha az
indokolás kijelentését fogadjuk el, a dologjogi hatályt a szabadalmi lajstromba való bejegyzéstől kell-e függővé tenni, avagy
megilleti-e az a be nem jegyzett használati engedélyt is?
Ha az első megoldást fogadjuk el, ellentétbe jövünk a tervezetnek a lajstromra vonatkozó szabályaival, amennyiben a tervezet 78. §-ának 2. bekezdése szerint a használati engedély bejegyzendő ugyan a lajstromba, azt azonban, hogy a bejegyzés elmulasztásának volna valami jogkövetkezménye, a tervezet nem
mondja ki, sőt a 78- §. utolsó bekezdésében foglalt szabályból,
amely csak a tulajdonos és képviselő személyében beálló változásokra vonatkozik, az ellenkező következnék.
Ha pedig az utóbbi magyarázatot fogadjuk el, vagyis oda
konkludálunk, hogy a tervezet a használati engedélynek önmagában véve dologi hatályt akart tulajdonítani akként, hogy a
használati engedély minden átruházás ellenében is hatályos maradjon, úgy nézetem szerint az intézkedés a forgalom biztonsága
szempontjából aggályos volna, mert azt a felet, aki a szabadalmi
lajstromba bizva szerezte meg a szabadalmat, amidőn a lajstromban semminő a szabadalmat korlátozó bejegyzés nem foglaltatik, meg kell védeni az ellen a lehetőség ellen, hogy utóbb a
lajstromba be nem jegyzett használati jog legyen ellene érvényesíthető.
A társtulajdonosok jogviszonya tekintetében a 12. §. a mai
jog szabályozását azzal egészíti ki, hogy a szabadalom megsértése esetén mindegyik társtulajdonosnak joga van sértés ellen
önállóan eljárni.
Hiánya ellenben nézetem szerint a tervezetnek, hogy a szabadalomra vonatkozó haszonélvezeti jog és zálogjog kérdését
nem tárgyalja és nem szabályozza.
Hasonlókép egyező a mai joggal a tervezet az előző használó jogkörének megállapítása tárgyában azzal az 1909-es tervezetben már benfoglalt helyesbítéssel, hogy csak a jóhiszemű
előző használó részesül a törvény oltalmában.
Némi stiláris módosítással fentartja a tervezet a jelen törvény 13. §-ának azon intézkedését, mely szerint a belföldre csak
átmenetileg érkező szállítóeszközökre a szabadalom hatálya nem
terjed ki, ellenben elfelejti ugyané §. azon intézkedését, amely
szerint a belföldi szabad raktárakban átmenetileg és kivitel céljaira levő tárgyakra a szabadalom hatálya nem terjed ki.
A szabadalomnak az állam által való igénybevételét a tervezet 15. §-a a mai joggal egyezően csakis a hadsereg, a honvédség, a haditengerészet és az állami egyedárúság céljaira engedi meg.
Ekként minden más közérdek céljából való használatbavétel
ki van zárva, holott számos más esetekben is, amelyekben ugyanoly nagy állami érdekek foroghatnak kockán.
Ezt a jogot nézetem szerint az állam részére feltétlenül megkell adni, annál is inkább, mert azok a veszélyek, amelyekre az
indokolás utal, eddig még nem mutatkoztak.
A német szabadalmi törvénytervezet 8. §-ának 3. bekezdésében minden közérdekű fenforgása esetére megengedi az igénybevételt «oder sonst in Interesse der öílentlichen Wohlfahrt.®
Hasonlókép megengedte az állam részére az igénybevételt
minisztertanácsi határozat alapján a 1909-es évi tervezet 15. §-ának
1. bekezdése.
Végül helyesnek tartottam volna, ha a tervezet a szabadalom kisajátításának lehetőségét ugyanúgy megadta volna, mint
az 1909-es tervezet 15. §-a.
Másfelől a tervezet ugyanúgy, mint a mai jog nem helyesen
határozza meg az igénybevétel előfeltételét, mert a hadsereg,
honvédség, haditengerészet és állami egyedárúság céljaira való
igénybevételt említ és így tulajdonkép olyan szabadalomnál is
megengedi az igénybevételt, amely tárgyánál fogva semminő
kapcsolatban nem áll a hadsereg, honvédség, haditengerészet
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vagy az állami egyedárúsággal. Mig az 1909-es tervezet 14. §-a
az igénybevételt a fegyverekre, robbantóanyagokra, lőszerekre,
erődítésekre és hadihajókra korlátozta és ezzel kifejezésre akarta
juttatni azt a gondolatot, hogy csak azon szabadalmakra áll
fen az igénybevétel lehetősége, amelyek tárgyuknál fogva kapcsolatban állnak a honvédelemmel.
A külföldi szabadalomtulajdonos jogi helyzetére vonatkozó
16. §. a mai jogot lényegileg fentartja. Újítás, hogy ezen §. 3. bekezdése a mai gyakorlattal egyezően kifejezésre juttatja, miszerint a szabadalomtulajdonos meghatalmazottja ezen minőségéből
kifolyólag nincs felmentve azon szabályok alól, amelyeket a törvény az ügyvédi, illetőleg ügyvivői képviselet tekintetében
előír.
^
A retorzióról intézkedő 17. §. pedig a megtorló intézkedéseket nem írja körül és e részben a kereskedelemügyi miniszternek szabad kezet enged, ezzel kétségtelenül megkönnyíti a megtorlás alkalmazását, bár közjogi szempontból az ilyen tág felhatalmazást aggályosnak tartom.
III.

A szabadalom tartama, megszűnése, megvonása és
megsemmisítése.
A szabadalom tartamát a tervezet a mai joggal egyezően
15 évben állapítja meg, ezt a 15 évet azonban a bejelentés közzététele napjától, amennyiben pedig a közzététel elmaradna, vagyis
a hadsereg, a honvédség vagy haditengerészet céljait szolgáló az
állam részére" megadott szabadalmakról volna szó, a szabadalmat megadó határozat keltétől számítja.
Ez az újítás a közóhajnak felel meg és az osztrák szabadalmi
törvény 14. §-ával, nemkülönben az 1909. évi tervezet 25. §-ával
és az új német tervezet 11. §-ával egyező.
Kimondja továbbá a 18. §. 3. és 4. §-a, hogy a pótszabadalom a törzsszabadalommal egyidejűleg jár le akkor is. ha utóbb
önállóvá vált volna,
A szabadalomról való lemondás tárgyában a tervezet 19. §.
3. bekezdése helyesen mondja ki, hogy a részbeni lemondás
esetén a megmaradt rész csak akkor tartható fen, ha az a szabadalom tárgyát képezheti, vagyis még mindig alkalmas arra,
hogy szabadalmi oltalom tárgya lehessen.
Ez az elv azonban a megsemmisítés és a megvonás esetére
is ki kell, hogy terjedjen, sőt már a mai törvény helyes alkalmazása mellett is kiterjed ezen esetekre. Ekként az a körülmény,
hogy a tervezet ezen esetnél kiemeli, a szabadalom korlátozásánál
ellenben nem említi meg, félreértésre vezethetne.
A tervezet a gyakorlási kényszert fentartja. E részben a tervezet álláspontját teljes mértékben helyeslem és nem csatlakozhatom azok véleményéhez, akik a szabadalomban kizárólag a
feltaláló individuális jogainak érvényesülését látván, a gyakorlási kényszer ellen foglalnak állást.
A szabadalmi jog megadásának alapja kizárólag a közérdek
és így nem engedhető meg a szabadalmi jog további fenlartása
akkor, ha azt a tulajdonos nem gyakorolja, vagy nem úgy gyakorolja, amint azt a közérdek megköveteli.
A gyakorlási kényszer biztosítása és keresztülvitele tekintetében a tervezet mindenekelőtt fentartja a megvonás lehetőségét.
A tervezet 20. §-ának 1. bekezdése értelmében a szabadalom
államszerződések ellenkező intézkedéseinek esetétől eltekintve
megvonható, ha a találmányt kizárólag vagy íőképen külföldön
valósítják meg. A tervezet e tekintetben az új német tervezet
álláspontját tette magáévá, amely szerint ne az legyen irányadó,
hogy a találmány a belföldön megvalósíttatik-e vagy sem, hanem a külföldi megvalósítás legyen a törvény által sújtva.
\ tervezet ezen intézkedése oda vezet, hogy ha a találmányt
sem a belföldön sem a külföldön nem valósították meg, a megvonás nem volna kimondható. Ezt a megoldást hem tehetem
magamévá. Ila a törvény arra az álláspontra helyezkedik, hogy
a találmányt meg kell valósítani és a feltaláló csak akkor tarthat igényt az oltalomra, ha a találmányt megvalósította, úgy ezzel az alapelvvel ellentétbe kerülünk, mihelyt azt a találmányt,
amely sehol nem valósíttatott meg, mégis részesítjük a belföldön oltalomban és megengedjük, hogy a szabadalmi oltalom
segélyével a hazai ipar fejlődésének útjában álljon.
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Ez okból habár kétségtelen, hogy a megvonás többnyire
akkor fog kimondatni, amikor a szabadalmat kizárólag vagy
főleg külföldön valósították meg, mégis úgy hiszem, hogy az a
szabadalom is megvonandó, amely egyáltalában nem valósíttatott
meg sem a belföldön sem külföldön.
A 20. §. 2. bekezdése megengedi a kényszerengedély megadását.
Kérdés azonban, hogy a tervezet ezen intézkedése, mely
esetekre vonatkozik, melyek az alkalmazásának, tárgyi körének
előfeltételei?
A szöveg egész általánosságban van tartva és csak azt
mondja, hogy (dia a szabadalomtulajdonos kellő kárpótlás és
biztosíték mellett is vonakodik a találmány használatát másnak
megengedni, a használati engedély megadása pedig közérdekből
kívánatos)), az engedély . . . . megadható.
Ezen szöveg önmagábanvéve megengedné azt is, hogy a
kényszerhasználati engedély akkor is megadassék, ha a szabadalmat nem gyakorolják sem kizárólag, sem főképen külföldön.
De értelmezhető úgy is, hogy a kényszerengedélyről szóló
2-ik bekezdés alkalmazásának előfeltételeit az első bekezdés tartalmazza, hogy tehát a kényszerengedély csakis azokban az esetekben adható meg, amelyekben a megvonás kimondható.
Ezt a kétséget a tervezet indokolása sem oszlatja el, mert
az bírálva a jelenlegi törvényt, annak hiányául azt hozza fel,
hogy «a kényszerengedély kérdését nem juttatja világosan kifejezésre, mert ha a szabadalomtulajdonos az engedélyt megadni
vonakodik, büntetésből megvonják a szabadalmat, de a kényszerengedély megadását a törvény nem rendeli el.))
Ezzel szemben a tervezet saját intézkedése előnyéül azt
hozza fel, hogy abizonyos esetekben a kényszerengedély megadható legyen anélkül, hogy a szabadalmat megvonják.))
Viszont a függő szabadalmakra vonatkozó 8. §. indokolása
olyan magyarázatra enged következtetni, amely szerint a függő
szabadalom esetén a kényszerengedély megadása követelhető.
Ezt a kételyt feltétlenül el kell oszlatni.
Érdemben minthogy nézetem szerint, szükség van arra, hogy
teljesen függetlenül a megvonás előfeltételeinek fenforgásától.
tehát akkor is, ha a szabadalomtulajdonos a szabadalmat gyakorolja, ha továbbá a külföldi gyakorlat esete nem is forog fen,
mégis meg legyen adható a kényszerengedély, ha a közérdek azt
megkívánja, a kényszerengedély kérdésének második megoldása
mellett foglalok állást.
A német tervezet, amelyet tervezetünk 20. §-a egyébként
követ, a 16. §. első bekezdésében minden megszorítás nélkül kimondja, hogy közérdekből a kényszerengedély megadható.
Számol ezzel a szükséglettel az 1909-es magyar tervezet is, midőn 15. §-ában megengedi az állam részére a használatbavételt,
17. §-ában megadja a függő szabadalmaknál a kényszerengedélyt
és végül 18. §-ában a kényszerengedély kérelmezését engedi
meg az esetre, ha a szabadalom tulajdonosa szabadalmát nem
gyakorolja a belföldi szükségletet kielégítő módon.
A tervezet 21. §-a a szabadalom megsemmisítésének
eseteit
állapítja meg. A változás a mai joggal szemben az, hogy az
esetben, ha a szabadalmat nem a feltaláló, illetve jogutódja
nyerte el, a feltaláló, illetve jogutódja nemcsak a megsemmisítést kérheti mint a mai jog szerint, hanem a megsemmisítés
helyett a szabadalom átruházását igényelheti.
Ez az újítás általános óhajnak felel meg. Az 1909. évi tervezet is hason alapon állott. Helyes e részben az is, hogy az alkalmazottak találmányait állítólag nemcsak a vállalat igényelheti a megsemmisítést, illetve átruházást, hanem az alkalmazott
is, ha a törvény intézkedései értelmében a szabadalom őt
illeti meg.
Mindamellett a tervezet intézkedéseihez nézetem szerint némely tekintetben szó fér.
így mindenekelőtt kifogásolnom kell, hogy a 21. §. 3. pontja
és a 61. §. 6. pontja szerint az esetben, ha a szabadalom tárgya
valamely előbbi bejelentő szabadalma tárgyával azonos, a megsemmisítési kereset, vagy mint a tervezet mondja, a kérelem beadására bárki jogosult. Ez az intézkedés eltekintve azon esetektől, amelyekben a korábbi szabadalomnak ujdonságrontó erőt
kell tulajdonítani, érdemben nem indokolt, a tervezet szempontjából pedig nem is következetes, mert hiszen a tervezet, mint
azt fentebb az 5. §. ismertetése kapcsán kiemeltem, nagy súlyt
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fektet annak a kimondására, hogy a korábbi szabadalom nem
ujdonságrontó, hanem igényrontó, már pedig igényrontó körülmény érvényesítésére az van hivatva, akit az igény megillet és
a publica actio megadása ez esetben actio ex iure tertii volna.
Hiánynak tartom, hogy a tervezet nemi mondja ki kifejezetten, miszerint a megsemmisítésnek deklaratív, másszóval visszaható ereje van. Az indokolás ugyan ezt természetesnek tartja.
Ennek tartom én is, de a kifejezett rendelkezés mégsem mellőzhető. A német jogban, ahol a törvény, nemkülönben az ú j törvény tervezete is «Nichtigkeitserklárung»-ot említ, vagyis semmissé nyilvánítást a szövegezés minden kétséget kizár. Ha a
tervezet a semmissé nyilvánítás kifejezését használta volna, úgy
a mi jogunk szerint is ki volna zárva minden kétség. Minthogy
azonban a tervezet a ((megsemmisítés)) elnevezést használja, kérdés, hogy a gyakorlatban minden kétség el lenne-e oszlatva?
Növeli erészben a kétséget a tervezet 22. §-a, amely a lemondás, megvonás és megsemmisítés eseteit párhuzamosan a
szabadalom hatályvcsztése eseteiként tünteti fel.
Nyomósán esik erészben latba az is, hogy a tervezet indokolása azon esetekre, amelyekben a szabadalom átruházásar mondatik ki a megsemmisítés helyett, azon a véleményen van, hogy
az átruházás kimondása nem hat vissza, hogy a szabadalom a
feltaláló vagy jogutódja tulajdonába abban az állapotban megy
át, amelyben az átruházást kimondó ítélet meghozatalakor van.
Nézetem szerint ezen rendelkezés mellett különösen fontos,
hogy a tervezet kimondja, miszerint különben a megsemmisítésnek visszaható ereje van.
Egyébként az átruházást kimondó ítélet hatásának kérdésében a tervezet álláspontjával nem értek egyet.
Ha a feltaláló, illetve j o g u t ó d j a a megsemmisítés helyett a
szabadalom átruházásának kimondását kéri, az ítéletnek ugyanoly visszaható erővel kell bírnia mint különben, mert ellenkező
esetben a feltaláló ki van téve annak, hogy a törvény megadja
ugyan neki azt a jogot, miszerint megsemmisítés helyett az átruházást kérhesse, de e jogából vajmi kevés haszna lesz, mert
az, aki a szabadalmat bitorolja, időközben oly jogokkal terhelte
meg a szabadalmat, hogy a feltaláló a szabadalomnak semmi
vagy édes-kevés hasznát vehetné.
Ez esetben is visszaható erőt kell adni az ítéletnek, viszont
jóhiszemű harmadik személyek érdekében a kereset beadását
határidőhöz kellene kötni.
Végül úgy vélem, hogy a tervezet álláspontja a megsemmisítési kereset, illetve kérelem beadásának ideje tekintetében sem
fogadható el teljesen.
A tervezet ugyanis a mai joggal egyezően a szabadalom
fennállásának egész ideje alatt megengedi annak megtámadását.
Ez általában véve helyes. Nem helyes azonban nézetem szerint
a korábbi gyakorlás alapján megindított megsemmisítési kereset
(kérelem) tekintetében. Köztudomású ugyanis, hogy mily nehéz
évek multán a korábbi gyakorlást megbízhatóan igazolni és
hogy ennélfogva mily könnyen fordulhatnak elő ebben a kérdésben tévedések és igazságtalanságok. Ez okból amennyire helyeslem azt, hogy a megsemmisítés korábbi publikáció alapján
korlátlanul megadassék, ép oly kevéssé tehetem magamóvá azt
a felfogást, amely az előző gyakorlat alapján is a teljes 15 éven
át megadja a megsemmisítés lehetőségét.
Hogy a feltaláló jogának védelmét is záros határidőhöz kellene kötni, az véleményem szerint bővebb indokolást nem is
igényel. Mindkét tekintetben tehát úgy a feltaláló jogának érvényesítésére, mint a korábbi gyakorlat alapján való megsemmisítésére véleményem szerint öt esztendei idő a szabadalom megadásának közzétételétől számítva teljesen elegendő volna.
(Folyt, köv.)
Dr. Lévy Béla.

A turpis causa kérdéséhez.
Magánjogi tankönyveink unisono 1 azt tanítják, hogy abban
az esetben, ha valamely jogügylet létesítésénél mindkét felet
turpis causa terheli és az egyik fél már teljesített, a szolgáltatás
vissza nem követelhető.
Ezen jogszabály jogosultságát vagy nem indokolják (RafTay
1
Kivétel Zlinszky-Reincr, mely tankönyv (mirabile dictu) a jogalap nélküli gazdagodásból származó kötelmeket meg sem említi.
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2. kiad., 2. köt. 399. 1.), vagy az osztrák polgári törvénykönyv
1174. §-ára hivatkoznak (Kolosváry 2. kiad., II. k. 337. 1.), vagy
azt tanítják (Fodor III. k. 719. 1.), hogy ezen jogszabály azért
érvényes pro foro hungarico, mert a római jog és az összes
újabb törvényhozások és tervezetek ugyanezen jogszabályt tartalmazzák. 2 A magyar polgári törvénykönyv kormányjavaslatának indokolása (III. rész 266. 1.) ugyanazon úton halad s az
teszi hozzá : «in pari turpitudine melior est causa possidentis)).
Bírói gyakorlatunk pedig a bilaterális turpitudo esetében a
legellentétesebb álláspontokra helyezkedett. Egy férfi ágyassági
viszony jutalmazása okából adásvételi szerződés alapján ingatlanok tulajdonát Íratta át telekkör^vileg a vele vadházasságban
élt nőre. Később az eladó férfi mint felperes azt kérte, hogy a
szerződés hatályon kívül helyezésével alperes nő tűrni köteleztessék, hogy az eladott ingatlanokra bekebelezett tulajdonjoga
törvényes jogcím hiánya miatt töröltessék, illetve a kitörlés bekebeleztessék. A Kúria 1896 szeptember hó 20-án 5830 1895. sz.
alatt kelt ítéletével (Grecsák, Magyar Döntvénytár, VIII. k.
591. 1. 773. sz.) a felperesi kérelemnek helyt adott, mert alperes
beismerésével igazoltatott, hogy az ügylet valódi célzata a házasságon kívüli együttélés volt, ilyen megállapodás pedig a közerkölcsökbe ütközik, tehát alperesnek az ingatlanokra vonatkozó
tulajdonjoga törvénytelen jogcímen alapul. Egy más esetben,
amely az előbbi esettől csak annyiban különbözik, hogy az
ingatlan tulajdonának telekkönyvi átíratása nem adásvételi, hanem ajándékozási szerződésen alapult, a Kúria azonban a felperest visszakövetelési keresetével elutasította (1914 november hó
4-én 1475. sz. Jogt. Közlöny melléklete 1915. 21. szám 146—147. 1.),
mert azt, amit valaki tudva tilos cselekmény eszközlésére adott,
többé vissza nem követelheti. Az indokolás, ellentétben dr. dalnoki Teleky Endre véleményével (Adatok a turpis causa kérdéséhez, Jogt. Közlöny 1913, 8. szám), az átadott dolog és a valóságos átadás nélkül szerzett jog eseteiben oly .különbséget lát,
mely a kétféle elbírálást igenis indokolja.
Véleményem szerint a Kúria utóbbi döntvénye de lege fcrenda helyét megállja. 3 Nem azért kell ilyen visszaköveteléseket
lehetetlenné tenni, mert az ágyassági viszony tilos cselekmény
volna — ilyen tilalom nem létezhetik, mert a nő személyéről
szabadon rendelkezhetik — hanem azért, mert a XX. század
szociális joga nem tűrheti meg, hogy azt, amit valaki embertársa kihasználásáért adott, utólagosan az erkölcs szent nevében
visszakövetelhesse. Ez a tartufferia non plus ultrája volna, a j o g
pedig nem szegődhetik ocsmány, hitvány szószegők szolgálatába. 4
Másként áll a dolog, ha a kizsákmányolás az elfogadó részén
észlelhető. Ilyen esetek is vannak.
A felhozott példák elegendően bizonyítják, hogy a bilaterális turpitudo kérdését nem lehet sablonosan merev idegen jogterületen termett jogszabály átültetésével elintézni. Azon szöveg,
melyet a képviselőházi bizottság a kormányjavaslat 1508. §-ával
szemben elfogadott (bizottsági szöveg 1510. §.), örvendetes haladást jelent a német polgári törvénykönyv 817. §-ával szemben.
Helyesen mondja Reichard Zsigmond (Az erkölcstelen szerződés
a polgári törvénykönyv tervezetében, Jogt. Közi. 1913, 39. sz.
331. 1.): «A méltányosságnak jobban megfelel az oly szabályozás, hogy esetről-esetre mérlegelje a bíró, hogy erkölcstelenebb-e,
ha az előnyhöz jutott fél azt visszatéríti, mintha azt megtartaná,
2

Az indokolás ezen módja ellen v. ö. Schwarz Gusztáv, Újabb
magánjogi fejtegetések, Budapest, 1901. 7. 1. Fodor. (Magánjog III. k.
719. 1. 6. jegyzetben) a porosz Landrechtet tévesen úgy idézi, mintha
a római jogszabályt tartalmazná (v. ö. Jogtud. Közlöny 1916. 27. sz.,
237. 1.).
3
Vitás, vagyon de lege lata is. Fodor szerint igen (Magyar
Magánjog II. k. 349—352. 1.), mert a tulajdonjog átruházása nem
függ a causa érvényétől, míg Schuster (A turpis causa kérdéséhez,
Jogt. Közlöny 1912, 24. sz.) azt tanítja, hogy jogunk szerint tulajdonjog bekebelezésének csak érvéi.yes jogügylet alapján van helye
(telekkönyvi rendtartás 69. §.), már pedig a jó erkölcsökbe ütköző
szerződés semmis.
4
Ila a visszakövetelés jogát mindenesetre, feltétlenül és megszorítás nélküli szabálynak állítjuk fel, amint ezt dr. Liebmann
Ernő kívánja (A tervezet és az erkölcstelen szerződések, Jogt. Közlöny 1913, 41. sz.1, akkor sok esetben azt érhetjük el, amit dr. Liebmann nem akar, hogy ezen szabályozásnak az erkölcstelenebbik és
hozzá még szószegő fél látná hasznát a cserbenhagyott és megtévesztett gyengébb fél kárára.
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az olyan szabályozásnál, amely megengedi, hogy az a fél, aki az
erkölcstelen ügyletből előnyhöz jutott, az újabb erkölcstelenség
útján az előnyt a másik fél rovására meg is tarthassa)).
A képviselőházi bizottság azonban a bizottsági szöveg
1510. §-ánál kettőről megfeledkezett :
1. a javaslat szerint (471. §. = biz. szöv. 467. §.) az ingatlan
tulajdon átruházása a causa érvényétől is függ, míg az osztrák
és német jog szerint (1. a 3. jegyzetet) a tulajdonátírás maga,
mihelyt a feleknek az átírásra vonatkozó megegyező akaratnyilvánítása megvan, abstrakt jogügylet, úgy, hogy az alapul fekvő
magánjogi ügylet lehet akár semmis is (mint a turpis causa esetén), de azért a tulajdonjog átírása, mint abstrakt jogügylet
fenmarad. Ha tehát a javaslat 471. §. (biz. szöv. 467. §.) kivételt
nem statuál, akkor a bizottsági szöveg 1510. §-ának alapján támasztott visszakövetelési keresetnek minden esetben helyt adni
s a telekkönyvileg átírt tulajdon törlését elrendelni kell, ^ami az
1510. §. intenciójával merő ellentétben állana. Ugyanilyen kivételt kell statuálni a javaslat 457. §-ánál (biz. szöv. 453. §.), mert
máskülönben az átadott ingó dolgot érvényes jogalap hiányában
minden esetben vissza lehetne követelni, ami ismét nem felel
meg a biz. szöv. 1510. §. rációjának ;
2. a méltányosság megkívánhatja, hogy az 1510. §-ban
statuált visszakövetelési jog bizonyos korlátok között a szolgáltató örököseit akkor is megillesse, ha a szolgáltató ezen visszakövetelési jogát életében nem érvényesítette.
Dr. Schwartz
Izidor.

A m u l a s z t á s következményeinek m e g tagadása Pp. 4 4 3 . §. 4. pontja alapján.
A Pp. 443. §. 4. pontja értelmében a bíróság a mulasztás
következményeinek kimondását végzéssel akkor is megtagadja,
ha a kereseti kérelem a közölt kereset tartalma szerint nincs
megalapítva.
A Pp. nagynevű megalkotója «A polgári per szerkezete az
új perrendtartásban)) című tanulmányában e rendelkezésről azt
mondja, hogy ez esetben a bíróság a a jog létezése felőli meggyőződését nem nyilvánítja, a magánjogi tényállást nem állapítja
meg, hanem ítéletét lényegileg a felperes jogállítására és az alperes mulasztására alapítja)). Majd azt fejti ki evvel kapcsolatban, hogy a perfelvétel alkalmával történt mulasztás esetében a
bíróság nem mehet bele a kereset érdemi vizsgálatába, hanemcsak azt vizsgálhatja, illetve állapíthatja meg, hogy fenforogna k-e azok a feltételek, amelyektől a hitelezőnek ezekhez az
eljárásokhoz való joga függ. Mindamellett kénytelen kijelenteni,
hogy ((bizonyos korlátolt causae cognitiót a törvény szövege
megkíván)).
E fejtegetésekkel szemben ki akarjuk mutatni, először azt,
hogy az alperes mulasztása esetében úgy mulasztási ítélet hozatalakor, mint pedig a mulasztás következményeinek megtagadása
esetén a Pp. álláspontja szerint is a bíróságnak bele kell bocsájtkoznia az érdem vizsgálatába, másodszor, hogy a Pp. 443. §.
4. pontjának álláspontja ebből kifolyólag nemcsak elméletileg
helytelen és ellenkezik a Pp.-bcn foglalt általános szabályozással, hanem gyakorlatilag is nagy inkonvenienciákra vezet. Meggyőződésünk az, hogy mihelyt a bíróság annak vizsgálatába bocsátkozik, hogy a kereseti kérelem a közölt Kereset tartalma
szerint meg van-e alapítva, vagy sem, érdemleges vizsgálat tárgyává teszi a keresetet, nevezetesen bizonyítást vesz fel és az
így megállapított tényállás alapján alkalmazza a jogot.
Mert hogy áll a helyzet általában az alperes mulasztása
esetén ?
A perfelvételi tárgyaláson nem jelenik meg a kellően megidézett alperes s a felperes a Pp. 440. §-a alapján mulasztási
ítéletet kér. Ilyenkor a bíróság, ha nem forog fenn a Pp. 443.
§-ának egyik esete sem, mulasztási ítéletet hoz. Minő alapon történik a mulasztási ítélet meghozatala ? Nem azon az alapon,
mintha a meg nem jelenő alperest meg nem jelenése folytán a
bíróság büntetéssel sújtaná, hanem azon az alapon, hogy az alperes nem bocsájtkozván a perbe, a bíróság a felperes által előadottakat fogadta el bizonyítékul s a felperes által ily módon
bizonyított tényállás alapján hozta meg ítéletét. Ugyanezt a logikai bizonyítási műveletet végzi el a bíróság akkor is, ha a felperes által előadott és bebizonyítotlnak vett tények fennállásuk
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ellenére sem alkalmasak arra, hogy a felperes igényét megállapító ítélet alapjául szolgáljanak.
Ilyenkor az 1868. évi LIV. t.-c. 111. §-a és az 1893. évi
XVIII. t.-c. 50. §-a alapján a bíróság felperest keresetével elutasította abból a helyes álláspontból indulva ki, hogy ez épen olyan
mulasztási ítélet, mint mikor a törvényszék felperes kereseti kérelme értelmében hoz mulasztási ítéletet.
A Pp. értelmében ilyenkor a bíróság csupán a mulasztás
következményeinek kimondását tagadja meg végzéssel. Plósz szerint ez felel meg a Pp. elvi álláspontjának. E szabályozás azonban csupán a Pp. megalkotója álláspontjának felel meg, amely
a kifejtendők szerint különbözik a Pp.-ben foglalt tényleges szabályozástól. Plósz szerint ugyanis a pernek lényegéhez tartozik
a vitatás és ellenkérelem s szerinte a per a felperes jogállításával és alperes ellentmondásával jön csak létre. Azonban ez elvi
álláspontot maga a Pp. sem valósította meg az egész vonalon
és innen az ellentmondások. Ha a Pp. Plósz elvi álláspontját a
maga teljességében megvalósította volna, akkor pl. a kereseti
követelés elismerése, valamint alperes mulasztása esetében egyáltalában nem lett volna szabad ítéletet hozni, mert hiszen egyik
esetben sem történvén vitatás, ellenkérelem, a per létre sem jöhetett. Ennek ellenére úgy elismerés, mint pedig mulasztás esetében a Pp. szerint is ítélet hozatik. Minthogy pedig minden törvény megalkotása után teljesen önálló létet nyer s független az
abban foglalt szabályozás, azoktól az indokoktól, amelyek szerzőjét vezették, le kell szögezni azt a tényt, hogy a Pp. szerint
sem szükséges a per fogalmához és az ítélet hozatalához az,
hogy az alperes vitasson és hogy per van akkor is, ha az alperes elismer, vagy ha az alperes meg nem jelenése esetén mulasztási ítélet hozatik. Ha pedig a Pp. maga sem valósítja meg a
megalkotója által vallott elméletet és bármily okból az egyik
irányban áttörvén azt, alperes meg nem jelenése esetén mulasztási ítélet hozható az alperessel szemben, akkor nem indokolt,
hogy a másik irányban, mikor ugyanolyan feltételek fenforgása
mellett a mulasztás következménye ki nem mondható, miért ne
legyen elutasító ítélet hozható?
A Pp. 443. §. 4. pontja alapján való döntés, akárhogyan forgatjuk is a dolgot, a keresetbe foglalt tényállás érdemleges megvizsgálása nélkül teljesen lehetetlen. Maga az a példa, melyet a
nagynevű szerző tanulmányában felhoz, midőn a felperes azt
állítja keresetében, hogy felesége neki ingatlant ajándékozott, de
nem mondja meg, hogy az ajándékozás közjegyzői okiratban történt, is tisztán mutatja, hogy annak megállapítása, hogy a házastársak közti ez az ajándékozási szerződés, miután nem foglaltatott közjegyzői okiratba érvénytelen, a kereset tartalmának
érdemleges vizsgálata nélkül leheletlen.. És egyáltalában, hol van
az a határ, ameddig a bíróság a kereset tartalmának érdemleges
vizsgálatában elmehet? Hiszen mar maga a határok megállapítása is érdemleges vizsgálat a bíróság részéről.
Hogy a Pp. ez álláspontja hova vezeti a bíróságokat, arra
igen érdekes példát szolgáltatott a budapesti kir. törvényszék
egyik tanácsának nemrég hozott döntése. Az eset a következő :
Egy budapesti szinész igazgatósága utasítására Kitchener
halálakor, mely aznap este vált a fővárosban közismertté, olymódon adta az eseményt a közönség tudomására, hogy beleszőtte
az előadásba az esemény közlését.
Egyik fővárosi napilap ezért keményen megrótta a színészt
és eljárását tipikus komédiásfogásnak minősítette. A szinész művészi hírnevében sértve érezte magát e közlemény miatt és a
sajtótörvény 39. §-a alapján 3000 K iránt kártérítési pert indított
a napilap ellen, ennyire becsülvén immateriális kárát. A perfelvételi tárgyaláson az alperes nem jelent meg s a bíróság a Pp.
443.
4. pontja alapján a mulasztás következményeinek kimondását végzésben megtagadta azzal az indokolással, hogy a cikkben csak kritika jelent meg a felperes eljárása felelt s mikor az
abban foglaltakat a felperes rektifikálni akarta, a rektifikációt a
lap lényeges részében közölte s így az olvasóközönség szabad
belátására bízta, hogy ítéletét az eljárásról megalkossa. Minthogy
tehát a bíróság szerint a lap ezen eljárással felperesnek sem
mint színésznek, sem mint egyénnek, semminő sem anyagi, sem
erkölcsi kárt nem okozott, ezért a kir. törvényszék úgy találta,
hogy a kereseti kérelem a közölt kereset tartalma szerint megalapítva nincsen.
Szóval a törvényszék belement az érdem vizsgálatába s mint-
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hogy úgy találta, hogy a kereseti kérelem kellően megalapozva
nincsen, a mulasztás következményeinek kimondását megtagadta.
Nézetem szerint a bíróság a törvény kétségtelen szövege
alapján belement az érdem vizsgálatába és érdemleges vizsgálat
alapján hozta meg határozatát. Ha már most a felsőbíróság e
döntést helybenhagyta volna, akkor egy fontos érdemi kérdésben
végérvényesen végzésben határozott volna s a felperes egészen
el lett volna zárva az elől, hogy törvényen alapuló igénye ítélet
tárgyát képezhesse. A budapesti kir. ítélőtábla látva e döntés
folytán felmerült nehézségeket a minap hozott határozatában
megváltoztatta a budapesti kir. törvényszék döntését és az elsőbíróságot a mulasztás következményeinek kimondására, illetve
mulasztási ítélet hozatalára utasította nézetem szerint helytelen
elvi alapon.
A most kifejtettek szerint a felsőbíróság csak azon az alapon változtathatta volna meg az elsőbíróság végzését, hogy a
maga részéről a keresetbe foglalt tényállást a kereseti kérelem
tartalma szerint megalapozottnak tartja.
Az ítélőtábla azonban a Pp. 443. §. 4. pontjának világos szövegezésével szemben döntését főleg a törvényhozó ama intenciójára alapította, hogy a törvényhozó ez esetben «csak a hiányos,
érthetetlen, önmagában lehetetlen, vagy az anyagi jog által el
nem ismert jogalapon nyugvó kereseti kórelmekre gondolt, nem
pedig azokra esetekre, amelyekben a keresetbe foglalt tényállás
a bíróság nézete szerint nem járhat azzal a jogkövetkezménnyel,
hogy az alperes a keresetlevélben megjelölt s az anyagi jogban
létező jogszabály alapján marasztalható legyen)). Ily intenció
azonban a Pp. 443. §. 4. pontjáról egyáltalában nem derül ki,
mert a kereseti kérelem a közölt kereset tartalma szerint nemcsak akkor nincs megalapítva, ha az lehetetlen vagy hiányos,
hanem, ha azt a bíróság általában véve megállapítottnak nem
találja.
Sőt a törvény előmunkálatai is arra engednek következtetni,
hogy a törvényhozónak épen az volt az intenciója, hogy a Pp.
443. §. 4. pontja alá vonható esetek körét tágítsa, mikor a képviselőház igazságügyi bizottsága a «meg nem állhat» kifejezés
helyébe a «nincs megalapítva® kifejezést állította be a szövegbe.
A tábla ez indokolását azonban főkép azért tartom elvileg
helytelennek, mert már annak a megállapítása is, hogy a kereseti
kérelem önmagában lehetetlen, vagy az anyagi jog által el nem
ismert jogalapon nyugszik, sem történhetik másképen, mint a
keresetben megadott tényállás érdemi vizsgálata alapján s ha ily
esetben ki kell mondani a mulasztás következményeinek megtagadását, ugyanezt ki kell mondani a döntés tárgyát képező
esetben is.
A bíróság mindkét esetben ugyanazt a logikai operációt
végzi, ugyanazt a következtetési műveletet, csak egyik esetben
könnyebben jut el a bizonyító tényről a bizonyítandó tényre és
megállapított tényállásról a jogszabályhoz mint a másik esetben.
Annál inkább áll meg e tétel, miután, hangsúlyozom, a törvény
a táblai indokolás által felállított disztinkciót egyáltalában nem
teszi meg.
A táblát nézetem szerint a döntés indokolásában nagyrészt
célszerűségi szempontok vezethették, ami kitűnik az indokolás
következő szavaiból :
«Az ily perekben, bármily alaptalannak mutatkozik is a kereset, a nem védekező alpereseket a mulasztási ítélet kényszerével kell a védekezésre szorítani, mert amennyiben a kereseti kérelem tényleg alaptalan volna, ez csak a kereset szóbeli előadása
és a tényállásnak a peres felek részvétele mellett megtartott
szóbeli tárgyaláson való megállapítása esetében dönthető el.®
Szóval a kir. ítélőtábla látva a veszélyt, mely abból származik, ha fontos érdemi kérdések nem ítéletben döntetnek el, ily
módon akarja az alpereseket védekezésre szorítani és a törvény
által teremtett útvesztőből az ügyet kiemelni. Mindenesetre de
lege ferenda ez nagyon helyes álláspont és gyakorlatiassága kézenfekvő, de szerintem ellentétben áll a törvényben lefektetett
szabályozással.
Az bizonyos, hogy rendkívül veszélyes dolog, hogy fontos
érdemi kérdések ne ítéletben nyerjenek eldöntést, mert ha a bíróságok következetesen alkalmaznák a Pp. 443. §. 4. pontját, úgy
a felperes esetleg sohase kerülhet abba a helyzetbe, hogy a bíróság kontradiktorius eljárás során foglalkozzék az ő igényével.
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A helyes álláspont tehát csakis az lehetett volna, hogy ilyen
esetben is a sommás eljárással megegyezőleg elutasító ítélet hozatalát kellett volna kodifikálni. Az elutasító ítélet jobban megvédelmezi nemcsak az alperest, de a felperest is, mert a bíróság
az. ügy érdemében foglalkozván, a keresettel, érdemleges határozatot hozva, jogerősen eldönti a kérdést, hogy a keresetbe vett
igény alapos-e vagy sem. Míg így, úgy a felperes, mint pedig az
alperes igénye mintegy a levegőben lóg, ami nem elégíti ki a
gyakorlati igényeket sem.
Az előadottak alapján konklúzióm az, hogy a Pp.-ben foglalt szabályozás szerint a bíróságok nem tehetnek mást, minthogy alperes mulasztása esetében érdemben vizsgálják meg felperes keresetét és ha az a közölt kereset tartalma szerint megalapítva nincs, kénytelenek arra a veszedelmes útra lépni, hogy
érdemi vizsgálat alapján a kereset felett végzéssel határozzanak.
Erre pedig a bíróságot a Pp. ama elméletileg és gyakorlatilag
helytelen szabályozása kényszeríti, hogy oly esetben, midőn a
felperes keresete kellően megalapítva nincs, nem engedi meg az
érdemleges elutasító ítéletet, hanem ellentétben az osztrák és
német perrendekkel, a mulasztás következményeinek kimondását
végzéssel rendeli megtagadni.
Dr. Kelényi

BELFÖLD.

Jenő.

Szemle.

— A Magyar Jogászegylet igazgató-választ Hiányán a k folyó évi szeptember hó 30. napján tartott ülésén (l. Jogt.
Közi. f. évi 40. sz. lap is) megalakították az egyesület szakbizottságait : megválasztatott a könyvkiadó bizottság elnökévé
dr. Magyary Géza, titkárává dr. Szirtes Artúr ; a magánjogi bizottság elnökévé dr. Szászy-Schwarz Gusztáv, titkáraivá dr. Maridéi Zoltán és dr. Rapoch Jenő; a büntetőjogi bizottság elnökévé
Pongrácz Jenő, titkárává dr. Auer György ; a közjogi és közigazgatási jogi bizottság elnökévé dr. Concha Győző, titkárává
dr. Egyed István ; a perjogi bizottság elnökévé Schuster Rudolf, titkárává dr. Eabinyi Tihamér. Az igazgató-választmány
köszönetét fejezte ki Ivrausz Simon, a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság vezérigazgatójának, aki az egyesület
céljaira 2000 K-t adományozott. Az egyesület október hó közepén kezdi meg előadásainak sorozatát dr. Charmant Oszkár következő című előadásával : «Az örökösi bizonyítvány rendszere a
Ptk. javaslatában®. Egyéb kitűzött előadások : dr. Menyhárth
Gáspár : «A szavatosság a Ptk. javaslatában® ; dr. Szende Pál :
((Házassági vagyonjog és gazdasági élet® ; dr. Urbach Lajos :
((Légjogi kérdések® ; dr. Beck Salamon : «Rendeltetéses javak®.
Az egyesület magánjogi bizottsága a Ptk. javaslatának kötelmi
jogi részét fogja megvitatni. Folyó évi december hó folyamán
nagyobb előadás-ciklus fog kezdődni aaz átmeneti j o g feladatairól a háború megszűnésekor.®

— A Magyar Jogászegylet tudományos pályázatai
a folyó évi szeptember hó 30. napján jártak le. A következő
művek érkeztek be :
I. Az Emmer-pályázatra a polgári eljárási j o g köréből beérkezett két pályamű. Egyiknek jeligéje : ((Honeste vivere, alterum non Isedere, suum cuique tribuere® ; a másiknak jeligéje :
«Gönner.®
II. A magánjogi pályázatra, amelynek tárgya : «A háború
hatása a magánjogra® volt, két pályamű érkezett. Egyiknek jeligéje c(<\rma imperia parant, leges parta conservant®, a másiknak
jeligéje : (dnstructi atque ornanti legibus et armis.®
III. A büntetőjogi Fayer-pályázatra két mű érkezett be.
Egyiknek jeligéje : «Justitia est fundamentum regnorum®, a másiknak jeligéje : ((Minden törvény egy végrendelet, stb.®
IV. A nemzetközi jog köréből kitűzött pályázatra egy mű
érkezett. Jeligéje : ccClara pacta boni amici 1 . . .»
A pályázatok eredménye a folyó évi december hó 3. napján
tartandó közgyűlésen fog kihirdettetni,
— A v é d j e g y o l t a l o m r ó l törvényjavaslatot dolgozott ki
dr. Schuster Rudolf, a szabadalmi tanács elnöke a kereskedelemügyi miniszter felkérésére. A törvényjavaslatról a Magyar Jogászegyletben dr. Lévy Béla ügyvéd fog előadást tartani. A törvényjavaslattal legközelebb lapunkban is foglalkozni
fogunk.
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— A fiatalkorúak budapesti íelügyelő

hatóságá-

n a k az 1915. évről szóló jelentése behatóan foglalkozik a háborúnak a fiatalkornak kriminalitására gyakorolt hatásával. Megállapítja a feljelentések és elítélések emelkedését. A kriminalitás
emelkedését abban találja, hogy a háború károsan hat a szülők
és gondozók erkölcsi érzületére és a rossz példaadás hátrányosan befolyásolja a fiatalkorúak viselkedését. Másrészt — és közvetlenebbül — abban rejlik az emelkedés oka, hogy a fegyelmet
gyakorló férfi a legtöbb családnál fegyveres szolgálatra vonult
be, az itthonmaradottak pedig hivatásuk által lekötve, nem tudnak eléggé foglalkozni a gyermekek nevelésével. Hozzájárul
mindehhez, hogy a 15—18 éves fiatalkorúak szokatlanul magas
napszámot kapnak bármily munkakörben és az ily
fiatalkorúak
néhány heti dolgozás után rendszerint hosszú ideig henyélnek.
Igen megszívlelendők a jelentésnek azok a fejtegetései is, amelyek a szülői kötelességek elhanyagolása esetére megtorlást követelnek. Az állami gyermekvédelem rendszere azt a felfogást
terjesztette az alsóbb néposztályokban, hogy a gyermekek felnevelése tulajdonképen az állam feladata : így gyakran közönyösen nézik a gyermekek züllését. Meg kell értetni és szükség
esetén büntető rendelkezéssel kell érvényesíteni azt a felfogást,
hogy a nevelés oly terhes kötelessége a szülőnek, amely alól
könnyelműen vagy cinikusan senki sem vonhatja ki magát.
A háború pusztító viharában nem cselekedhetik hasznosabban a
kormány, mintha az ifjú nemzedék fizikai, erkölcsi s értelmi egészségének megalapozásán fáradozik. A kivételes törvényekben foglalt felhatalmazások alapján e téren sokkalta többet tehet a
kormány és gyorsabban intézkedhetik, mint amennyire normális
viszonyok között módja van. Itt volna az ideje annak, hogy a
fiatalkorúak
kriminalitásának égető problémája a szakkörökből
egybehívandó tanácskozmányon nálunk is megbeszélés tárgyává
tétessenek.

— Járásbírósági ítélet kihirdetésének tanúsítása.
Az ítélet kihirdetését a jegyzőkönyvbe fel kell venni (Pp. 244. §.
4. p.), a jegyzőkönyvel a felek előtt fel kell olvasni vagy fel
kell tárni, ennek megtörténtét a jegyzőkönyvbe fel kell venni és
a jegyzőkönyvet a felekkel alá kell íratni, illetve az aláírás megtagadását a jegyzőkönyvben meg kell jegyezni (Pp. 247. §.). Ha
tehát a kihirdetés megtörténte nem tűnik ki a jegyzőkönyv ama
részéből, mely a felek aláírását megelőzi, hanem a bíró azt csak
a jegyzőkönyv lezárása és aláírása után tanúsítja — s anélkül,
hogy a felekkel ezt is aláíratna — az ily kihirdetés bizonyítottnak nem vehető és a jegyzőkönyvvel bizonyítandó alakszerűség
megtörténtét az ítéletre vezetett kihirdetési záradék sem bizonyítja (Pp. 249. §,). Ebből következik, hogy ez a kihirdetés a
fellebbezési határidő folyamatba tételére nem alkalmas (Kúria
P. 11. 5749/1916/9. sz,). E határozatot, mint amely a Pp. egy
fontos újításának gyakorlati következményeit állapítja meg,
járásbíráink különös figyelmébe ajánljuk.
K.
— D r . M a k a i Ö d ö n , budapesti ügyvéd Griindungswesen
und Finanzierung in Ungarn, Bulgarien und der Türkéi címmel
377 lapra terjedő munkát írt, amely Hande und Spener kiadásában Berlinben jelent meg. Ára 15 márka. A munka kimerítő bírálatára visszatérünk.
— B u z a L á s z l ó sárospataki jogtanárnak ccA magyar szent
korona igényei a volt mellékországokra® címmel a Budapesti
Szemlében és ((A magyar trónörökösben megkívántató kellékek®
címmel a Jogtudományi Közlönyben megjelent közjogi tanulmányai különlenyomatban megjelentek.
— A J ö v e d e l e m a d ó . Szerkesztették dr. Kneppó Sándor pénzügyminiszteri titkár és dr. Berényi Pál ügyvéd. Az ily címen
most második kiadásban megjelent 12 ívre terjedő m u n k a tárgyalja a jövedelemadóra vonatkozó rendelkezéseket. Tartalmazza
az érvénybe lépő teljes törvényszöveget, a törvények indokolásának fontosabb kérdéseivel, magyarázatokkal és számos példával. K i a d j a : Rényi Károly könyvkiadó vállalata (Budapest,
V. Vigadó-u. 1. sz.). Ára 4 K.
— Az Adó- é s llletékügyi s z e m l e szeptemberi füzetének főbb
cikkei: Mátyás Jenő : Az új háborús adójavaslatok ; Lukács Pál :
A söradótörvény módosítása és ennek közigazgatási jelentősége ;
dr. Exner Kornél: Az öröklés és az ajándék illetéke, meg a közöröklés ; dr. Baumgarten Nándor: Jogerő adó- és illetékügyekben.
Főszerkesztő :
Dr* D á r d a y S á n d o r .
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— Per Európa jövő mappája miatt. A lipcsei Velhagen és Klasing cég 1903-ban szerződést kötött a Perlcs Mór bécsi
könyvkereskedő céggel, mely szerződés a cégnek kizárólagos jogot biztosított a közismert Andrce-féle atlasz Magyarország és
Ausztria részére szánt kiadásának árúsítására; viszont a Perles
cég minden hatodik évben tartozott egy megállapított számban
kinyomtatandó ú j kiadást megrendelni. Egy ily megrendelés időpontja 1914 november 30-án járt le. A Perles cég meg is rendelte 1914 november 23-án a kiadást, azonban olykép, hogy a
Velhagen és Klasing cég csak a háború után szállíthassa a kiadást és pedig úgy, hogy már a háború eredménye állal adódó
országhatáreltolódások is fel legyenek tüntetve ezen ú j kiadásban. A Velhagen és Klasing cég az ily tartalmú megrendelést
nem vette tudomásul, mire a Perles cég keresetet indított ellene
annak megállapítása iránt, hogy a háború folyama alatt új kiadást átvennie nem kell, békekötés után pedig csak oly ú j kiadás
átvételére lesz kénytelen, amelyben a háború eredményeinek
megfelelően az országok ú j határai fel lesznek tüntetve. ((Nem
volna méltányos — úgymond a kereset — most a háború alatt
olyan atlasz átvételére kötelezni, melyet a háború után senki se
fog megvásárolni, mivel benne az országok még a régi határokkal vannak feltüntetve.® A drezdai Oberlandesgericht a keresetet
elutasította és az elutasítást a Reichsgericht jóváhagyta. Az indokok kifejtik: ((ugyan valószínű, hogy sokan tartózkodnak a
háború alatt nagyobb atlaszok vételétől, ép mivel kilátás van
arra, hogy a háború folytán határeltolódások következnsk be ós
így a most vett atlaszok értéküket vesztik; vis/.ont azonban ép a
háború alatt többen vásárolnak atlaszokat, mint egyéb időkben.
Ennélfogva nem tudhatni, mikép alakul egy most megjelenő új
atlaszkiadás kelendősége. Ily körülmények közt nincs feltétlen
méltányossági ok, mely a Perles cég álláspontját elfogadandóvá
tenné és pedig annál kevésbbé, mert a Perles cég, ha hosszú
időre szerződött, viselni tartozik a hosszú időre kötött szerződés
kockázatait.®
Dr. Sz. E.

— Törvényes zálogjog szerzői jogokra. A müncheni
Landgericht polgári osztályánál egy zeneszerző keresetet indított
lakásadója ellen egy maga-szerzette operett kéziratban levő partitúrájának kiadása miatt. Alperes azzal védekezett, hogy a zeneszerző lakbérrel van tartozásban, ezért törvényes zálogjog címén
joggal tarthatta vissza az operett partitúráját. A bíróság a lakásadót a kézirat kiadásában marasztalta a következő indokolással:
«az alperes által visszatartott kézirat kész zenemű, melyre a német birodalmi szerzői jogi törvény 10. §-a szerint végrehajtás a
szerző hozzájárulása nélkül nem vezethető, ennélfogva az ily mű
kéziratán a bérbeadó nem szerezhet törvényes zálogjogot.
Dr. Sz. E.

— Becsületsértés prospektus-küldéssel. A drezdai
Schöffengericht becsületsértés miatt 30 márka pénzbüntetésre
ítélt egy könyvkereskedőt a következő tényállás alapján: a könyvkereskedő jegyesek és fiatal házaspárok részére szétküldött egy
prospektust, melyben az anyaság elleni védekezés természetes
módjairól szóló ú j könyvet ajánl. Egy fiatal asszony, akinek címére a prospektus érkezett, becsületsértés miatt feljelentést tett
a könyvkereskedő ellen.
Dr. Sz. E.
B í r ó s á g i v é g r e h a j t ó i vizsgával és teljes ügyvédi irodai
és telekkönyvi gyakorlattal bíró, négy középiskolát végzett, fiatal, had mentes, jó gépíró ügyvédi irnok, ki jelenleg is Erdély
egyik nagyobb forgalmú irodájában, törvényszéki székhellyel
bíró városban több mint öt éve egyfolytában működik, eddigi
működési helyéhez hasonló, lehetőleg törvényszéki székhellyel
bíró nagyobb városban levő nagy forgalmú ügyvédi vagy közjegyzői irodában alkalmazást keres. Fizetési igényei — figyelemmel a mai d r á g a s á g folytán előállott nehéz megélhetési viszonyokra — megállapodás tárgyát képezik. Úgyszintén az esetleges kiszállások díjai is. Szives megkeresések aKiváló szorgalom
és ambició® jeligére a kiadóhivatalba kéretnek.
2 9 é v e s be nem sorozott ügyvéd, perfekt német, több mint
három éve önálló, nagy budapesti és vidéki (evdélyi) praxissal,
kiváló munkaerő, a háborús viszonyok következtében nagyobb
iroda önálló vezetését vállalná vagy társulna, Szives ajánlatokat
e lap kiadóhivatalához ((Agilis® jeligére kérek, melyre október
köze^ pénszemélyesen fogok jelentkezni.
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Háború és lakásbérlet.
I.
A román betöréstől közvetlenül érinteti erdélyrészi községek
lakósainak menekülése nyomán nálunk is felvetődött a kérdés,
hogy a bérlő kényszerű távolléte idejére jár-e bér az elhagyott
lakás vagy más helyiség után P
Erdélyrészi községekről lévén szó, a kérdés megoldását az
ott alkalmazásban lévő osztrák polgári törvénykönyv alapján
kell keresnünk. A vita csak a körül foroghat; hogy erre az esetre
az optk. 1104. vagy 1107. §-át kell-e alkalmazni. Az 1104. §.
szerint : «Ha valamely bérbe vett dolog rendkívüli balesetek,
úgymint : tűzvész, háború vagy kórvész . . . miatt épen nem élveztethetilc vagy használtathatik,
akkor bérpénzt vagy haszonbért sem kell fizetni®. Az 1107. §. értelmében pedig : «Ha a
bérlemény használata vagy élvezete nem annak megrongálása
vagy különben keletkezett használhatlansága, hanem a bérnököt
ért valamely
akadály
vagy szerencsétlenség
miatt hiúsul meg,
akkor a baleset egyedül a bérlő terhére esik. A bért mégis tartozik megíizetni.»
A kérdés eldöntésére ha nem is irányadó, de kétségkívül
tanulságos annak vizsgálata, hogy az optk.-nek e rendelkezéseit
Ausztriában mikép értelmezik? Az osztrák jogalkalmazásnak a
galíciai és bukovinai orosz betörések kapcsán ismételt alkalma volt
arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. A bírói gyakorlat 2 és
a szakvélemények 3 ingadozása az osztrák legfőbb bíróságot arra
indította, hogy a kérdést teljes-ülési határozattal döntse, el.
Az 1915 aug. 24-én hozott «Plenissimarbeschluss» 4 rendelkező
része így szól : «1. Ha a bérlő a bérelt helyiséget ellenséges
1
Azt hiszem, jogászközönség előtt fölösleges fejtegetni, hogy
ez a kérdés semmiféle kapcsolatban nincs a 3095/1916. M. E. sz.
erdélyrészi moratóriumi rendelettel. Abból, hogy ez a rendelet a
lakás és más helyiség bérét kiveszi a moratórium alól, még akkor
sem lehetne a kérdés miként megoldására következtetni, ha a rendelet 18. §-a nem utalna is egyenesen az erőhatalomra vonatkozó
és azokra a szabályokra, amelyek értelmében az adós a teljesítést
a háborús események hatása miatt tagadhatja meg. Azokat a szabályokat, hogy valamely tartozás halasztás alá esik-e vagy ki van-e
véve a halasztás alól, önként értetődően csakis az anyagi jog szerint fennálló tartozásokra lehet vonatkoztatni; míg a felvetett kérdés
épen arra keres feleletet, vájjon a menekülő bértartozása az anyagi
íog szerint lennáll-e ?
2
Abel, Juristisehe Wochenschrift 1915. 907. 1.
a
Gross, Einlluss d. Krieges auf d. Bestandvertráge in d. vom
Feinde okkupierten Teile Galiziens, Juristisehe Blátter 1915. 13. sz.
4
Judikatenbuch 235. sz. Magát a határozatot egész terjedelmében 1. a Juristisehe Blátter 1915. 37. sz. mellékletében ; a határozat
kedvezőtlen bírálatát u. o. a 41. számban, a határozat helyeslő méltatását u. o. a 48. számban (Hollerstein).
-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

betörés okozta veszélyeztetés miatt vagy hatósági rendeletre az
ellenség közeledtével elhagyni volt kénytelen, addig míg vissza
nem tér vagy legalább visszatérése lehetővé nem válik, rendszerint nem köteles bért fizetni (optk. 1104. §.). — 2. Ha ily esetben a bérlő lakás- vagy üzletberendezését hátrahagyni kényszerült, az eset összes körülményeinek
figyelembevételével
a bér
aránylagos részének elengedésére tarthat számot (optk. 1105. §.).»
Az alig lehet kétséges, hogy ha a polgári lakósságot a
községtől hatósági rendeletre eltávolítják, az emiatt távozó bérlő
a bérlemény használatától egészen meg van fosztva és így az
optk. 1104. §-a erre az esetre szó szerint alkalmazható. -Kérdés
azonban, ugyanígy van-e, ha a bérlő az ellenség közeledésének
hírére hatósági rendelet nélkül menekült? Erre az esetre azt
lehetne mondani, hogy a bérlemény használata nincs a bérlőtől
elvonva, hanem ő önként mondott le a bérlemény használatáról.
Az osztrák teljesülési határozat okfejtése hangsúlyozza, hogy a
«használhatlanság» kitétel alatt általában az olyan helyzetet is
érteni kell, amelyben a bérlemény fizikailag használható ugyan,
de használata a bérlet célját kizáró veszéllyel van egybekötve.
Ide utal az 1104. §-ban a ckórvész» tequiparálása a háborúval ;
a kórvész ugyanis sohasem okozhatja a bérlemény fizikai használhatatlanságát, hanem mindig csak az életveszély előidézésével
hiúsítja meg a bérlemény rendeltetésszerű használatát. Kimutatja a döntvény, hogy az 1104. §. nem egyéb, mint megfelelő
átvétele a római jog idevonatkozó tételének, mely a bérlőt életveszély alapos félelme által "okozott menekülés esetében felmenti
a bérfizetés alól. A római jogtudós (Alfenus) tétele klasszikus szabatossággal fejezi ki ezt a gondolatot : « . . . interrogatus est, si
quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem necne. respondit, si causa fuisset, cur periculum timeret, quamvis periculum
vere non fuisset, tamen non debere mercedem : sed si causa
timoris justa non fuisset, nihilo minus debere». (Dig. 19., 2, 1. 27.
§. 1.) Mindezekből az osztrák döntvény azt vezeti le, hogy az
optk. 1104. §-ának alkalmazásával a bérlő nemcsak akkor szabadul a bérfizetés alól, ha hatósági rendeletre kellett távoznia,
hanem akkor is, ha alaposan tarthatott attól, hogy lakása helye
hadszíntér lesz, habár e félelme valóban nem következett is be.
Fődolog, hogy a bérlő egész háznépével hagyta el a bérleményt
és hogy a menekülés az átlagos viszonyok szerint
objektíve
igazolt legyen.
Az osztrák döntvény azonban emellett nyomatékosan utal
rá arra is, hogy ha a bérlő a viszonyok kényszerű nyomása alatt
lakás- vagy üzletberendezését a bérelt helyiségben hátrahagyta,
a bérlemény részleges használhatóságának
esete forog fenn,
amelyre az optk. 1105. §-át kell akkép alkalmazni, hogy a bérlő,
távolléte idejére, a bér aránylagos leszállítását követelheti. Mert
habár igaz is, hogy a bérlő a helyiséget elsősorban nem raktárul, hanem ottlakás céljára vagy üzlet folytatása végett vette
bérbe, a bérlet célja mégis egyúttal a berendezés és felszerelés
elhelyezésére is irányul és így a bérlőtől e tárgyak hátrahagyása
esetében a bérlemény használata nincs a maga egészében elvonva. Különben is megilletné a bérbeadót az optk. 403. § án
alapuló követelés (költekezés megtérítése és aránylagos jutalom)
azon a címen, hogy a bérlő ingóit az elkerülhetetlen pusztulástól megmentette.
Az összehasonlítás kedvéért célszerű lesz a német és a francia
jog álláspontjának jelzése is.
A német ptk. irodalma körében a kérdés vitás. A vita a körül
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forog, hogy az ellenséges betöréssel járó veszélyeztetéssel oly
helyzet áíl-e elő, amelyben a bérbeadó nem nyújtja a bérlőnek
a bérlemény használatát (535. §.), vagy amely helyzetnél fogva a
a bérlemény szerződésszerű használatot kizáró hibában szenved
(537. §.), vagy pedig a bérlőnek az ellenség elől menekülése esetében ő csupán a saját személyében rejlő okból van-e akadályozva
a használat gyakorlásában (552. §.). Az írók nézetei megoszlanak. 5
A bíróságok azonban konkrét esetekben a bérlő javára- nyilatkoztak. I g y a Königsbergi O b e r l a n d e s g e r i c h t f e l m e n t e t t e a bérlőt
a bérfizetés alól arra az időre, amíg a község ellenséges megszállás veszélye és utóbb ellenséges megszállás alatt állott és
amíg a község ellenséges tüzérségi tűznek volt kitéve; az ítélet
indokolása arra hivatkozik, hogy a bérbeadó ez alatt az idő alatt
nem nyújthatta a bérlőnek a lakás szerződésszerű használatát
és így a szolgáltatás részleges lehetetlenülése folytán a megfelelő ellenértéket sem követelheti. Erre a felfogásra utal a karlsruhei főtörvényszéknek egy ítélete is, 7 amely igaz, hogy marasztalta a bérlőt, de csak azért, mert az illető község nem volt közvetlenül kitéve a háborús események hatásának.
A francia bírói gyakorlat a kérdés megoldását a Code civil
1722. cikkére alapítja, mely szerint a bérlemény teljes megsemmisülése esetében a bérlet ipso jure megszűnik, a bérlemény
részleges megsemmisülése
esetében pedig a bérlő megfelelő bérleengedést követelhet. 8 A francia bíróságok az 1870/1871. évi háborúban a bérlemény részleges megsemmisülésének tekintették
azt az esetet, amikor a bérlő a bombázás vagy ellenséges betörés
következtében a bérleményt nem használhatta; de meglehetősen
szigorú,, álláspontot foglaltak el abban az esetben, ha a bérlő
oly helyről menekült, ahol, mint a tények utólag mutatták, megmaradhatott volna anélkül, hogy a bérlemény használata tőle
fizikailag el lett volna vonva. Ez a bírói gyakorlat azonban nem
volt teljesen következetes, mert vannak ítéletek, melyek «valódi
és közvetlenül fenyegető veszély)) esetében szintén megengedik,
hogy a veszély elől távozó bérlő bérleengedésre tarthasson
számot.
Tanulságosak a francia bíróságok gyakorlatából vett következő szemelvények: 9
«La simple diminution des avantages d'agrément, de coramodité et de sécurité de la maison louée, qu'a éprouvée le locataire
durant le siége de la ville oú est située cette maison, ne suffit
pas pour l'autoriser á demander une diminution du prix du bail,
alors d'ailleurs que la jouissance matérielle des lieux lui a été
conservée en entier pcndant le bail, il n'y a pas en ce cas destruction partielle de la chose louée.))
((Mais le bombardement
de la ville, qui a obligé le locataire
á abandonner les lieux loués, et Va ainsi momentanément
privé
de sa jouissance, constitue un événement de force majeure, ayant
pour résultat de suspendre l'effet du bail, et á raison duquel le
locataire est en droit de demander une diminution proportionnelle du prix de la location, comme au cas de destruction
partielle de la chose louée.D
((Néanmoins, la prudence ou la seule crainte d'un danger
éventuel ne saurait suffire pour autoriser le locataire á s'affranchir
ainsi des obligations par lui contractées vis-á-vis du propriótaire;
il dóit justifier d'un danger réel et imminent.»
«De méme, le locataire qui a abandonné
le maison louée
pour fuir devant Vinvasion
n'a droit á aucune diminution de
loyer, s'il est démontré qu'il aurait pu rester dans la maison
louée; que l'ennemi n'en ayant occupé que quelques piéces, cette
occupation ne pouvait lui occasionner qu'une simple géne plus
ou moins grave, et qu'il ne peut imputer qu'á lui-méme le défaut
de jouissance résultant de son départ.))
5

A menekülő bérlőt mindaddig, amíg a bérlemény fizikailag
használható, a bérfizetésre kötelezettnek tekinti Mittelstein (JuristischeWochenschrift 1915, 1330. l.)és Thiele (Zeitschrift d. Deutschen
Notarvereins 1915, 10. f., 672. 1.); ellenben Heinsheimer (Deutsche Juristenzeitung 1915, 193. 1.) a bérlőt felmenti a bérfizetés alól azon
az alapon, hogy a bérlemény elpusztításának komoly és sürgető
veszélye a használhatóság elvonásával egyenlő.
6
L. az ítéletet Juristische Wochenschrift 1915, 1377. 1. és hozzá
Mittelstein id. h. 1331. 1.
7
Recht 1915, Nr. 183.
8
«Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en
totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; sí elle n'est
détruite qu'en partié, le preneur peut, suivant les circonstances,
demander ou une diminution prix, ou la résiliation méme du bail.»
9
Sirey-Gilbert (Codes annotés) Code civil (1895) ad art. 1722.
nr. 43 - 47.; a közelebbi utalásokat 1. ugyanott.
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((Décidé encore que le locataire qui, lors de l'invasion de
l'ennemi, a volontairement quitté la commune dans laquelle est
située la maison louée. ne peut étre affranchi de l'obligation de
payer le montant des loyers courus pendant la durée ae l'occupation, alors que ceux des habitants qui sont demeurés dans
cette commune, n'ont été ni expulsés par l'occupant, ni exposés
par les événements de la guerre á des périls ayant entrainé une
privation de jouissance.))
A francia jogban a felmerülő kérdések megoldását lényegesen megkönnyítette a ((jury des loyers® intézménye, mint oly kivételes bíróság, amely (a Seine département területére nézve)
fellebbvitel kizárásával döntött a háború alatt hátralékban maradt bérekre vonatkozó jogvitákban. Az erre vonatkozó törvény
kifejezetten felhatalmazta a juryt, hogy fizetési haladékok mellett megfelelő bérleengedéseket is állapíthasson meg arra az
időre, «amely idő alatt a bérlő valósággal (((matériellement))) meg
volt fosztva a bérleménynek vagy egy részének használatától)). 10
(Bef. köv.)
Dr. Szladits
Károly.

A szabadalmi törvényjavaslat előadói
tervezete.*
ív.
Szabadalmi hatóságok.
A tervezet a két szabadalmi hatóságot, a szabadalmi hivatalt és a szabadalmi tanácsot fentartja, annak hatáskörét és
szervezetét azonban több irányban módosítja.
Minthogy a szervezeti szabályokra és azok reformjának megítélésére döntő befolyással van az, hogy a hivatal, illetve tanács
hatáskörébe mely ügyek utaltatnak, célszerűnek tartom, hogy
előzőleg a hatáskörre vonatkozó módosításokkal foglalkozzam.
A tervezet szerint a szabadalmi hivatal hatáskörébe tartoznának a bejelentéseken és a felszólalásokon kívül a feltaláló nevének feltüntetése, a szabadalom függőségének, illetve függetlenségének megállapítása, az előző használó jogának érvényesítése,
a szabadalom megvonása és a kényszerengedély megadása, a
szabadalom megsemmisítése vagy a kérelmezőre való átruházása,
a szabadalomtulajdonos által vagy az ellen indított megállapítási
ügyek, a megállapításból folyólag a szabadalomsértés megszüntetése, a sértéstől való eltiltás, a gazdagodási és kártérítési ügyek,
végül a bíróságok megkeresése folytán adandó szakvélemények.
A tervezet eszerint a mai törvényen túlmenőleg a szabadalmi
hivatal hatáskörébe utalja a szabadalom függőségének és függetlenségének megállapítását, az előző használó jogának érvényesítését, a positiv megállapítási pert, a megállapítás alapján a
szabadalomsértés megszüntetése, a sértéstől való eltiltás, a gazdagodás és kártérítés iránti ügyeket.
Ezenkívül mint teljesen új, a tervezet által teremtett ügyek
a szabadalmi hatóságok körébe utaltatnak a feltaláló nevének
feltüntetése és a kényszerengedély megadása iránti kérelmek.
Nézetem szerint a szabadalmi hatóságok hatáskörének ily
tág körre való kiterjesztése nem helyeselhető.
A vezető szempont nézetem szerint csak az lehet, hogy a
szabadalmi hatóságok hatáskörébe tartozzanak a szorosan vett
szabadalmi jogi ügyek, ellenben a rendes bíróságok hatáskörébe
tartozzanak a szabadalmakból folyó nemcsak büntetőjogi, hanem magánjogi ügyek is.
Ezt követeli a dolgok természete és a munkamegosztásnak
minden téren, ennélfogva a szabadalomjogi téren is jogosult és
indokolt elve.
Ezen szempontból kiindulva, az előző használó jogának megállapítására, a függőségre és a megsemmisítés helyett kimondandó
átruházásra vonatkozó ügyek tekintetében a szabadalmi hivatal
hatáskörének kiterjesztését helyeslem és természetszerűnek tartom.
De nem helyeselhetem a hivatal hatáskörének a pozitív megállapítási ügyekre, továbbá a szabadalmak megsértése alapján
indított polgári ügyekre való kiterjesztését.
10

Loi sur les loyers 1871 ápr. 21. és május 9.: a kivételes bíróságot megszünteti az 1872 jan. 9. törvény. A háború hatását a
bérleti és haszonbérleti viszonyokra a francia jog szerint részletesen taglalja Meignen : Les contrats et la guerre (Paris, Dorbon-Ainé)
20—42. 1.; u. o. 1. az id. francia törvény szövegét 139. 1.
* Az előbbi közi. 1. a 39., 40. és 41. számban.
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Ezeknek a pereknek tárgyai ugyanis a szabadalmon alapuló,
azonban tisztán magánjogi igények. Ez okból a tervezet által
erészben elfoglalt álláspontot akkor sem tehetném magamévá,
ha a szabadalmi hivatal ezen ügyekben kizárólag jogásztagokból álló tanácsokban döntene, mert ez esetben is homlokegyenest ellenkeznék a bírói szervezet terén elfogadott minden alapelvvel, hogy e kérdések oly bíróság hatáskörébe utaltassanak,
amely nem foglalkozik rendszeresen polgári ügyekkel.Csakhogy a szabadalmi hivatal nem áll tisztán jogászokból,
sőt a tervezet szerint a műszaki elem még nagyobb mértékben
fog a hivatal keretében szerephez jutni mint eddig. Ekként előállna az az eset, hogy a szabadalom megsértéséből folyó magánjogi kérdésekben a döntést részben műszaki képzettségű bírák
látják el. Ez az állapot kétségtelenül nem lehet kívánatos.
Törvényhozásunk iránya egyébként is oda konkludál, hogy
a nem jogász, vagyis úgynevezett laikus elemet a bíráskodásból
kizárja. Ha azonban a laikus elemnek egyáltalában van és lehet
része a bíráskodásban, úgy kétségtelenül csak azon laikus elemről lehet szó, amelynek megvan a kellő életismerete, amely az
illető szakmában a gyakorlati életben tevékeny, ezen gyakorlati
tevékenysége alapján a kellő routinnal, tapasztalatokkal rendelkezik. A műszaki bírótól azonban azt megkövetelni, hogy a legkülönbözőbb tárgyú szabadalmak megsértéséből eredő kártérítési követeléseket azok ténybeli alapja tekintetében megfelelően
felismerje és elbírálja, nem lehet.
Világos, hogy teljes lehetetlenséget kívánunk a műszaki bírótól, ha azt várjuk tőle, hogy kellő otthonossággal mozogjon
pl. az elektrotechnikai ipar, a vegyészeti ipar különböző ágai, a
gépipar és sok más egyéb iparág körében és azokat a gazdasági
és speciális üzleti viszonyokat, amelyek a kártérítés mérvére befolyással lehetnek és amelyek alapján a kártérítés és a gazdagodás igen vitás kérdései eldönthetők, a kellő biztonsággal elbírálja. Még kevésbbé várható az, hogy ugyanaz a műszaki bíró
a magánjog terén is otthonos legyen és a szabadalomsértés magánjogi tényálladékának magánjogi elbírálása során felmerülő
kérdéseket kellőkép eldöntse.
Ha a hatáskör ezen kibővítésének némi szükségét vagy hasznát látnánk, úgy azzal esetleg meg lehetne barátkozni. De ilyenről szó nem lehet. Kétségtelen, hogy a polgári bíróságok ítélkezése szabadalomsértési ügyekben nem volt a helyzet magaslatán. Ennek oka azonban elsősorban az volt, hogy a szabadalomsértés tényálladékának megfelelő megállapítása nem volt biztosítva és hogy a szabadalmi hivatal maga is, midőn jelenlegi törvénycink hiányos szövegére való hivatkozással húzódott attól,
hogy a megkeresések folytán adott véleményeiben a szabadalom
és a sértés tárgyának azonossága kérdésében állást foglaljon,
bár akaratlanul, mégis előmozdította a judikatura romlását.
De ezen, mint azt évekkel ezelőtt más helyütt kifejtettem,
más úton lehet és kell is segíteni.
Segíteni kívánt ezen az 1909-es tervezet és segít rajta a jelen tervezet is, midőn a bíróságok megkeresésére a szabadalmi
hivatal által adandó szakvélemények meghozatalát helyesen szabályozza.
De ezek a hiányok nem indokolják azt, hogy a kártérítési
és gazdagodási ügyek elintézése elvétessék attól a bírói fórumtól, amely különben rendszeresen intézi a kártérítési és gazdagodási ügyeket és a szabadalmi hatóságokra ruháztassák, amelyek ilyen ügyekkel rendszeresen nem foglalkoznak.
Ebből a judikaturára semmiesetre sem háramolhatik előny.
Hozzá kell tennem azt, hogy a tervezet nézetem szerint nem
számol kellően a fennálló közjogi helyzettel. Horvát-Szlavonországnak a magánjog, valamint a bíráskodás terén autonómiájuk
van. Ez okból sem tartom megengedhetőnek, hogy a szabadalmakból folyó magánjogi kérdésekben való bíráskodás az arra
közjogilag hivatott bíróságoktól elvonassék.
Mindezen okokból a szabadalomsértési ügyek elintézését továbbra is a rendes bíróságok hatáskörében meghagyandónak
vélném.
Ezek után lássuk a szabadalmi hatóságokra vonatkozó intézkedéseket.
A) A szabadalmi
hivatal.
A tervezet a szabadalmi hivatal részére a mai joggal egyezően elnököt, egy alelnököt és jogi és műszaki képesítésű tagokat kontemplál. Az elnök, úgy mint eddig, az V. fizetési osztályba
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volna sorozva, tíz évi működés után azonban automatice a IV.
fizetési osztályba lépne elő.
Az alelnök az V. osztályban volna és maradna, tekintet nélkül működése idejére. A tagok a VIII., VII., VI. és V. fizetési
osztályokba soroztatnának és a VI. fizetési osztályban eltöltött
öt, illetve tíz szolgálati év után magasabb fizetési osztályba volnának kinevezhetők.
A tervezet a tagoknak a fizetési osztálynak megfelelő miniszteri tisztviselői elnevezést (segédtitkár, titkár, osztálytanácsos,
miniszteri tanácsos) biztosít.
A minősítés tekintetében a tervezet a mai jogtól eltér annyiban, hogy az elnöknél és alelnöknél nem kívánja meg a jogi
képzettséget, a műegyetemi oklevelet pedig pótolni engedi a
gazdasági, erdészeti vagy bányászati akadémiai tanfolyam elvégzésével.
A tervezet továbbá a szabadalmi hivatal tagjaira a bírói függetlenségre vonatkozó szabályokat kiterjeszti és a fegyelmi eljárásra vonatkozólag is részletes szabályokat állít fel.
A tervezet ezen intézkedései közül azok, amelyek a hivatal
állásának emelésére, a tagok bírói függetlenségének biztosítására
és a fegyelmi eljárásnak megfelelő szabályozására irányulnak,
kétségtelenül helyesek. Viszont más irányban a tervezet nézetem
szerint komoly aggályokra ad okot.
Mindenekelőtt nem oszthatom a tervezet álláspontját abban,
hogy a szabadalmi hivatal elnöki állásának betöltésére a műszaki
képzettséget is elegendőnek tartja.
A szabadalmi hivatal funkciója kettős. Egyfelől feladata lesz
és feladata marad a szabadalmi bejelentések elbírálása, vagyis
a döntés a szabadalmak megadása, illetve meg nem adása tárgyában, tehát széleskörű perenkívüli jogszolgáltatás gyakorlása.
Ezenkívül azonban feladata a szabadalmi hivatalnak a már
megadott szabadalmak tekintetében felmerülő jogviták egész
sorának elintézése.
Kétségtelen, hogy a szabadalmi bejelentések elbírálása menynyiségileg a hivatal tevékenységének aránytalanul nagyobb részét
alkotja.
De kétségtelen az is, hogy a hivatalnak, habár mennyiségileg kisebb, de fontosságra nézve nagyobb és qualitative lényegesen magasabb funkciója az, amely a már megadott szabadalmak tekintetében felmerülő jogviták elintézésével foglalkozik.
Ha ezt figyelembe vesszük, úgy mindenekelőtt meg kell állapítanunk azt is, hogy a szabadalmi hivatal elnökének a hivatal
vezetésén felül múlhatlanúl teendője kell hogy legyen a szabadalmi
hivatal elé tartozó jogviták elintézésének vezetése és irányítása,
tehát az elnöklés a bírói osztályban ós pedig annak vagy elsőfokú tanácsában, vagy azok egyikében, nemkülönben a fellebbviteli tanács működésének irányítása.
Ha már most elfogadjuk is, hogy a bejelentések elintézésénél a tanácselnök teendői nyugodtan bízhatók a hivatal műszaki
képzettségű tagjaira, különösen ha azok hosszabb ideje tevékenyek a hivatalnál és így a műszaki tudáson felül a kellő routine
felett is rendelkeznek, úgy másfelől bizonyos az, hogy a bírói
osztály és különösen annak elsőfokon elintézendő teendőiben
való vezetésére, tehát a jogviták elintézésére irányuló tevékenység irányítására a jogi tudás múlliatlanul szükséges.
Miután pedig igen ferde helyzetet teremtene, ha a hivatal
élén álló egyén a hivatal magasabb qualitású működésének vezetésére és irányítására nem hivatott, a tervezet álláspontját tévesnek kell tekintenem.
A tervezet arra hivatkozik, hogy a német szabadalmi törvény, nemkülönben az új német tervezet a hivatal elnökének
kvalifikációját nem írja körül, ennélfogva nincs kizárva az, hogy
műszaki képesítésű tag állíttassák a hivatal élére.
Ez igaz, de tény az is, hogy 1877 óta, tehát közel negyven
éven át tudomásom szerint egyetlen egyszer sem neveztek ki
műszaki kvalifikációjú elnököt. Az osztrák szabadalmi törvény
pedig az elnöknél, nemkülönben a fellebbviteli és sémmisségi
tanácsok elnökeinél megköveteli a jogi kvalifikációt és a hivatal
vezetésében legutóbb végbement változás alkalmával annak elnökévé, nemkülönben alelnökévé jogi képesítésű szakerők neveztettek ki.
Emellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy a német szabadalmi hivatal hatásköre jelenleg hasonlíthatatlanul szűkebb és
a német tervezet szerint szűkebb is maradna, mint aminő hatás-
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kör szabadalmi ügyekben a hivatalt nálunk már ma megilleti és
még inkább annál, amely őt a tervezet szerint meg fogná illetni
és így a helyzet korántsem azonos. Ettől eltekintve, a német
szabadalmi törvény a hivatal elnökétől semminő kvalifikációt
nem követel, ennélfogva lehetséges az is, hogy a hivatal elnökévé
olyan férfiú neveztessék ki, aki sem jogászi, sem műszaki képesítéssel nem bír, tehát kizárólag egyéni kiválósága alapján,
aminthogy úgy tudom, hogy a német szabadalmi hivatalnak
egy igen kiváló elnöke a diplofnáciai szolgálatból került a hivatal élére.
A német példát tehát erészben nem követhetjük és ekként
kizárólag a jogi és műszaki képesítés között kell dönteni.
Ily körülmények között pedig a magam részéről nem tartanám helyesnek, ha az elnöki állásra a műszaki képesítés is elegendőnek találtatnék és ha, amint a tervezet indokolása mondja,
a magas kinevezési tényezőre bízatnék, hogy jogászt avagy mérnököt, illetve erdészt, bányászt vagy okleveles gazdát akar-e a
hivatal élére állítani.
Ellenben helyesnek tarlanám, ha a hivatal vezetésében a
műszaki elem is tért nyerne.
Miután pedig- úgy vélem, hogy helyes volna, ha a hivatalnak
két alelnöke volna, vagy legalább is lehetne, megfelelőnek tartanám, ha a hivatal egyik alelnöke jogi, másik alelnöke pedig
műszaki képzettséggel rendelkeznék. A jogi képzettségű alelnök
helyettesítené az elnököt a bírói osztály vezetésében, a műszaki
képesítésű alelnök pedig a dolog természete szerint a bejelentési
osztály vezetésére volna hivatva.
Ezen megoldás, amely szerint a szabadalmi hivatalnak két
alelnöke lenne, a tervezettel szemben pénzügyi megterhelést nem
jelent, mert a tervezet az alelnökön kívül a hivatalnok még két
tagját kívánja az V. rang-, illetve fizetési osztályba sorozni, minélfogva semminő akadálya ném volna annak, hogy a hivatalnak
két, az V. rangosztályba tartozó alelnöke legyen.
Hogy a tervezet ismertetett álláspontja mily kevéssé áll meg,
az különösen kiderül akkor, ha figyelemmel vagyunk arra, hogy
ez a tervezet ugyan mindenkor csak a szabadalmi jogról beszél és ezen ügyek természetéből kívánja levonni azt a konzekvenciát, hogy a szabadalmi hivatal élére műszaki képesítésű
elnök is kinevezhető legyen, de mégis kétségtelen volt már a
tervezet megalkotásakor, hogy a szabadalmi hivatal lenne a természetes fóruma a védjegyügyek kezelésének is, sőt mi több, a
tervezet szerzője által kidolgozott és legutóbb szintén közzétett
tervezet tényleg a szabadalmi hivatalra bízza a védjegyügyek
kezelését is.
Eszerint a védjegyügyek a szabadalmi hivatal hatáskörébe
tartoznának és ezek intézését szintén a hivatal elnöke irányítaná.
Már pedig bárminő nagy véleménnyel legyünk is a műszaki
képesítés fontosságáról és szükségességéről, az bizonyos, hogy
a védjegyügyekben a jogásznak hasonlíthatlanul nagyobb szerepe van és kell hogy legyen, mint a műszaki bírónak és hogy
úgy az ábrás, mint még inkább a szóvédjegyek tekintetében
kizárólag jogi és forgalmi, szempontok irányadók, műszaki kérdések ellenben nem szerepelnek. A védjegyügyek elbírálásánál
a jogi tudáson kívül nagy szükség van a közgazdasági képzettségre és az ipari és kereskedelmi élet ismeretére, de műszaki
tudás szüksége nézetem szerint nem forog fen.
Ezzel korántsem állítom, hogy mérnök nem tanulhatná meg
a védjegyjogot. A magam részéről egyáltalában nem vallom és
nem hirdetem az oklevelek egyedül üdvözítő erejét. De úgy vélem, hogy ha a jogi képesítést a bíráskodás terén megköveteljük, akkor meg kell azt követelnünk a védjegyügyek terén is.
Ha pedig védjegyügyekben nem tartjuk szükségesnek a döntő
hatóság jogászi vezetését, akkor arra még sokkal hivatottabb
volna a kellő körültekintéssel rendelkező iparos vagy kereskedő,
mint a szabadalmi hivatalban felnőtt technikus szakbíró.
A szabadalmi hivatal műszaki elnöke eszerint nemcsak a
bírói osztály ügyeit volna kénytelen másnak átengedni, hanem a
védjegyügyek intézését, illetve ezen ügyek irányítását is. Ez csak
nem volna megfelelő állapot.
Viszont az sem kívánható, hogy azért, hogy a műszaki körök igényei kielégítést nyerjenek, a szabadalmi és védjegyügyek
elintézése szenvedjen.
Ha tehát nem akarjuk azt, hogy a kvalifikációra vonatkozó

szabály üres szó legyen, vagy pedig a szabadalmi ügyek intézésének kárával járjon, meg kell maradnunk a mai állapot mellett,
amely a hivatal elnöki állására jogászt kiván meg.
Ezzel szemben mint fentebb jeleztem, az alelnöki állások
egyikére műszaki szakbírót tartanék nem kópesítendőnek, hanem
egyben kinevezendőnek is.
Hiánya továbbá nézetem szerint a tervezetnek, hogy úgy a
jogász, mint a műszaki képesítésű tagok tekintetében beéri az
oklevéllel, a jogásztagoknál a bírói, illetve ügyvédi oklevéllel, a
műszakiaknál a műegyetemi, illetve gazdasági, erdészi vagy bányászati akadémiai oklevéllel. Ez mindkét kategória tekintetében
káros következményekre vezet.
Jogász szabadalmi bírónak nézetem szerint csak az volna
kinevezhető, aki a rendes bíróságnál vagy az ügyvédi karban
hosszabb időt töltött és így önálló gyakorlati jogászi tevékenység kifejtése útján megszerezte azt a körültekintést és gyakorlatot, amely őt arra képesíti, hogy az oly jelentős és bonyodalmas ügyeket, aminők a szabadalmiak, kellően elintézhessen. Nem
tartom ellenben kielégítőnek azt, hogy egyesek az oklevél elnyerése után máris ki legyenek bírákul nevezhetők, ekként anélkül, hogy bírák vagy önálló ügyvédek lettek volna, a szabadalmi
hivatalnál állást nyerjenek és ott fokról-fokra emelkedjenek.
De nem tartom helyesnek azt sem, ha valaki műszaki szabadalmi bíróvá kinevezhető anélkül, hogy valaha gyakorlati műszaki tevékenységet kifejtett volna. A szabadalmi hivatal műszaki
tagjának állására nézetem szerint csak az hivatott, aki az iparban hosszabb időn át dolgozott, aki megismerte a gyakorlati életet, saját tapasztalatok felett rendelkezik és így az ipari haladásnak nemcsak elméleti, hanem gyakorlati bírálója is lehet.
Ha a jogásznál is nagy hiba, hogy a tervezet erre nem
gondolt, úgy a műszaki tagoknál nézetem szerint annál károsabb, mennél nagyobb feladatot ruházunk a szabadalmi hivatalra.
Nem tartom helyesnek azt sem, hogy a tervezet a szabadalmi hivatal tagjai részére a fizetési rangosztálynak megfelelő
miniszteri tisztviselői címet akarja megadni. Sokkal helyesebb
volna, ha a szabadalmi hivatal bírói funkciójának megfelelőleg
szabadalmi bíró és szabadalmi hivatali tanácselnöki állások
kreáltatnának a VIII., VII. és VI. fizetési osztályoknak megfelelőleg, míg az V. fizetési osztály a szabadalmi hivatal elnöke és
alelnökei részére volna fentartva, ami mellett még mindig volna
módja annak, hogy a szabadalmi hivatali tanácselnökök egyike
vagy másika részére kiváló érdemek alapján ad personam az
V. fiz. osztály az alelnöki címmel és jelleggel megadható legyen.
Nézetem szerint továbbá hiánya a tervezetnek, hogy nem
gondoskodik arról, miszerint a bejelentési osztály, továbbá
a bírói osztály tanácsai a bírói osztály keretében pedig azok
a tanácsok, amelyek a bejelentési osztály határozatai elleni
felfolyamodások elintézésével foglalkoznak, azoktól a tanácsoktól, amelyek a megadott szabadalmakra vonatkozó kontenciózus
jogviták elintézésére vannak hivatva, szigorúan elválasztva legyenek. A szabadalmi hivatalra is áll és állnia keli annak, hogy a
különböző funkciók nem vegyíthetők össze és nem gyakorolhatók ugyanazok által egy és ugyanazon időben. A magam részéről nem fogadhatom el, hogy kielégítő eredményekkel jár az az
állapot, amelyben ugyanaz az egyén ma elsőfokon dönt szabadalmak megadása tekintetében, holnap a fellebbvitel során felülvizsgálja a bejelentési osztály valamely határozatát, azt követőleg
pedig megsemmisítési perben ítél.
Ha már nem vihetjük azt keresztül, hogy ezek a funkciók
teljesen elkülönítessenek, azt mindenesetre meg kell kívánnunk,
hogy legalább évről-évre külön tanácsok alakíttassanak és ezen
tanácsok az év folyamán ne legyenek megváltoztathatók.
Az indokolás ezen követelménnyel számol is, a vonatkozó
fejtegetéseiből azonban úgy látom, hogy a kérdés fontosságát
nem ismeri el egészen, midőn az imperativ szabályozás helyett
azzal biztat, hogy ez az állapot idővel nálunk is el lesz érhető.
A részleteket illetőleg kiemelendő, hogy a tervezet szerint a
bejelentések elbírálásánál a műszaki tagok mint egyes bírák
fognak eljárni. A bejelentési osztály tanácsában egy jogi és két
műszaki tag. Ugyanez áll a bírói osztály hármas-tanácsára, a
bírói osztály ötös-tanácsaiban pedig két jogász és három műszaki
tag lenne tevékeny, kivéve amidőn a kérdés túlnyomóan jogi
vonatkozású.
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A magam részéről helyeslem az egyesbírói intézmény behozatalát.
Azt is természetesnek tartom, hogy a bejelentési osztályban,
kivéve a szabadalmakra vonatkozó tisztán jogi kérdéseket, mint
pl. a lajstromba való bejegyzések ügyében, a tanács tagjai túlnyomóan műszakiak legyenek.
A bírói osztály tekintetében azonban a tervezet álláspontját
nem tehetem magamévá és helyesebbnek tartom, ha itt a vezetés mindig jogi kézben van és a tánács tagjainak többsége
jogász, tehát a hármas-tanácsban két jogászbíró, az ötös-tanácsban pedig három jogászbíró vesz részt.
(Folyt, köv.)
Dr. Lévy Béla.

Idegen államkincstár a belföldi bíróságnál
perelhető-e?*

ív.
Nemzetközi jogi kérdésekben nemcsak a bírósági határozatok, hanem a kormánynyilatkozatok is súllyal bírnak. A porosz
kir. igazságügyminiszter, illetve a porosz kir. kormány három
ízben, ú. m. 1819 október 5-én, 1832 március 15-én és 1835 április 9-én kelt rendeleteiben nyilvánította ki azt a véleményét,
hogy a külállam a belföldi bíróság előtt perbe nem vonható. 1 2
A német szövetséges államok kormányai 1885 január 18-án
a bírói szervezetről szóló törvényhez novelláris javaslatot nyújtottak be. E javaslatban kifejezetten ki volt mondva, hogy a
külállamok a belföldi bíráskodás alól mentesek. A javaslat indokolása szerint ezzel nem akartak a fennálló jogon változtatni,
hanem az érvényben álló nemzetközi jogelvet tételes német birodalmi törvényben kifejezésre akarták juttatni, nehogy a Gerichtsverfassungsgesetz 18., 19. §-aiból, melyek a területenkívüliséget élvező személyeket (követek, ezeknek családtagjai és szolgaszemélyzete) a német bíróságok joghatósága alól kiveszik, de a külállamokról hallgatnak — a contrario azt lehessen következtetni,
hogy a külállamok ily mentességet nem élveznek. A javaslatból
nem lett törvény, mert az annak előzetes megvitatása végett kiküldött bizottság tárgyalásain a javaslat elutasítását indítványozták, és így a szövetséges kormányok azt nem terjesztették második olvasás végett a birodalmi gyűlés elé. Seuffert13
nem közli
ugyan az elutasítás iránti indítvány indokait, 1 4 de abból a tényből, hogy a szövetséges kormányok a szóbanforgó javaslatot a
törvényhozás elé terjesztették, azt következteti, hogy ők a külállamoknak a belföldi bíráskodás alóli mentességét elismerték és
a nemzetközi jogot sértő törvénymagyarázat keletkezését meg
akarták akadályozni.
Meili15 idézi a svájci szövetségtanácsnak a szövetséggyűléshez
intézett jelentéséből 1 6 a következő nyilatkozatot: ((Általánosan el
ván ismerve, hogy egyik állam bíróságai nincsenek jogosítva a
másik állam ellen intézett polgári keresetek felett határozni, ha
csak ez ebbe bele nem egyezik. Tudomány és gyakorlat e tekintetben egybehangzók.))
V.
Az ellenkező álláspont a külállamnak a belföldi bíróság joghatósága alá vonhatását azért tartja szükségesnek és célszerűnek,
mert enélkül a belföldi honosoknak a külállamok elleni követelései kétesekké válnának, a belföldi ipar és kereskedelem károsodnék és a külállam fizetési készségétől való függési viszonyba
jutna. 1 7
Laband ezzel szemben a következőképen érvel: Az ellenvélemény aggodalmai téves feltevésekből indulnak ki. Két eset lehetséges. Vagy nem bízik a belföldi hitelező a külállamban: ez esetben előleg, letét, kezesség, kézizálog útján biztosíthatja magát.
Vagy pedig bízik abban, hogy a külállam bírói kényszer
nélkül is teljesíti kötelezettségeit. És e bizalom rendszerint in* Az előbbi közi. 1. a 41. számban.
Gruchot, 26. köt., 291., 293., 294. 1.
13
Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht. IV. köt.,
433. 1.
14
Erre még visszatérek.
15
Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht. IV. köt..,
392. 1.
16
Bundesblatt 1892. II. 810. 1.
17
Bar, «Intern. Privatrecht*. II. 684. 1.
12

dokolt: mert a külállam majdnem mindig fizetőképes és — saját
hitele érdekében is — fizetni kész; és mert a külállamokkal kötött üzletekből előálló nyereség rendszerint oly busás szokott
lenni, hogy a másik fél erre való tekintettel bátran megkockáztathatja a bírói jogvédelem hiányát. Ha mégis károsodik, akkor
sem áll teljesen védtelenül, mert diplomáciai úton lehet rajta segíteni.
De ha a belföldi honos nem szerzett magának kellő biztosítékokat, vagy nem gondoskodott arról, hogy a külállam magát
a belföldi bíróság joghatóságának már előre is alávesse, nem
követelheti, hogy a külállam, a nemzetközi j o g megsértésével, a
belföldi bíróság elé idéztessék.
Ebben a kérdésben nem jöhet figyelembe az, hogy ez a
helyzet a belföldi hitelezőre káros lehet: mert a nemzetközi jogszabályainak célszerűségi okokból való mellőzése azt eredményezhetné, hogy a másik állam netaláni megtorló intézkedései a
hazai államot, illetve ennek polgárait még nagyobb mértékben
károsítanák, esetleg — a két állam közötti viszony elmérgesedésével — súlyos nemzetközi bonyodalmak keletkeznének.
VI.
A felvetett kérdésben a magyar Pp. nem intézkedik: mert
annak 27. és 46. §-ai, amelyek «a belföldön lakhellyel nem bíró
személyekre, a belföldön állandó képviselőséggel vagy ügyvivővel rendelkező külföldi közintézetekre, testületekre, kereskedelmi
társaságokra, bányatársulatoki a, egyesületekre, alapítványokra és
más vagyontömegekre, a külföldi állam polgáraira)) nézve szabályozzák a bírói illetékességet, nyilvánvalóan csak a külföldi
állam alattvalóira,
illetve a külföldi állam területén székhellyel
bíró és annak alávetett jogi személyekre vonatkoznak;
és a Pp. 19—50. §-aiban foglalt illetékességi szabályok alkalmazhatóságának előfeltétele nemcsak az, hogy az ügy polgári
perútra és az illető bíróság hatáskörébe tartozzék, hanem —
mindezt megelőzően — az is, hogy az ügy, személyi és tárgyi
vonatkozásainál fogva, a magyar állam joghatóságának alá legyen vetve.
Nyilvánvaló, hogy a Pp. a szóbanforgó kérdést azért nem
szabályozta és nem is szabályozhatta: mert az, hogy az egyik
állam a másik állam joghatóságának mennyiben lehet alávetve,
nem az egyes államokon belül alkotott egyoldalú eljárási szabályoknak, hanem csak a nemzetközi jognak tárgyát képezheti- 1 8
Már a Pp. 9. §-a is erre mutat: mert e
szerint ocabban a
kérdésben, hogy a nemzetközi jog értelmében területenkívüliséget élvező személyekre a belföldi bíróság hatásköre mennyiben
terjed ki, a nemzetközi jog szabályai irányadók®.
Igaz ugyan, hogy a nemzetközi j o g ama szabályai, amelyekre
a Pp. 9. §-a utal, nem a külföldi államok elleni ügyekre, hanem ezeknek bizonyos diplomáciai képviselői, valamint az utóbbiak családtagjai és személyzete ellen irányuló ügyekre vonatkoznak. Ebből azonban nem lehet «a contrario)) arra következtetni, hogy a Pp. a külállamok és külföldi uralkodók perelhetősége tekintetében fennálló nemzetközi jogszabályokat hatályon
kívül akarta volna helyezni.
A Pp. 9. §-ában foglalt utalás ugyanis azért volt szükséges,
mert az általános jogszabály az, hogy a belföldön lakó vagy tartózkodó személyek a belföldi bíróság joghatóságának v a n n a k
alávetve ; és ezzel a szabállyal szemben azt a kivételt, melyet a
nemzetközi jog a bár belföldön lakó vagy tartózkodó, de területenkívüliséget élvező személyek tekintetében felállított, az eljárási szabályoknak a bírói hatáskörről szóló fejezetében külön
fel kellett említeni ;
ellenben sem a külállamokra, illetve államkincstárokra
nézve, sem pedig a külföldi uralkodókra nézve, mivel ezek
nem tartoznak a rendszerint itt lakó vagy tartózkodó személyek
közé, a polgári perrendtartásban nem kellett a rájuk vonatkozó
nemzetközi jogszabályokra utalni.
Sőt, ha az itt szóbanforgó kérdés csak a Pp. 9. §-ából és
az abban hivatkozott teriiletenkívüliségi jogszabályokból levonandó következtetés útján volna megoldható, úgy abból a körülményből, hogy még a külállamok és külföldi uralkodók bizo18
Ez is lehetett az indoka annak, hogy a német szövetséges
államok kormányai a szervezeti törvény módosítását célzó és fentebb IV. alatt említett javaslatot visszavonták.
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nyos, itt tartózkodó képviselői és ezeknek bizonyos hozzátartozói
is rendszerint mentesek a belföldi bíróság joghatósága alól, azt
kell (argumentum a minori ad maius) következtetni, hogy ugyanily mentesség magát a külállamot és a nem rendszerint itt tartózkodó külföldi uralkodót még inkább megilleti.
A magyar bíróságnak szintén volt alkalma a felvetett kérdéssel a közelmúltban foglalkozni. Felperes, magyar állampolgár,
kártérítési keresetet indított a török császári kincstár ellen, a
budapesti kir. törvényszéknél mint a Pp. 27. és 29. §-ai szerint
illetékes bíróságnál, azon az alapon, hogy a török hadügyminisztérium azzal bízta meg a felperest, miszerint a török császári
kormány tulajdonát képező 500 vaggon árút Triesztből Dedeagacsba szállíttassa ; a török kormány azonban a szállítandó
árút nem bocsátotta a felperes rendelkezésére és ezzel a szerződésszegéssel neki kárt okozott. A keresetlevélhez csatolt szerződés szerint mindkét fél a konstantinápolyi török törvényszékek bíráskodásában állapodott meg, jóllehet a magyar Pp. 45. §-a
szerint a felek magukat — érvényesen — csak valamely belföldi
bíróság illetékességének vethetik alá. A budapesti kir. törvényszék 10. P. 33,033/1916. számú végzésével a keresetet, tárgyalás
kitűzése nélkül, hivatalból visszautasította, mert a török állani
szuverénitásából következik, hogy az más állam bírósága előtt
alperesként perbe nem vonható. A budapesti kir. ítélőtábla 19 az
elsőbíróság végzését helybenhagyta, amely döntés — a Pp.
551. §-a értelmében — véglegesnek tekinthető. Bonyolította a
kérdést az a körülmény, hogy a török kormány 1914. év október havában megszüntette a nem török állampolgárok ügyeiben
eljárt nemzetközi (kapitulációs) bíróságok működését. Ez azonban a magyar bíróság döntésérc nem bírhatott befolyással : mert
eltekintve attól, hogy felperes a török kormánnyal jóval a kapitulációs bíróságok eltörlése után szerződött és hogy azt sem
mutatta ki, miszerint a rendes török bíróságnál a török államkincstárral szemben jogvédelmet nem találhat :
a magyar bíróság az általános nemzetközi jogszabály alól csak
akkor tehetett volna kivételt és az ügyben csak akkor járhatott
volna el, ha a török kincstár magát a magyar bíróság joghatóságának már eleve alávetette volna.
Vájjon a magyar bíróságnak akkor is így kellett volna határoznia, ha a kereset nem a szövetséges török állam, hanem
valamely, velünk ellenséges viszonyban álló és a nemzetközi
jogot a maga részéről nem respektáló állam ellen irányult
volna? ez a kérdés már túlmegy a jelen fejtegetés keretein. 2 0
r

VII.

Előrebocsátottam, hogy a külállamok elleni belföldi jogsegélyt megtagadó nemzetközi jogszabály alól kivételek is vannak. Az «lnstitut de droit international® által kidolgozott és
Hamburgban, 1891. évi szeptember hó 11-ikén tartott ülésén elfogadott szabályzat-tervezet 2 1 szerint a külállam perbevonása a
következő esetekben volna megengedhető :
1. belföldön lévő ingó vagy ingatlan vagyonra vonatkozó
dologi jogi és birtokkeresetek alapján;
2. oly keresetek alapján, melyeket a külállam ellen, mint a
belföldi joghatóságnak alávetett egyén örököse, illetve hagyományosa ellen, vagy mint a belföldön megnyílt örökséghez jogosult ellen indítanak;
3. kifejezett alávetés esetében, amivel egyértelmű a hatásköri
kifogás nélküli perbebocsátkozás; amennyiben pedig a külállam
maga lép fel a belföldi bíróság előtt felperesként, ezzel ő olyannak tekintendő, mint aki magát nemcsak a perköltségben való
marasztalásra, hanem az ugyanazon jogviszonyból származó viszontkeresetre nézve is e bíróságnak alávetette;
4. a külállam által a belföldön folytatott kereskedelmi, ipari
vagy vasúti vállalatra vonatkozó perekben;
5. belföldön létrejött szerződésből kifolyólag, ha az ítélet
1 9 P. IV. 5081/1916. Perjogi Döntvénytár II. 445. sz.
20
Lásd a drezdai Oberlandesgericht fentebb említett és a
«Deutsche Juristenzeitung» 1915. évi 70. és 930. lapjain közölt határozatait.
21
Közölve az «Annuaire de l'Institut de droit internationab
XI. 1892. évi 426—438. lapjain és részben a «Zeitsch*rift für internationales Privát- und Strafrecht» 11. 159., 160. lapjain, valamint a
«Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht» IV. 376. lapján.
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teljes végrehajtása akár kifejezett kikötés alapján, akár az ügy
természete alapján itt kérhető;
6. belföldön elkövetett delictum vagy quasi-delictum alapján
támasztott kártérítési követelésekre nézve.
Meili kiemeli, hogy az alnstitut de droit international)) csupán magánjellegű tudományos intézet, amelynek határozatai,
szabályzatai és szabályzat-tervezetei nem jogszabályok és nem a
már létező nemzetközi szokásjog kodifikációját, hanem csak a
nemzetközi jog jövőbeni fejlődésének előkészítését célozzák; de
a szóbanforgó tervezet nem is találkozott az Institut mindegyik
tagjának helyeslésével. 22
VIII.
Áttérve az egyes kivételek külön vizsgálatára: Kohler, Laband és Meili szerint a belföldi vagyonra és különösen a belföldi ingatlanokra
vonatkozó kivétel vitán kívül áll. A belföldi
ingatlan az állam területének alkatrésze és ezért az ezt tárgyazó
vitás kérdések felett egyedül a hazai bíróság ítélkezhetik. Ez
következik az állam feltétlen területi felségjogából, melynek az
idegen államot megillető immunitás elvével szemben is érvényesülnie k e l l 2 3
Ellenben Senfjert szerint — már ismertetett álláspontjához
híven — ez a kivétel csak látszólagos, mert a «forum rei sita?»
elvéből még nem következik, hogy az ítéletet a külállam ellen,
kényszer útján, végre is lehetne hajtani. Ha a belföldi bíróság
a külállamot ítéletileg kötelezné is a belföldön fekvő vámépület
kiadására, ezen az alapon mégsem lehetne a külállam vámhivatalnokait az épületből karhatalommal kitenni: mert ez—Seuffert
szerint — háborús eljárás volna, már pedig a bíróságnak nem
áll jogában hadat üzenni. De Seuffert itt nem méltatja kellően
azt a szempontot, hogy éppen a külállam közegei sértik meg
elsősorban a fórum rei sit«*e-t elismerő nemzetközi jogrendet, ha
a kétségtelen hatáskörében eljárt belföldi bíróság ítéletét nem
respektálják és ezzel maguk provokálják ennek kényszervégrehajtását. Túlzásba esik tehát Seuffert, amikor az ítélet végrehajtását — a példaként felhozott esetben — háborús eljárásnak
minősíti. Némileg hasonló állásponton volt az osztrák legfelsőbb
bíróság 1878 január 3-ikán kelt határozata, mely a bécsi német
nagykövetségi palota építésével elkövetett birtokháborítás miatt
a szomszédos telektulajdonos által a német birodalom ellen indított keresetet visszautasította és ezt egyszerűen a külállamnak
a belföldi bíróság joghalósága alóli mentességével indokolta.
Csak később — 1895. évben — keletkezett az osztrák Jurisdiktionsnorm, melynek IX-ik cikke a magyar Pp. 9. §-ával és a
német Gerichtsverfassung 20. §-ával megegyezően, a belföldi ingatlanokra vonatkozó dologi keresetek tekintetében az egyébként területenkívüliséget élvező személyeket is a belföldi bíráskodás alá helyezi.
Oly esetben, amidőn a külállam az ő államadósságai törlesztése végett külön fedezeti alapot helyezett el a belföldön és erre
a hitelezőknek zálogjogot engedélyezett, az angol bírói gyakorlat
megengedte, hogy a hitelezők zálogjogukat a belföldi bíróságnál
érvényesítsék, nevezetesen az alap kezelői annak a belföldről
való elvonásától eltiltassanak. Kohler ezt is a ocforum rei sitse»
elvére alapítja, mivel itt a belföldön érvényesített dologi jogról
van szó.
Ugyancsak ide sorozza Kohler az angol Ghancery Court és
Gourt of Appeal 1878. évi határozatait, m e l y e k — a külállam által
belföldön elkövetett szabadalomsértésből kifolyólag — úgy rendelkeztek, hogy a szabadalmi termékek a belföldről eltávolíthatók.
(Bef. köv.)
Dr. Kovács Marcel.

A hatáskör kérdése az ideiglenes nőtartási
perekben.
A Jogt. Közi. f. évi 26. számában
a tárgyról írva, érdekes kérdéseket
Következtetései és megoldása
ményem szerint úgy a Pp., mint
szó fér.
22

dr. Badány Dezső táblabíró úr
vet fel.
helyességéhez azonban vélea H. T. szempontjából sok

«Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht.» IV.
372—37*7. 1.
23
V. ö. a Pp. 9. §-ának 2. bekezdését és a magyar főudvarnagyi bíráskodásról szóló 1909 : XVI. tc. 5, §-át.
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A régi eljárással szemben az ideiglenes nőtartás iránti kö- A 98. §. ugyanis bíróról tesz említést és a válóperbeli előkévetelések a Pp. 1, §. 2. i) pontja értelmében csak kivételesen szítő eljárás is a Pp. szerint szintén egyesbíró által történvén,
és annyiban tartoznak a jbíróság hatáskörébe, amennyiben azok kétség merülhetett volna fel a tekintetben, hogy a H. T. 98.
nincsenek a házassági per bíróságához utasítva. (Pp. 674. §.)
esetében a bíró vagy a per bírósága határozzon-e a különélés elFőszabály tehát az, hogy az ezen kérdések felett való hatá- rendelése kérdésében.
rozathozatal a házassági per bíróságának van fenlartva. Ezt a
Véleményem szerint konkurrenciáról, res judicatáról olyan forszempontot a törvény indokolása is feltűnően kidomborítja.
mában, amint ezt a hivatkozott cikk említi, szó nem lehet.
A törvényszéki hatáskör a Pp. 674. §. 1. bekezdése szerint
A válókereset benyújtása, vagy a békéltetési kérés beadása
ezen követelésekre a házassági perben beadott kereset megindí- előtt mindig a kir. jbíróság,
annak benyújtása után pedig
tásával vagy az előzetes békéltetés iránt beadott kérés benyújtá- tekintet nélkül arra, hogy volt-e, vagy van-e a jbíróságnál ideigsával kezdődik.
lenes nőtartásért per folyamatban — mindig a válóper
bírósága
Ebből következik, hogy ezen időpönt után, akár lett a há- határoz az ideiglenes nőtartás kérdésében. Az ezirányú jbírósági
zassági perben tartás iránt kérelem előterjesztve, akár nem, a eljárásnak vagy ítéletnek más kihatása nincs a válóper-bírósági
jbíróság előtt ideiglenes nőtartás iránt keresetet indítani nem eljárásra, mint az, hogy ha már ez irányban megfelelő intézkelehet s ha ilyen mégis indíttatik, ez a Pp. 180. §. 3., illetőleg 5. déseket talál, a maga részéről ideiglenes intézkedést nem tesz,
mert a végítéletben úgy is eldönti a végleges nőtartás kérdését.
pontjában írt pergátló oknál fogva megszüntetendő lesz.
Érdekesnek látszik, hogy mi történjék az esetben, mikor a
Ellenben a fent kitett időpont előtt az ideiglenes nőtartás
iránti követelések a Pp. 1. §. 2. i) pontja szerint a jbíróság ha- jbíróság és a válóper bírósága egymástól netán eltérő összegektáskörébe lévén utalva, azok felett a járásbíróságot illeti meg a ben szabta meg az ideiglenes nőtartás havidíjait?
Ez előfordulhat akkor, mikor a válóper bírósága vagy nem
döntés joga.
bír tudomással a már fett előző intézkedésről, vagy azt az adott
Ha a jbírósági per folyamata alatt később meg is indul a
viszonyokra nem falálja már megfelelőnek.
házassági per és abban esetleg tartást kér is a nő, a jbíróságnak
Miután mindkét eljárás a peres felek ellenőrzése alatt áll
ettől függetlenül a döntésig kell továbbfolytatnia a pert, mert
a Pp. 674. §. indokolása kifejezetten kimondja, hogy a 674. §. a és az ez irányban szükséges tájékoztatást nyújthatják, az első
Pp. 1. § . 2 . i) pont és az 1877 : XX. pont 13.
rendelkezéseit esetről alig lehet szó. A második eset pedig azért nem valószínű,
érintetlenül hagyja. De nincs is jogszabály, melynek alapján a mert az ebből eredhető zavarok miatt kerülni fogja a per bírójbíróság a döntést megtagadhatná, sem pedig a Pp. 234., 235. sága, hogy nyomósabb indok nélkül az ideiglenesség még hátra§-ai arra támpontot nem adnak, hogy a döntést felfüggeszthesse. lévő rövid tartamára újabb eltérő intézkedéseket tegyen.
Ha azonban ilyen eset mégis előfordulna, véleményem szerint
A felvetett kérdésre felelőleg a jbírósági döntésnek — legyen
kezdve mindig a válóaz akár helyt adó, akár elutasító — a törvényszéknél bármely e kérdésben a telt intézkedés hatályától
per
bíróságának
intézkedése
lesz
az
irányadó,
mert az indokolás
alakban megindult eljárásra perfüggőségi vagy ítélt dolog hatálya tehát nem lehet, mert a Pp. 674.
utolsó bekezdése vilá- szerint a fő ügy (válóper) bírósága van egyedül abban a helyzetgosan rendelkezik a tekintetben, hogy a 674. §. első bekezdésé- ben, hogy ezen kérdések felett is a per állása és a felek életben írt intézkedések akkor is alkalmazhatók,
ha afelől már bíró- viszonyaihoz képest megfelelően dönthessen..
Aminthogy a végleges nőtartás kérdésében hozott ítélet jogság vagy gyámhatóság előzőleg határozott.
Ha a 674. első és utolsó bekezdésének szövegezését nézzük, erőre emelkedésével minden újabb eljárás nélkül, magától megszűnik az ideiglenes nőtartás kérdésében hozott ítéletek hatálya,
ennek az álláspontnak helyességéhez kétség sem férhet.
Ugyanis ideiglenes intézkedésről lévén szó — mert a végle- épen úgy szűnik meg itt is a válóper bíróságának újabbi intézges nőtartás kérdését a befejező végítélet dönti el —, a 674 §. kedésének hatálya kezdetétől a jbíróság által hozott ítélet további
utolsó bekezdésében írt rendelkezés nem imperativ jogszabály- hatálya, vagy válik feleslegessé a jbíróság döntése, ha őt e tekinA törvényhozó ezzel a kifejezéssel (.(.alkalmazható)) (és nem alkal- tetben a később indult válóperben a törvényszék ezirányú dönmazandó) csupán módot akart nyújtani a válóper bíróságának tése netán már megelőzte volna.
Természetes dolog, hogy az addig lejárt és netán kifizetetarra, hogy amennyiben addig az időig jbíróság vagy gyámhatóság elutasítólag, vagy nem megfelelőleg intézkedett az ideiglenes len részletek követelhetési joga érintetlenül marad azért, mert az
nőtartás stb. kérdésében, e tekintetben, ha arra szükség
van, újabb intézkedésnek visszaható ereje az előző ítéletre nem lehet.
Antal
József.
ideiglenesen ő is intézkedhetik.
Ha azonban az ez irányban már tett előző intézkedéseket
megfelelőnek találja, nincs kötelezve ilyen ideiglenes intézkedés
Szemle.
BELFÖLD.
tételére, miután arra szükség sincsen.
Minthogy erről a törvény indokolása hallgat, véleményem
— A 13. számú jogegységi döntvény a Kúria teljes
szerint a 674. §-nál azért kellett az utolsó bekezdést felvenni,
ü l é s e e l ő t t . A kir. Kúriának 1916 november 25-én tartandó
mert a válóper megindítása, vagy a békéltetés iránti kérés be- polgári teljes ülésére a következő vitás elvi kérdés eldöntése van
nyújtása után az ezek felett való intézkedési jogot az első be- kitűzve: «Aki valamely ügyének ellátására maga helyett mást
kezdés kizárólagosan
a válóper bíróságához utalván, szükséges- rendel ki, az csupán saját vétkessége esetében vagy anélkül is
nek látszott, hogy a perindítás előtt történt régebbi intézkedé- felel-e azért a kárért, melyet a kirendelt az ügykörébe eső tennisek is összhangba hozhatók legyenek a feleknek a válóper idejé- valók teljesítésében harmadik személynek jogellenesen okoz ?»
ben létező életviszonyaival.
(Előadók Staud Lajos és Tury Sándor.) Tudvalevőleg ugyanazt
Ennek a felfogásnak helyessége mellett szól a 674. §. indo- a kérdést döntötte el a Kúria 13. sz. jogegységi döntvénye (kökolásának az a része is: «. . . mindezek olyan ideiglenes intézzölve Mjogi Dtár 289. 1.). Először fog megtörténni, hogy a Kúria
kedések, melyek a válóper mindenkori állásának figyelembe véte- teljes ülése a Pp. Ét. 71. §-a alapján oly vitás kérdésben foglal állást,
lével teendők meg és a per állásának változásával szintén válto- melyre vonatkozólag a jogegységi tanács már döntvényt hozott.
zás alá eshetnek. Epen azért a sürgősségnél és ideiglenességnél
— D r . S c h m i d t R i c h á r d , a lipcsei egyetem tanára, f. hó
fogva a határozathozatalt a törvény nem is köti alakszerűsé19-én, csütörtökön d. u. hat órakor a Magyarországi Bajtársi Szögekhez)).
vetség jogi szakosztályában aRichtergewalt und Anwaltsfunction
A hivatkozott cikkben adott megoldás a H. T. és a Pp. fel- in der künftigen Zivilrechtspflege» címmel előadást tart. Nemhívott §-aiból sem magyarázható ki.
csak az előadás tárgya, hanem az előadó személye is méltán
Igaz ugyan, hogy a Pp. 674. §. első bekezdésében nincs fel- megérdemli azt a nagy érdeklődést, amelyet az előadás híre
híva a H. T. 99. §-a, de benne van a H. T. Í02. §-a. Ez pedig
jogászkörökben felkeltett. Schmidt professzor a német, jog-tanári
a többek között a nőtartás kérdésének ideiglenes rendelkezését kar egyik elsőrangú kiválósága, akinek hazájában való értékeléis kötelességévé teszi a különélés elrendelésekor a válóper bírá- sét legjobban az a tény dokumentálja, hogy a liftesei egyetem
jának.
Binding tanszékére hívta meg. Noha a büntetőjog és közjog
A 98. §. pedig kifejezetten azért van benne, nehogy félre- tanára, alapos és elismert művelője a perjogi irodalomnak is.
értés történjék a tekintetben, hogy kérelem esetén a bíró vagy a Általában rendkívüli sokoldalúság, széles koncepció, mély filozóper bírósága határozzon-e a különélés elrendelésének kérdésében. fiai és történeti tudás jellemzi munkáit, amelyek közül első-
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sorban a ccDie Aufgaben der Strafrechtspflege», «Allgemeine
Staatslehre» és «Lehrbuch des deutschen Zivilprocessrechtes»
című főművei érdemelnek említést. Schmidt Richárd mint előadó is kiváló. Világos és könnyed tárgyalási módjával mindig
le t u d j a kötni hallgatói figyelmét. Az előadáson, amely jogászságunk színe-java jelenlétében fog lefolyni, vendégeket szívesen
lát a Szövetség.

— A bizonyításfelvétel közvetlensége. Bíróságaink —
és különösen a fellebbezési bíróságok — nehezen tudnak a Pp.
274. §-ának a közvetlen bizonyítás felvételre vonatkozó szabályával megbarátkozni. A Perjogi Döntvénytár I. 376. sz. a. közölt
esetben a budapesti kir. ítélőtábla oldotta fel a fellebbezési
bíróság ítéletét, mert ez a székhelyén lakó peresfelek eskü alatti
kihallgatását, törvényes ok nélkül, kiküldöttje útján foganatosította. Újabban a kolozsvári kir. Ítélőtáblának (P. II* 2842/915. sz.)
ugyanezt kellett tennie, a következő indokolással : «A bizonyításnak kiküldött által való foganatosítása megfosztja a tanács
többi tagjait attól, hogy a bizonyítékokat kellőképen mérlegelhesse, a feleknek pedig a szükségessé váló ú j a b b tárgyalással
költségszaporítást is jelent. A Pp. 289. §. 4. pontjában érintett
tetemes nehézség alatt nem a bíróság ügyvitelében, hanem magának a tanúkihallgatásnak körülményeiben rejlő nehézséget lehet csak érteni ; az a körülmény tehát, hogy a fellebbezési bíróság idejét a közvetlen kihallgatás nagyobb mértékben vette
volna igénybe, a Pp. 289. §. alkalmazását nem indokolhatja.))
Csak helyeselhető, ha a felülvizsgálati bíróságok ebben a fontos
kérdésben a törvényes álláspontot erélyesen és következetesen
érvényre juttatják.
K.

— Az ügy végelintézósétőí független költség. A Pp.
203., 221. és 431. §-ai értelmében az a fél, aki a targyalás előkészítésére vonatkozó kötelességének elmulasztásával, illetve elkésett teljesítésével, vagy oly utólagos ténybeli előterjesztésekkel,
melyeket a bíróság meggyőződése szerint korábban érvényesíthetett volna, a tárgyalás élhalasztására okot ad, az ebből eredő
költségben mindenesetre és még akkor is elmarasztalandó, ha a
perben nyertes. Vitás, hogy a marasztalás a tárgyalás elhalasztásakor nyomban helyt foghat-e, avagy azt a véghatározatra
kell-e hagyni ? Egyrészt a debreceni, másrészt a temesvári és
nagyváradi táblák ellentétes határozatai után a Kúria 4010/1916.
és 5446/1916. sz. végzéseiben kimondotta, hogy ennek a költségnek a megtérítési kötelezettsége egyáltalán nem f ü g g össze azzal
a kérdéssel, hogy az ily költségben marasztalt fél végeredményben, a lefolytatott ügyben nyertessé vagy vesztessé válik-e, így
tehát az elhalasztásról intézkedő határozatban a költség felmerülésére okot szolgáltató fél a költségben a Pp. 424. §. 2. bekezdése alapján marasztalható. Ugyanígy döntött a napokban a
budapesti kir. tábla IY/cJ tanácsa is. Bizonyos, hogy a marasztalásnak csak így van kellő hatása és csak ily bírói gyakorlat
alkalmas a perek tartamának megrövidítésére.
K.

— A perbe vitt jog azonosságának kérdése. (Perfüggőség.) Biztosítási összeg megfizetése iránti perben a perfüggőség kifogása nem emelhető azon az alapon, hogy a biztosítási szerződés érvényességének megállapítása iránt per van
folyamatban. A kir. Kúria 1916. P. IV. 80. számú ítélete szerint : <iA Pp. 147. §-ának 1. pontja értelmében a megindított per
folyama alatt ugyanazon jog iránt újabb pert indítani nem lehet ; eszerint az eljárási szabály szerint tehát perfüggőség esete
csak akkor állhat be, ha a korábbi s a későbbi perrel érvényesített jog ugyanaz. A fellebbezési bíróság által megállapított s
meg nem támadott tényállás szerint a felperes részéről az alperes ellen korábban megindított kereset a jelenlegi pernek is
alapjául szolgáló biztosítási szerződés érvényességének megállapítására, míg a jelenlegi kereset a biztosítottnak időközbeni elhalta folytán esedékesnek vitatott biztosítási összeg megfizetésére
irányul. A külön-külön keresettel érvényesített jog tehát lényegileg azonosnak nem tekinthető, mert a jogviszony bírói megállapítását és a jogviszonyból származtatott követelés kifizetését
vagyis a teljesítést tárgyazó jogigény fogalmilag eltér egymástól. A perfüggőség fenforgása ezek szerint tekintet nélkül arra,
hogy a felperes a korábbi eljárási szabályok hatálya alá tartozó
keresete alapján folyamatba tett perében a fizetés iránti igényét
pótlólag érvényesíthette-e vagy sem ? meg nem állapítható.

SZÁM.

KÜLFÖLD.
— J u s u n d R e c l i t , a jog és az igazság sorsa, a két fogalomé,
amelyek látszólag egy anya szülöttei, de amelyeknek életútjai
hamarosan széjjelválnak és egymástól mindinkább eltávolodnak,
ezzel a jelenséggel, miután azt már a jogi folyóiratokban, tankönyvekben, bizottsági és plenáris ülésekben agyontárgyalták, újabban a szépirodalom is kezd foglalkozni. A summum ius —
summa injuria tetszetősnek látszó elve az, amely számos és különböző tehetségű szerzőt megihletett, hogy a jogtudománynak és gyakorlati alkalmazásának: a bíráskodásnak fogyatékosságait a legplasztikusabban kidomborítsák. A jog, a törvény,
amely legpontosabban alkalmazva a legnagyobb igazságtalanságot vonja maga után, a bölcseség, amelynek tetőfoka a legnagyobb ostobaság — ennek a metamorfózisnak bemutatása a nagyközönség előtt — amelyet a leleplezések mindennél jobban szórakoztatnak, ritkán téveszthet hatást. Ily kedvtelésben akarja a
«Jus und Recht» Fred B. Hardt álnevet választott írója is olvasóit részesíteni. A kiváló tehetségű fiatal ügyvéd, akinek sok
az ellensége — aminthogy a tehetség az a tulajdonság, amelyet
a legnehezebben bocsájtanak meg valakinek — egyik ügyfele érdekét némileg túlbuzgón, bár teljes önzetlenséggel képviselve, a
nyomozó és a vádhatóság rövidlátása következtében bűnvádi eljárás alá kerül, a bíróság részben nemtörődömsége, részben tudatlansága hatása alatt az ügyvédet nyilvánvalóan igazságtalanul
szabadságvesztésre ítéli, a kérdés súlypontja a tényállás megállapításában rejtőzvén, a felsőbíróság nem segíthet. A rosszkor és
tévesen alkalmazott kegyelein már csak egy önmagával meghasonlott, a társadalomból örökre kibukott exisztenciára talál.
Az ((Anwaltstragödie))-nek címzett regény valóban nem fukarkodik áldozatát a rokonszenves tulajdonságok tömegével ékesíteni,
míg annál sötétebb színekben látjuk a korlátoltság és rosszindulat megtestesülését, az államügyészt és a hivatalnoki életpálya
szellemgyöngítő hatásaival a törvényszék tagjait. Mindezt kétségtelenül igen ügyesen és érdekesen vonultatja el szemünk előtt
a szerző, csak egyet felejt el — és ez lényeges— hogy ily jelenségek a jognak, az igazságszolgáltatásnak, mint intézménynek
hiányait bizonyítani nem alkalmasak. Amint a hangszer nem
okolható, ha kontár-kéz alatt disszonáns hangokat ad, úgy a törvény sem, ha tudatlan, lusta és értelmetlen alkalmazója az igazság helyett csak a (uus))-t tudja érvényre juttatni. Rövidlátás
kellene hozzá, ha azt állítanók, hogy az említett műben felhozott
jelenségek nálunk ismeretlen fogalmak; a büntetés előrelátható
nagysága, amely feneketlen zsákként szerepel az előzetes letartóztatások elrendelésénél és amelyből arra kell következtetni,
hogy a nyomozó hatóság látnoki elmével már a bűnügy legkezdetlegesebb állapotában is meg tudja mondani, hogy milyen nagy
lesz a büntetés, a vádtanács, amely a sok szószaporítást kerülve,
hamarosan kész a sürgönystilusba öltöztetett helybenhagyó határozattal, mert a ((megváltoztatásra törvényes alap nincsen)), a
főtárgyalási szavazóbírák, akiket mindennél jobban érdekel, hogy
mikor lesz vége a tárgyalásnak, a büntetőbíróságoknak a magánjog szabályaiban való teljes járatlansága, mindezekről mintha
már magunk is hallottunk volna itthon beszélni. Fs mégis ez a
törvény, a j o g és az igazságszolgáltatás csődjét még nem jelenti.
aNincs tökéletes suszterinas*), m o n d j a a Nürnbergi Mesterdalnokok Dávidja; az ideális intézmények kora még nem érkezett el,
egyes nem odavaló emberek botlásaiért egy hatalmas állami
funkciót lealacsonyítani csak végtelen cinizmus képes. A (dus
und Recht)) szerzője és mindinkább szaporodó társai is hatalmas
tévedésben vannak, ha azt hiszik, hogy a köz érdekében j á r n a k
el, amidőn a népnek a bíróságok iránt amúgy is megingó bizalmát még súlyosabb próbáknak teszik ki.
Spectator.
B í r ó s á g i v é g r e h a j t ó i vizsgával és teljes ügyvédi irodai
és telekkönyvi gyakorlattal bíró, négy középiskolát végzett, fiatal, had mentes, jó gépíró ügyvédi irnok, ki jelenleg is Erdély
egyik nagyobb forgalmú irodájában, törvényszéki székhellyel
bíró városban több mint öt éve egyfolytában működik, eddigi
működési helyéhez hasonló, lehetőleg törvényszéki székhellyel
bíró nagyobb városban levő nagy forgalmú ügyvédi vagy közjegyzői irodában alkalmazást keres. Fizetési igényei — figyelemmel a mai drágaság folytán előállott nehéz megélhetési viszonyokra — megállapodás tárgyát képezik. Úgyszintén az esetleges kiszállások díjai is. Szives megkeresések «Kiváló szorgalom
és ambició» jeligére a kiadóhivatalba kéretnek.
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X.
h. A hagyományosnak,
mint egyúttal
törvényes
örökösnek
törvényes örökösödési jogigénge. £
4
Gyakori eset, hogy a szülő végrendeletében akként rendelkezik, hogy a mellette volt és gazdaságában hosszú időn át tevékeny részt vett íiát általános örökössé teszi, míg másik fiát,
akit kitaníttatott, és mint a végrendelet említi, úrrá nevelt, vagy
a leányát, kit jól adott férjhez, csak hagyományban részesíti, ós
igen gyakran a hagyományban részesített fiú vagy leány a
rendszerint készpénzbeli összegből álló hagyományt az általános örököstől fel is veszi és szabályszerű elismervényben
nyugtatja.
Vitás kérdés, hogy vájjon a végrendeleti hagyomány felvétele
folytán kielégítettnek tekintendő-e a hagyományos örökösödési
igényeire; lemondott-e a hagyományos további örökösödési jogigényei érvényesítéséről; szóval a hagyomány elfogadása után
van-e joga a fiúnak vagy leánynak arra, hogy a végrendelettel
szemben törvényes örökösödési igényt érvényesítsen ?
A m. kir. Kúria az ilyen leszármazót nem zárja el attól,
hogy törvényes örökösödési jogigényt érvényesítsen a végrendeleti általános örökössel szemben, feltéve, hogy a hagyomány elfogadásakor, esetleg később a hagyománnyal magát örökösödési
igényeire nézve sem nyíltan, sem a fennforgó körülményekből
megállapíthatóan hallgatagon kielégítettnek nem nyilvánította és
illetve kielégítettnek nem tekinthető. Az ilyen leszármazó hagyományos tehát a hagyomány elfogadása után is megtámadhatja a
végrendelet érvényességét és törvényes örökrészt [igényelhet, a
végrendelet érvényben tartása esetében pedig kötelesrészének kiegészítését követelheti; önként értetik, hogy a felvett hagyomány
értéke neki minden esetben beadandó, amiről alább fogok megemlékezni.
Azonos elbánás és megbírálás alá esik az ági törvényes örökösnek, mint hagyományosnak törvényes -örökösödési igénye a
végrendeleti kedvezményezettel szemben.
«Ha a hagyományos törvényes örökös is: a neki szánt hagyomány elfogadása és nyugtázása által még nem veszti el jogát,
hogy a végrendelet érvényét megtámadja és ^törvényes örökösödési jogát érvényesítse.)) 5042/1913.
* Előző közleményeket lásd a Jogt. Közi. 1915. évf. 46., 47., 50.
és 1916. évf. 1., 4., 10., 14. 20. és 37. számaiban.
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5. Az oldalrokon
kozottal
szemben.

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.
törvénges

örökös

jogigénye

a

megajándé-

Ha a leszármazók hátrahagyása nélkül elhalt örökhagyó még
élők közt létesült jogügylettel vagyonát harmadik személyre ingyen átruházta, például az eltartás kikötésével, ami ha az átruházott vagyon jövedelméből fedezhető, a jogügylet az általános
bírói joggyakorlat szerint ajándékozásnak tekintendő: kérdéses
lehet, hogy az oldalrokonnak, mondjuk: az örökhagyó testvérének, ki az örökhagyó által elajándékozott vagyonra, ha az a hagyatékban megvolna, a törvény alapján öröklésre jogosult lenne,
van-e joga a vagyonátruházási, ajándékozási jogügyletet megtámadni, s az elajándékozott vagyonra, mint hagyatékra törvényes örökösödési jogigényt érvényesíteni ?
Abban az esetben, ha a megajándékozott a jogügyletet az
anyagi jogelvek súlyos megsértésével eszközölte ki a maga javára, ha tehát tévedés, kényszer, magánjogi csalás stb. forgott
fenn a jogügylet létesítése körül, az örökösödésre hivatott oldalrokon kétségtelenül jogosult a megajándékozottal szemben fellépni és törvényes örökösödési joga érvényesítése végett az ajándékozási jogügylet érvényességét megtámadni.
Más kérdés azonban az, amelyről ehelyütt kívánok megemlékezni, hogy vájjon az oldalrokon törvényes örökös jogosult-e
az ajándékozási szerződést tisztán és egyedül azon a jogalapon
is megtámadni, hogy a kedvezményben részesített harmadik személy minden ellenérték adása nélkül, tehát ingyen jutott ahhoz
a vagyonhoz, mely különben törvényes örökösödés útján az oldalrokonra jutott volna?
Ilyen esetben a m. kir. Kúria joggyakorlata abból az elvi
álláspontból indul ki, hogy a tulajdonos minden vagyonáról, legyen az akár ráhárult ági, akár általa szerzett szerzeményi va-,
gyon, úgy élők közt, mint halál esetére szabadon rendelkezhetik,
azt tehát el is ajándékozhatja.
A fennálló jogelvek szerint a halálesetre szóló rendelkezést
mindazok megtámadhatják, kik a hagyatékra végrendelet nem
léte vagy érvénytelenítése és félretétele esetében törvényes örökösödési joggal bírnak: tehát a leszármazó törvényes örökös feltétlenül; az oldalági törvényes örökös, ha a hagyatékban ági vagyon van; a hátrahagyott hitvestárs, ha a hagyaték szerzeményi
vagyon; de ezenfelül a leszármazók és szülők a halálesetre szóló
rendelkezésnek részben, t. i. annyiban leendő hatálytalanítását is
kérhetik, amennyiben az kötelesrészüket sérti; ellenkezőleg áll
azonban a dolog a felvetett jogesetben, melyben élők közt történt ajándékozás forog fenn, mert az elajándékozott vagyon már
nem képezi az örökhagyó hagyatékát, henem a megajándékozott
tulajdonát.
Ezekből okszerűen következik, hogy az élők közt létesült
ajándékozási jogügylet hatálytalanítását csak a leszármazók és
szülők kötelesrészük megsértése miatt, továbbá a túlélő házastárs közszerzeményi ós az özvegy özvegyi joga érvényesítése
miatt jogosultak kérelmezni; úgyde az oldalrokon törvényes örökösre nézve ezen követelmények egyike sem forog fenn, mert
neki az elajándékozott vagyonból sem kötelesrész, sem egyéb
igénye nincs, következőleg kereseti joga sem lehet az ajándékozási jogügyletet egyedül azon az alapon megtámadni, hogy
a megajándékozott ingyen, ellenérték adása nélkül jutott a vagyonhoz.
«Az oldalrokonnak, mint törvényes örökösnek, nincs kereseti
joga arra, hogy az örökhagyó által életében kötött vagyonátru-
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házási jogügyletet azon az alapon megtámadhassa, hogy ellenérték nem adatott, mert az oldalrokon nem kötelesrészre jogosült törvényes örökös.® 3731/1914.
6. Törvényes örökösödési rend a jdszkun
polgár
hagyatékában.
Az országbírói értekezlet által * alkotott ideiglenes törvénykezési szabályok 17. §-a szerint a hitvestársi öröklésre, az özvegyi öröklésre és az özvegyi jogra nézve a jászkun kerületekben fennállott szabályok ott a jövőre is zsinórmértékül fognak
szolgálni, egyéb tekintetben azonban a törvényes örökösödés
általános szabályai a jászkun kerületekben is hatályban vannak.
Ebből nyilvánvaló, hogy jászkun területen a hitvestársnak
és az özvegynek csak a jászkun V. statutumban biztosított örökösödési j o g r a lehet igénye, minden egyéb tekintetben pedig a
m a g á n j o g általános örökösödési szabályai nyernek alkalmazást.
A jászkun polgár hagyatékát tehát elsősorban annak leszármazói öröklik, ha pedig leszármazó nincs, 'akkor mindenekelőtt
a hátrahagyott hitvestárs igényei veendők szemügyre, mert ezek
kielégítése után az egész hagyatéki vagyon a szülőkre, illetve a
tőlük leszármazókra, tehát az örökhagyó oldalrokonaira száll.
Szemelvényeimnek a közszerzeményről szóló fejezetében kifejtettem, hogy a jászkun polgár neje rendszerint nem közszerző,
miből okszerűen folyik, hogy a hagyatékban levő minden vagyon,
mely nem esik az ági vagyon fogalma körébe, egyedül a férj
szerzeményének tekintendő.
A jászkun V. statutum szerint a férj szerzeményi vagyona
szabály szerint nem az özvegy hitvestársa, hanem az örökhagyó
ági rokonaira hárul, a nem közszerző nő tehát a férj szerzeményi vagyonára, mint hagyatékra törvényes örökösödési jogot
nem érvényesíthet, hanem őt csakis a szerzeményi ingókból egy
örökrésznek megfelelő jutalék illeti ; ha pedig a nő kivételesen
közszerzőnek tekintendő, akkor csak a szerzeményi ingókból álló
hagyatékra érvényesíthet törvényes örökösödési jogot, ellenben a
szerzeményi ingatlanokat illetően meg kell elégednie az ingatlanba befektetett összegből egy örökrésszel, mely örökrészjutalék a törvényes örökösödésre hivatott oldalrokon törzsek száma
szerint számítandó ki.
Leszármazó és érvényes végrendelet nem létében tehát a
jászkun örökhagyó hagyatékában a törvényes örökösödési rend
a következő :
a) ha a hátrahagyott özvegy nem közszerző: az ingatlanból
álló hagyaték egészben a férj oldalrokonaira száll, az ingó hagyatékból pedig az özvegy egy öröklő törzset képvisel és az
oldalrokonoknak szintén törzsenként egy örökrész j u t ;
fi) ha a hátrahagyott özvegy közszerző: a férj hagyatékát
képező ingókat az özvegy örökli, ellenben a hagyatéki ingatlanok természetben az oldalrokonokra szállanak s az özvegynek
csak a hagyatéki ingatlanokba fektetett pénzösszegből van egy
örökrészre nézve törvényes örökösödési joga;
y) & hátrahagyott hitvestárs csak a fiscust előzi meg a törvényes örökösödésben, vagyis a hitvestársi örökösödés csak
akkor áll be, ha a férj után egyáltalában semmi más törvényes
örökös nincs.
«Jászkun polgár nem közszerző özvegyét elhalt férje ingó
hagyatékából törvényes örökösödés címén egy örökrész illeti,
melynek mennyisége nem az örökösök száma, hanem az örökösödésre jogosult törzsek száma szerint állapítandó meg.®
1888/1914 ; 4929/1914.
«A felülvizsgált ügyben a leszármazók és végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt örökhagyónak egész hagyatéka szerzeményt képez és örökhagyónak özvegye csupán a kiskunhalasi
9b 14. számú telekjegyzőkönyvben felvett ingatlanokra jelentkezik
közszerzőnek, következéskép a jászkun V. statutum 1. és 2. §§-ban
foglalt jogszabályoknak és az azokhoz fűződő állandó bírói gyakorlatnak megfelelő, a fellebbezési bíróságnak az a jogi álláspontja, mely szerint kimondotta, hogy a nem közkereső nőt a
férje szerzeményi ingatlanaiból tulajdonul mi sem illeti, hanem
ezek törvényes leszármazók nem létében a férj vérszerinti rokonaira szállanak és hogy a szerzeményt képező ingó hagyatékból
a nem közkereső özvegyet hitvestársi öröklés címén egy örökrész illeti meg; nemkülönben a közkereső özvegyet az ingatlanban fekvő abból a pénzösszegből, amelyre nézve közkereső volt,
szintén egy örökrész illeti meg, mivel az idézett statutum szerint
az égész hagyatékra kiterjedő hitvestársi öröklés csak abban az
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esetben foghat helyt, ha az örökhagyó férj nemcsak m a g nélkül,
hanem egyéb maradék hátrahagyása nélkül halt meg, amiből
következik, hogy a férj vérszerinti örökösei az özvegynőt az
öröklésben megelőzik.® P. I. 2683/1916; 827/1905.
7. Törvényes
örökösödés
a megosztott
házközösségi
vagyonban.
A polgárosított magyar határőrvidéken fennállott házközösségek megszüntetéséről rendelkező 1885 : XXIV. t.-c. 24. §-a
értelmében a volt házközösség összes vagyonából a törvény szerint jogosult tagokat egyenlő osztályrész illeti és mindegyik jogosult a saját jutalékát külön és teljes tulajdonul kapja; a törvény
25. §-a azonban ettől az általános szabálytól azt az eltérő rendelkezést tartalmazza, hogy az életben lévő atyának és a tőle
származó gyermekeknek, mint házközösségi tagoknak a házközösségi vagyonból járó jutaléka az atya tulajdonába adatik át
azzal a megszorítással, hogy abban a vagyonban csak ezek a
gyermekek s a m é g születendők, illetve ezek leszármazói örökösödnek a törvényes örökösödés szabályai szerint, mely korlátozás
telekkönyvileg feljegyzendő és halálesetre szóló rendelkezéssel
meg nem sérthető.
Ez a korlátozó rendelkezés, miként utóbb a gyakorlati életben bebizonyosodott, a forgalmi és hitelviszonyokra bénítólag*
hatott s a polgárosított határőrvidék gazdasági fejlődését nagyon
hátráltatta, ezért és arra is figyelemmel, hogy a vagyon az életben lévő atyáé, a törvényhozás szükségesnek tartotta az 1898:XIL
törvénycikkben a jelzett korlátozásokon azáltal enyhíteni, h o g y
a még folyamatban lévő házközösségmegszüntetési ügyekben
szabályként kimondta, hogy az életben lévő atya tulajdonába
adandó jutalékok az 1885 : XXIV. t.-c. 25. §-ában* előírt korlátozás nélkül adandók át s a korlátozás telekkönyvi feljegyzése is
mellőzendő, az előzőleg korlátozással átadott jutalékokról pedig
az atya a korlátozás telekkönyvi kitörlésének kérelmezésére feljogosíttatott.
A törvény ezen liberális rendelkezése arra a felfogásra a d o t t
okot és alkalmat, hogy az apa a neki átadott vagyonról m o s t
már nemcsak élők közt, hanem halálesetre is szabadon rendelkezhetik és hogy az atya halálakor meglevő vagyon az ő hagyatékát képezvén, abban valamennyi gyermeke, tehát a házközösség
feloszlása előtt a házközösségből kilépett volt s ennek folytán a
házközösség megszüntetése idejében igényjogosultsággal nem bírt
tagok is törvényes örökösödési jogosultságot nyertek.
A m. kir. Kúria ezen felfogás ellen határozott elvi állást foglalt; mert habár a korlátozások megszüntetése folytán az apa
jogot nyert arra, hogy a vagyonról élők közti jogügylettel szabadon rendelkezzék és a vagyont megterhelhesse, de nem nyert
jogot arra, hogy halála esetére a vagyonról szabadon és tetszése
szerint rendelkezzék ; az apa hagyatékában a házközösségből
neki átadott vagyonból találtató vagyonban tehát a törvényes
örökösödés szabályai szerint csak azok a gyermekek örökösödhetnek, kik a házközösség megszüntetésekor arra igényjogosultaknak ismertettek el, az azelőtt kilépett tagok pedig az apa után
a házközösségi vagyonban egyáltalában nem bírnak törvényes
örökösödési joggal. Indokolja a m. kir. Kúria ezen elvi álláspontját az a körülmény, hogy a korlátozások megszüntetéséről rendelkező 1898 : XII. törvénycikkben egyáltalában nem foglaltatik
olyan rendelkezés, mely az igényjogosult gyermekek kizárólagos
törvényes örökösödési jogát sértené.
Az utóbb hozott 1898 : XII. törvénycikk liberális intézkedéseire támaszkodva, különösen a férjhezmenetel által a házközösség kötelékéből kivált leányok léptek fel az apa halála után törvényes örökösödési igényekkel ; ezek az igények azonban alaptalanok, mert a házközösség feloszlatása előtt abból kilépett leány
a férje házközösségébe lépett be és ott nyert igényjogosultságot,
következőleg sérelemről jogosan nem panaszkodhatik.
Kivételt állapított a m. kir. Kúria arra a vagyonra nézve,
amelyet az apa a házközösség megszüntetése után szerzett, mert
ez nem házközösségi, hanem olyan szabad vagyona az apának,
melyről halálesetre is szabadon rendelkezhetik, ennek hiányában
pedig az ilyen vagyonban a házközösségből azelőtt kilépett leszármazók is a törvény szerint örökösödnek.
«A házközösség megszüntetése alkalmával a házközösségi
vagyonból az atyának és a tőle származott gyermekeknek az atya
tulajdonába átadott jutalékára csak ezeknek a gyermekeknek és
a netán később születendőknek, esetleg ezek leszármazóinak van
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kizárólagos örökösödési joguk, de nem örökösödik abban az a
gyermek, aki a házközösség megszüntetésekor a házközösségből
máj? kilépett volt.)) 2558/1907.
((Az 1898 : XII. törvénycikk azon rendelkezése, mely megengedi, hogy az 1885 : XXIV. törvénycikk 25. §-ának korlátozásával az apának átadott házközösségi vagyon felszabadíttassék,
a jogosultak örökösödési jogát nem érinti; következőleg az apának a korlátozás telekkönyvi kitörlése után sincs joga a vagyonról a jogosultak sérelmére végrendelkezni.*) 4067/1901., 2855/1907.,
5205/1909., 6054-6055/1909., 5833/1910.
«A házközösségből férjhezmenetel által kilépett leánygyermeknek az apja után a házközösségi vagyonból akkor sincs
joga örökrészt, vagy kötelesrészt követelni, ha a házközösség
az 1898 : XII. törvénycikk alapján korlátozás nélkül szüntettet e k meg, mert az utóbbi törvény az 1885 : XXIV, törvénycikkben szabályozott örökösödési igényjogosultságot nem érinti.®
1427/1911.
«Az 1898: XII. törvénycikk megengedi ugyan az 1885 : XXIV.
törvénycikk 25. §-ában meghatározott korlátozás telekkönyvi kitörlését, azonban nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely által
az 1885 : XXIV. törvénycikknek az örökösödés rendjét szabályozó
intézkedései a kitörlés által változást szenvednének, vagy hatályukat vesztenék; az 18<S5 : XXIV. törvénycikknek az örökösödés
rendjét szabályozó intézkedései tehát a törlés dacára joghatályban maradnak; ós mivel e rendelkezések szerint valamely házközösségből az apának és a tőle leszármazóknak az apa tulajdonába átadott jutalékra csakis eme leszármazóknak, mint volt
házközösségi jogosult tagoknak van kizárólagos örökösödési joguk: a házközösségből még annak felosztása előtt kivált és
jogosultságát elvesztett családtag, az ezen korlátozással átadott
házközösségi vagyonban örökösödési joggal nem bír. Az örökhagyó apa után megmaradt olyan vagyonra azonban, mely a
házközösség felosztása után előállott szerzeményi képez, a fenti
megszorítások nem állanak fenn s így abban, mint szabad vagyonban, a házközösségből előbb kilépett leszármazó is törvényesen
örökösödik.)) 5476/1911.
(Folyt, köv.)
Dr. Plopu
György.

Idegen államkincstár a belföldi bíróságnál
perelhető-e?*
IX.
Laband megengedettnek tartja, hogy a külállam a belföldi
bíróság joghatóságának magát előre alávesse, mely esetben a belföldi bíróság eljárásának sem államjogi, sem nemzetközi jogi
akadálya nincs.
Kohler szerint az állam csak a vagyonkezelésből (Regieverwaltung) származó ügyekben vetheti alá magát az idegen állam
bíróságának; ellenben közjogi jellegű, állami cselekvényei jogosságának megbirálását nem bizhatja más állam bíróságára. Utóbbiakra nézve csak a választottbírósági kikötést tartja megengedettnek, mert ez nem j á r a szuverenitásnak más állam alá rendelésével.
Seuffert egyáltalán hatálytalannak tartja a külállam részéről
a belföldi bíróság joghatóságának való alávetést : mert szerinte
az állami szuverénitás sérelme ép olyan, az eljárás bármely szakában hivatalból észlelendő, pergátló körülmény, mint bizonyos — a bíróságtól különböző hatósághoz utalt — ügyekre
nézve a polgári perút kizártsága (Unzulassigkeit des Rechtsweges); itt tehát az alávetés ép annyira hatálytalan, mint ahogyan
a törvény által közigazgatási hatóság hatáskörébe utalt ügyekre
nézve sem lehet a rendes bíróság hatáskörét érvényesen kikötni.
Ezzel szemben az hozható fel, hogy- a polgári perút megengedettsége, illetve kizártsága nem a felek személyi viszonyaitól, hanem az ügy tárgyi ismérveitől függ. A Pp. 9. "§-ából is
kitűnik, hogy a nemzetközi jogon alapuló exemtio nem gátolja
az önkéntes alávetést. És az is kérdéses, hogy az idegen állami
bíróságnak való alávetés jobban csorbítja-e a szuverénitást, mint
az idegen államban székelő és idegen honosokból álló választotibíróság kikötése?
* Bel. közi. — Az előbbi közi. 1. a 41. és 42. számban.
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Oly esetben, amikor az alávetés a keresetlevél mellett ki nem
mutattatik és a külállam perlését lehetővé tevő más kivétel sem
forog fenn, a magyar bíróság a külállam elleni keresetet hivatalból visszautasítani tartozik (Pp. 141. §.). Kérdés, hogy mi történjék akkor, ha a bíróság az idézést mégis kibocsátotta és az alperes kifogás nélkül perbe bocsátkozott ? Az exemtio nem esik
a Pp. 180. §-ában felsorolt pergátló körülmények valamelyikének
fogalma alá; az a disztinkció, hogy a hatáskör az értéktől függ-e
vagy sem és hogy az illetékesség kizárólagos-e vagy sem (Pp. 10.,
50., 180., 499., 522., 540. §.), itt sikerrel nem alkalmazható. Itt
egy, a nemzetközi jogból folyó, suí generis perakadályról van
szó, mely egyrészt magasabbrendü és így szigorúbb méltánylást
igényel mint a Pp. 1., 2., 19—46. §-aiban szabályozott hatáskör
és illetékesség hiánya, másrészt azonban önkéntes alávetés által
orvosolható, holott ez a hatásköri kikötésre (Pp. §. 2a,) és illetékességi alávetésre nézve (Pp. 45. §.) csak bizonyos korlátok között áll. Ezért azt tartom helyesnek, hogy a külállam nemcsak
per előtt vethesse alá magát a belföldi bíróság joghatóságának,
hanem — ily előzetes alávetés hiányában — ezt a per során is
érvényesen megtehesse: azaz a per során kifejezetten kijelentett
alávetés pótolja az előzetes alávetést; de nem pótolja azt a puszta
hallgatás, a kifogás nélküli perbebocsátkozás. Kifejezett alávetés
hiányában tehát a bíróság ezt a perakadályt az eljárás bármely
szakában hivatalból vegye figyelembe.
Ha már a kifogás elmulasztása sem pótolja az alávetést, úgy
még kevésbé ruházhatjuk fel ily joghatállyal az alperes meg nem
jelenését. Ezt kizárja a Pp. 443. §-a, mely szerint a hivatalból
kutatandó követelmények bármelyikének hiánya — így a csupán
az értéktől függő hatáskör hiánya és a nem kizárólagos illetékesség hiánya — esetében is meg kell tagadni a mulasztás következményeinek kimondását.
X.
Az irodalomban és a gyakorlatban nincs eltérés arra nézve,
hogy a) a belföldi bíróság az előtte felperesként fellépő külállamot a per költségeiben marasztalhatja, b) az alperes marasztalását a külállam által egyidejűleg vagy előbb teljesítendő viszontszolgáltatástól teheti lüggővé és c) kimondhatja az alperes ellenkövetelésének a külállam követelésébe való beszámítását. Mert a
perköltségben való marasztalás a pervitel következménye, a b ) esetben az ítélet csak korlátozza a külállam feltétlen marasztalási
kérelmét, a beszámítás pedig csak védelmi eszköz, mely nem a
felperes marasztalását, hanem csak a kereset elutasítását eredményezheti.
Más elbírálás alá esik a külállam ellen emelt viszontkereset
megengedettségének kérdése. Ha a külállam a belföldi bíróság
előtt keresettel lép fel, ezzel nem önmaga ellen, hanem a maga
részére, a belföldi bíráskodásnak alárendelt személy ellen, veszi
igénybe a belföldi bíróság jogvédelmét. Kiteszi magát az elutasító ítéletnek; de ez csak a belföldi honos marasztalásának megtagadását jelenti és nem a külállam ellen irányuló, ennek szuverénitását sértő parancsot. Igaz, hogy a perjogi szabályok szerint (Pp. 189. §.) a per bírósága — a törvényben felsorolt kellékek fenforgása esetében — a viszontkeresetre nézve is hatáskörrel és illetékességgel bír; de a belföldi bíróság joghatóságának való alávetettség ennek is épen olyan magától értetődő előfeltétele, mint például a polgári perút megengedettsége. Ezért
Seuffert, Meili, Kohler és Laband egyértelműleg vallják, hogy a
külállam a belföldi bíróság előtt indított keresettel még nem
veti alá magát, a viszontkereset tekintetében, a belföldi bíróság
j o g h a t ó s á g á n a k ; hanem ehhez kifejezett alávetés szükséges,
amit — Laband szerint — az is pótol, ha a felperes kifogás
nélkül belebocsátkozik a viszontkereset tárgyalásába.
Az angol gyakorlat a külállam elleni viszontkeresetet csak
akkor engedi meg, ha annak tárgya a kereset tárgyával a z o n o s é
A német Reichsgericht nem engedte meg a porosz király1 'tí/fö?
emelt viszontkeresetet az ellene a «Geheimer JustizráítilY)) című
külön bíróság előtt folyamatba tett perben. 2 5 A-'T^töMifl ífréStí
1908 június 3-ikán kelt határozatában, az o^s^febTffí&íi^SKgf
egy fegyverszállítási szerződés felbontása ' M r í t indítóit ^éríAuf
oiid höilaólsd 'íojed A
» Journal du droit m t e r n a t i o ^ í d l é § é ? d X ^ # r ^ í n schrift für internationales Privát- und öffentliches Recht X. 68. 1.
26
1907 június 17., En t s M t o ^ h ' ' d é W 1 1 R f r r i é 6 . y a -
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nem engedte meg az alperes által ugyanezen szerződés teljesítése és kárának megtérítése iránt emelt viszontkereset tárgyalását. 2 6
Részemről nem tudok a viszontkereset feltétlen kizárásának
ily merev álláspontjára helyezkedni. Akkor, amidőn a viszontkereset tárgya a kereset tárgyával azonos (pl. mindkettő ugyanazon letét kiadására irányul), vagy amidőn a két kereset, az
alapul szolgáló ügylet azonosságánál fogva, egymással összefügg
(mint pl. épen a bresti Tribunal fentemlített esetében), az alperesnek elvitathatlan joga van ahhoz, hogy az egy és ugyanazon tárgyra vonatkozó, illetve egy és ugyanazon ügyletből származó ellentétes igények egységesen elbíráltassanak; és ha a külállam, a maga érdekében, a belföldi bíróság joghatóságát veszi
igénybe, ennek következményeként — a fölösleges alávetési
fikció nélkül is — t ű r n i tartozik, hogy az egységes ügy, az alperes ellenérdekű igényeire is kihatóan, ugyanazon bíróság által,
azonos jogszabályok alapján, egységesen rendeztessék.
Ha azonban a viszontkereset a keresettel össze nem f ü g g
és a perjogi szabályok azt csak azért engedik meg, mert az a
felperes ellen ((védelemként is érvényesíthető volna», ily esetben
a külállam, habár a puszta beszámításnak helye is volna, a viszontkereset tárgyalásába bocsátkozni nem tartozik.
XI.
Ha a külállam a belföldön ipari, kereskedelmi, vasúti vállalatot folytat, ez a tevékenység a szorosan vett állami feladatok
közé nem számítható ; ezzel az állam önként áll az ipari és kereskedelmi forgalom alanyai közé ; és ígv, a forgalom biztonsága érdekében, méltányosnak látszik, hogy az ily vállalatból
származó perekben a belföldi bíróság előtt helyt álljon.
Itt említendők a vasúti árúfuvarozás tárgyában létrejött
berni nemzetközi egyezmény következő intézkedései :
27. cikk : ((A nemzetközi fuvarozási szerződésből eredő igények, a vasútakat egymás ellenében megillető visszkereseti jog
érintése nélkül, per útján csak az első, avagy azon vasút ellen
érvényesíthetők, mely az árút a fuvarlevéllel legutoljára átvette,
vagy pedig azon vasút ellen, melynek vonalán a kár keletkezett.
Az említett vasútak között felperes választhat. A kereset csak
azon állam bíróságánál indítható, amelyben a megperelt vasútnak székhelye van s mely ezen állam törvényei szerint illetékes.))
A nemzetközi árúfuvarozásból származó közvetlen
kártérítési
igény tehát a külföldi államvasút ellen a belföldi bíróságnál nem
érvényesíthető, hacsak nincs neki a belföldön is külön székhelye.
53. cikk : ((Minden visszkereseti igényre nézve kizárólag a
visszkeresettel megtámadott vasút székhelyének bírósága illetékes. Ha a kereset több vasút ellen indítandó, az esetre a felperes vasút az ezen cikk első bekezdése értelmében illetékes bíróságok közt szabadon választhat.)) Eszerint tehát meg van engedve, hogy a kártérítésben elmarasztalt vasút, a külföldi államvasút — mint egy másik vasút pertársa — ellen, a belföldi
bíróságnál visszkeresetet indítson.
50. cikk : «A vasútaknak visszkereset útján érvényesítendő
egymás elleni igényeire nézve a kártérítési perben a visszkereső
vasút ellen hozott végérvényes ítélet irányadó, a kártérítési kötelezettség és a kártérítés magassága tekintetében, amennyiben a
visszkeresettel megtámadandó vasútak szabályszerűen perbe hivattak és azon helyzetben voltak, hogy a perbe avatkozhattak.))
Az egyezmény ezen cikke tehát a belföldi bíróságnak a közvetlen kártérítési perben hozott ítéletét a szabályszerűen perbehívott külföldi államvasúttal szemben is joghatályosnak mondja
ki és ezzel az utóbbi ellen bizonyos közvetett perbeszállási kényszert gyakorol.
Az ((Entscheidungen des R. G. in Zivilsachen 62. k. 165. lapján közölt esetben a belga államvasúti kincstár ellen nem valamely
nemzetközi árúfuvarozásból és nem is Németországban folytatott
vasúti vállalatból, hanem a részére szállítandó talpfákra nézve
kötött adásvételi szerződésből folyólag indítottak a német bíróságnál keresetet. Itt az exemció alóli kivétel fenn nem forogván,
a Reichsgericht a keresetet visszautasította.
A bajor hatásköri bíróság megengedte az osztrák államvasúti kincstárnak a bajor bíróság előtti perlését, mert a kere-

set a kincstár, mint a «K. K. Iíaiser Franz Josefsbahn)) részvénytársaság egyetemes jogutódja ellen irányult ;
és megadta az osztrák államvasúti kincstárral, mint a ((Kaiser Ferdinánd Nordbahn)) részvénytársaság egyetemes jogutódjával szemben a végrehajtási záradékot annak az ítéletnek, mely
a részvénytársaság ellen még a vasút államosítása előtt hozatott. 2,7
Ez a döntés részben ugyanazon az állásponton alapszik,
amely az Instilut javaslatának 2. pontjában, a belföldi bírói joghatóságnak alávetett egyének örökösei elleni keresetekre nézve
érvényesült. SeulTert és Meili ezt helytelenítik, inert a magánjogi kötelezettség elvállalása még nem jelenti a jogelőddel szemben illetékes bíróságnak való alávetést.
Abban a kérdésben, hogy a külállam kereskedelmi hajója
által a belföldi vizeken okozott összeütközésből kifolyólag
lehet-e a külállam ellen a belföldi bíróságnál kártérítési keresetet indítani ? az angol bíróságok nem abból indultak ki, hogy a
külállam a belföldön hajózási vállalatot folytatott ;
hanem az egyik esetben az Admirality Court megengedte a
külállam perlését, mert a keresetet nem vétkességen alapuló személyes keresetnek, hanem kizárólag a hajóra mint belföldön lévő
dologra vonatkozó — és a zálogjoghoz hasonló — idegen dologbeli jogot érvényesítő keresetnek (in rém actio) tekintette (Institut javaslatának 1. pontja) ; 2 8
a másik esetben pedig a Court of Appeal 1880. évi február
hó 27-ikén kelt határozatával nem engedte meg a külállam perlését, mert a keresetet a vétkességre alapított in personam actionak tekintette ; és nyilván nem tartotta helyesnek az Institut
javaslatának 6. pontjában, a belföldön elkövetett delictumok és
quasidelictumok tekintetében, nyilvánuló álláspontot.
XII.
Az idegen állam elleni bíráskodás kérdéséhez hasonló természetű az idegen uralkodók perelhetőségének kérdése. Kohler
felemlíti, hogy azelőtt — különösen a németalföldi irodalomban
— az idegen uralkodók vagyonát lefoglalhatónak tekintették.
Később azonban az idegen államfők bírói immunitásának elve
mindinkább érvényesült: mert az államfő mindenesetre annyi kíméletet érdemel, mint az ő követje, bár az utóbbi nem minden
kiilállamban, hanem csak abban az államban élvezi az exterritoriálitást, ahol akkreditálva van. S e u f f e r t ' és Meili azonban az
exterritoriálitást az idegen államfőknek is egyenesen megadják.
Az amerikai Supreme Court 1812. évben kimondotta, hogy
idegen uralkodó, annyiban, amennyiben államvagyonról van szó,
a belföldön nem perelhető.
Nem engedte meg : az angol House of Lords 1844. évben a
hannoveri király perlését a braunschweigi Károly herceg lelett
gyakorolt gyámságból folyó számadási kötelezettség kérdésében;
a brüsszeli polgári törvényszék 1870. évben az osztrák császárnak mint kiskorú Thurn-Taxis hercegnő gyámjának perlését;
a párisi fellebbviteli bíróság 1872. évben az osztrák császárnak mint a mexikói császár örökösének, rendjelek ára iránti
perlését;
a magyar semmítőszék 1875 okt. 6-án 12,772. sz. a. hozott
határozatában a Schaumburg-lippei uralkodó hercegnek ügyvédi
jutalomdíj iránti p e r l é s é t ; 2 9
sőt a francia Cour de Cassation 1896 január 21-éi nem adta
meg a francia választott bíróság által a tuniszi Bey e len hozott
ítéletnek a végrehajtási záradékot, jóllehet az alperes előre alávetette magát e választolt bíróság határozatának/ 1 0
A párisi Cour d'appel 1872. évben megengedte ugyan Izabella
spanyol királynőnek ékszerek-vételára iránti perlését; de a trónjától megfosztott királynő ekkor már nem volt valóságos szuverén államfő.
XIII.
Végül még röviden kell érintenem azt a kérdét.t, hogy a
joghatóság nélküli ítélkezésnek mi a joghatálya?
Kohler és Seufjert szerint az ilyen ítélet önmagában véve
semmis, még ha azt jogorvoslattal meg sem támadták, épen úgy,
27
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mint amikor valamely külön bíróság (pl. a főudvarnagyi bíróság)
lépi át a különbíráskodás korlátait.
Laband szerint az ilyen ítélet nem semmis, hanem csak
végrehajthatlan, épen úgy, mint a követ ellen az exterritoriálitás szabályai ellenére hozott ítélet: mert az államhatalom részére
megszabott korlátok az ítélkezést és a végrehajtást korlátozzák;
ha pedig az ítélet már át is hágta e korlátokat, a végrehajtás
— mely már az idegen állam elleni egyenes kényszer jellegével
bírna — ezt mégsem teheti.
Ámbár elvileg nem tekinthető kizártnak, hogy jogorvoslattal
meg nem támadott ítéletek bizonyos kivételes okokból semmiseknek, illetve nem létezőknek legyenek tekinthetők, 511 mégis
plauzibilisebb Laband nézete, mely csak a végrehajthatóságot
tagadja meg a kérdéses ítéletektől; mert mint már érintettem,
annyi hatálya bizonyára az ilyen ítéletnek is lesz, hogy az általa
megítélt összegnek beszámíthatása
tekintetében egy, a külállam
által a belföldi bíróságnál indított későbbi perben res judicatát
teremthessen.
Dr. Kovács Marcel.

A szabadalmi törvényjavaslat előadói
tervezete.*
B) A szabadalmi

tanács.

A tervezet a szabadalmi tanács intézményét fentartja.
E tekintetben a tervezet álláspontját osztom. A tervezet azonban a szabadalmi tanács intézményét jelen alakjában tartja fenn,
illetve amennyiben rajta módosít, nem oly irányban leszi, hogy
a tanácsot nagyobb mértékben állandósítaná.
Ezt az álláspontot semmikép sem tehetem magamévá és
ebben határozott visszaesést, reformatio in pejust látok.
Erészben mindenekelőtt az érdemel felemlítést, hogy a tervezet szerint a tanács elnöki állása nem volna kizárólagos állás,
hanem a szabadalmi tanács elnöke azonfelül és pedig főállásában a m. kir. Kúria vagy a közigazgatási bíróság tanácselnöke
vagy végül a hétszemélyes tábla másodelnöke volna.
Ennek megfelelőleg a tervezet 109. §-a intézkedik arról
hogy a szabadalmi tanácsnak a törvény életbeléptekor hivatalban
levő elnöke ezen legfelsőbb bíróságok egyikéhez tanácselnökké
kinevezhető legyen.
Az indokolás erészben azzal érvel, 'hogy a szabadalmi tanács
elnöke különben, tehát akkor, ha ez az állás fő vagy kizárólagos
foglalkozáskép töltetik be, nem foglalkoztatható megfelelően, hogy
ezen állás sinekura volna.
Ez az álláspont semmikép sem fogadható el.
A szabadalmi tanács elnöki állása akkor is igen jelentős
állás, ha a szabadalmi hatóságok jelenlegi hatásköre változatlanul megmaradna. Ha azonban a hatáskör bővül, ha továbbá a
szabadalom megadásának megtagadását kimondó határozat ellen
a tanácshoz jogorvoslatnak lesz helye, — amely jogorvoslat nézetem szerint elengedhetlen követelménye a szabadalmi jog reformjának — úgy világos, hogy a szabadalmi tanács évről-évre tetemes számú szabadalmi perrel és még nagyobb számú felfolyamodással lesz elfoglalva.
[Ia továbbá figyelembe vesszük, hogy a szabadalmi hatóságok a védjegyügyekkel is foglalkozni fognak, hogy végül a
mintaügy kezelése is valószínűleg a szabadalmi hatóságok hatáskörébe fog utaltatni, úgy kétségtelen, hogy a szabadalmi tanácsnak évente mintegy 40—50 perrel és legalább 100 felfolyamodással lenne dolga.
Ha már most a szabadalmi tanács elnöki állását úgy fognók
fel, hogy annak teendője egyedül az elnöklés a szabadalmi tanács
ülésein, akkor még lehetne arról szó, hogy a szabadalmi tanács
elnökét az a munka nem foglalja el kellőkép. Ha azonban a szabadalmi tanács elnökétől azt kívánjuk, hogy a tanács elé kerülő
szabadalmi, védjegy- és mintaügyeket mint korreferens behatóan
tanulmányozza és ezzel azoknak mennél alaposabb elintézését
biztosítsa, ha továbbá azt is megkívánjuk a szabadalmi tanács
elnökétől, hogy a szabadalmi hivatal ügykezelését állandóan ellenőrizze és az iparjogvédelmi ügyeknek állandó tanulmányozója,
fejlesztője legyen, akkor úgy vélem, hogy a szabadalmi hivatal
:tl
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elnökének állása nem hogy sinekura volna, hanem oly rendkívüli
munkával jár, hogy annak kielégítő ellátása majdnem meghaladja
a normális munkaerőt.
A szabadalmi tanács elnökségét kúriai vagy közigazgatási
bírósági tanácselnökség mellett nézetem szerint ellátni nem lehet.
Emellett nagy hátránnyal járna, ha a szabadalmi tanács az elnöki
állás ilyen átalakítása következtében elvesztené egyetlen állandó
orgánumát.
Ezen okokból a szabadalmi tanács elnöki állását kizárólagos
állásnak kellene a jövőben is meghagyni.
Hozzájárul ehhez még, hogy a tervezet lehetőnek tartja, hogy
ne csak a m. kir. Kúria vagy a közigazgatási bíróság valamely
tanácselnöke, hanem a hétszemélyes tábla másodelnöke is kinevezhető legyen a szabadalmi tanács elnökévé. Ez a lehetőségnézetem szerint eléggé bizonyít a javasolt reform ellen.
A tanács ülnökei úgy mint eddig részben jogászok, részben
technikusok volnának.
A jogászok tekintetében a tervezet 35. §. 1. bek. a jelenlegi
szöveget megtartja vagyis kimondja, hogy a jogász-ülnökök a
magyar korona területén működő legfelsőbb bíróságok tagjai
közül neveztetnek ki.
A szöveg változatlan meghagyása ez esetben változtatással
egyértelmű, mert a mai szabadalmi törvény, az 1895. évi XXXVII.
tc. megalkotása idejében még nem volt közigazgatási bíróságunk.
Ha tehát a tervezet szövege fogadtatnék el, a szabadalmi tanács
jogász-ülnökévé a közigazgatási bíróság ítélőbírái is kinevezhetők volnának ugyanúgy, mint ahogy a szabadalmi tanács elnöke
mellesleg avagy főleg kúriai tanácselnök, illetőleg hétszemélyes
táblai másodelnök vagy végül közigazgatási bírósági tanácselnök
volna.
Hogy a tervezet szerzője számolt-e ezzel a lehetőséggel vagy
sem, az az indokolásból nem derül ki, sőt a 85. lap 4. bekezdésében csak kúriai tanácselnökről beszél, amiből az következnék,
hogy ez a módosítás nem szándékos. Érdemben a magam részéről nem tartanám célszerűtlennek, ha a jogászülnökök között a
közigazgatási bíróság olyan bírája is helyet foglalna, aki a rendes bíróságoktól került a közigazgatási bírósághoz. A jogászülnökök többségének azonban mindenesetre a kir. Kúria bírái
közül kellene kikerülnie.
Az indokolás fentebb vázolt hallgatása mellett azonban lehetséges, hogy a tervezet a jelenlegi állapotot kívánta fentartani.
Ez esetben a kifejezett rendelkezés, illetve másirányú szövegezés
lett volna szükséges.
Újítás, hogy a tervezet szerint műszaki ülnökké nemcsak a
műegyetem tanára, hanem más műszaki kiválóságok is kinevezhetők, hogy továbbá a kinevezés mindazoknál, akik hivatalos
állásuk mellett neveztetnek ki a szabadalmi tanács ülnökeivé,
ezen állásukat hivatalos állásuk idejére nyerik és csak azok,
akiknek nincs hivatalos állásuk neveztetnének ki öt évről öt évre.
Ezen módosítás elfogadható.
Annál súlyosabb aggályaim vannak a tervezet azon intézkedése ellen, amely megengedi, hogy a szabadalmi tanácshoz a
szabadalmi hivatal egyes tagjai ülnökelőadókká kineveztessenek
azzal a rendeltetéssel, hogy a hivatalnál elfoglalt állásuk épségben tartása mellett a szabadalmi tanácsnál az egyes ügyeket,
mint előadók előadják. .
A magam részéről elfogadhatatlannak tartom, hogy a magasai)!) fórum ülésein, mint előadó akár csak tanácskozási joggal
is részt, vehessen olyan bíró, aki az alsóbíróságnak tagja. Ha a
tervezet úgy gondolná, hogy a szabadalmi tanácshoz egy vagy
több évre berendelhető a szabadalmi hivatal valamely bírája, az
még érthető volna, bár korántsem helyeselhető, amire nézve utalok arra, hogy a magasabb fokhoz berendelt bírák intézményével a magyar jogélet szakított. De a tervezet nem így gondolja,
hanem úgy, hogy az előadó-ülnök ezen előadósága dacára tagja
marad a szabadalmi hivatalnak és ezen hivatalnál továbbra is
rendszeres működést kifejt és csupán azt koncedálja, hogy a berendelt hivatali tag ne vegyen részt a bírói osztály elsőfokú tanácsaiban.
Ez a megszorítás nézetem szerint nem sokat lendít ezen
megoldás szembetűnő hibáján, amelyhez hasonlót a modern jogéletben aligha találunk.
Ha az indokolás arra hivatkozik, hogy az osztrák szabadalmi
törvény megengedi, hogy a szabadalmi tanács tárgyalásain a
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szabadalmi hivatal kiküldöttje részt vegyen, úgy ezt az intézményt teljesen félreértette, mert az osztrák törvény szerint a
szabadalmi hivatal a tárgyalásokon képviseltetheti ugyan magát,
azonban nem azért, hogy kiküldöttje az ügyet előadja, hanem
azért, hogy mintegy megtámadott fél védekezhessék, amely
okból a fellebbezésre elleniratot is adhat, ami kapcsolatban áll
azzal, hogy Ausztriában a szabadalom megadását bizonyos mértékig közigazgatási aktusnak tekintik még ma is és hogy a
szabadalmi tanács előtt való eljárás során a védjegyügyekben beadható panasz mintájára annak az állami hivatalnak, amelynek
határozata megtámadtatott, módot akartak adni a védekezésre.
Az előadók intézménye tehát úgy, amint azt a tervezet kontemplálja, semmikép sem mutatkozik elfogadhatónak.
Ha a szabadalmi tanács elnöke mint egyedüli állandó közeg
nem volna képes a szabadalmi tanács sikeres működését, judikaturájának állandóságát és a működés folytonosságát biztosítani, úgy a természetes megoldás az, hogy a szabadalmi tanácshoz egy vagy több állandó ülnököt, állandó bírót nevez ki a
kormány és pedig vagy csak műszaki bírót vagy jogászbírót is,
akiknek kinevezésénél elsősorban tekintetbe lehet és kell venni
a hivatal tagjait.
De az ilyen expediensekkel való operálás nézetem szerint
felette veszedelmes volna.
Azt, hogy a szabadalmi tanács hetes tanácsban ítél, helyesnek tartom, mert a nagyobb tanács kétségtelenül előnyére válik
a judikaturának. Aggályosnak látom azonban a 34. §. utolsó bekezdésének azon intézkedését, amely szerint a szabadalmi tanács
ülésén az elnök akadályoztatása esetén esetleg a rangidősebb
műszaki ülnök elnökölhetne.
A tervezet 33. §-a kifejezetten módot nyújt arra, hogy a
szabadalmi hivatal teljes ülési határozatokat hozhasson, egyben
kimondja, hogy a teljes ülési határozatot a hivatal mindaddig
követni köteles, amíg azt maga a hivatal újabb teljes ülési határozattal meg nem változtatta.
A 38. §. 2. bekezdése ezen intézkedést a szabadalmi tanácsra
is kiterjeszti, azonban nem mondja ki, hogy a szabadalmi tanács
elvi jelentőségű határozatai a hivatalt is kötelezik, amiből szigorúan véve az következik, hogy ezek a határozatok csak magát a
tanácsot köteleznék. Ez oly megoldás, amely nézetem szerint a
jogegység biztosítására nem alkalmas.
C) A

képviselet.

A tervezet a szabadalmi ügyvivők jogállását részletesen szabályozza és a szabadalmi zugirászkodás ellen megfelelő intézkedéseket tartalmaz. Ez közóhajnak felel meg és teljes mértékben
helyeslendő, aminthogy az 1909-es tervezet is ily értelemben
intézkedett.
Nem osztom a tervezet álláspontját abban, hogy a tervezet
a szabadalmi ügyvivőknél két évi gyakorlatot elegendőnek tart
az oklevél elnyerése után. Hogy ez a két évi gyakorlat mily
csekély, kiderül már abból a tényből, hogy ezen gyakorlatból
csupán egy esztendő volna szabadalmi ügyvivőnél töltendő.
A szabadalmi ügyvivő feladata nézetem szerint, hogy a feltalálóknak, továbbá az iparvállalatoknak szabadalmi ügyekben megbízható tanácsadója legyen és különösen, hogy a felek által bemutatott leírásokból és rajzokból kihámozza a találmány lényegét, a leírás és az igénypontok megfelelő formulázásánál közreműködjék, ezek kidolgozásánál technikai tudása és gyakorlati tapasztalatai alapján útmutatással lássa el feleit, ezzel megkönynyítse a hivatal munkáját és hatékonnyá tegye a felek beadványait.
Az ilyen működésre egy évi gyári gyakorlat és egy évi ügyvivői segédi működés egyáltalában nem készíthet elő megfelelően.
Gondoljunk csak arra, hogy az ügyvédtől a mai törvény öt évi
előkészítő gyakorlati tevékenységet követel meg.
Azt pedig, hogy a tervezet az erdészi, bányászi és gazdasági
oklevelet is elegendőnek tartja az ügyvivői jogosultság elnyerésére, semmikép sem tartom helyesnek.
A tervezet továbbá nézetem szerint a képviseleti jogkört
helytelenül állapítja meg.
A tervezet az ügyvivőnek korlátlan képviseleti jogot ad minden, a szabadalmi hatóságok hatáskörébe utalt ügyben.
A szabadalmi ügyvivő tehát a tervezet szerint önállóan, ügyvéd nélkül képviselhetné a feleket a szabadalom megsemmisítési,

átruházási, függőségi, megállapítási, gazdagodási és kártérítési
perekben vagy a tervezet terminológiájával élve ügyekben, hasonlókép a szabadalmi tanács előtt.
Bármennyire nagyra tartom is egyénileg szabadalmi ügyvivői karunk képviselőit, akik nagy szorgalommal, buzgalommal
és igyekezettel belemélyedtek a szabadalmi jogba és ügyfeleiknek műszaki kérdésekben értékes szolgálatokat tettek és fognak
tenni a jövőben, mégis kétségtelennek tartom, hogy a szabadalmi
kontenciózus ügyekben a jogi kérdések a technikai kérdések mellett rendkívül nagy szerepet játszanak. A felek érdekeinek sikeres képviseletéhez tehát a jogi tudás és tapasztalat ugyanúgy
szükséges, mint a technikai tájékozottság. Ez annyira evidens,
hogy az indokolás is, habár az ügyvivő korlátlan képviseleti joga
mellett emel szót, mégis hangsúlyozni kénytelen ezt a körülményt.
Ebből szükségkép következnék mint igazságos megoldás, az,
hogy a szabadalmi kontenciózus ügyekben, amennyiben kizárólag jogi kérdésről van szó, mint pl. a feltaláló jogának, a feltaláló alkalmazott és viszont a vállalat jogának, a feltalálói becsület védelmének kérdéseiről, az ügyvédi képviselet legyen kizárólagosan kötelező. Amennyiben pedig oly kérdésekről van szó,
amelyekben a jogi és műszaki vonatkozás egyaránt megvan, az
volna szükséges, hogy az ügyvéd mellett a képviseletben ügyvivő
is részt vegyen.
Amidőn a tervezet nem ezt teszi, hanem mindezen esetekben
az ügyvivőnek egymagának ad képviseleti jogot, saját okfejtésével kerül ellentétbe és ami ennél fontosabb, a felek megfelelő
képviseletéről való gondoskodást elmulasztja.
Ezzel szemben arra lehetne hivatkozni, hogy hiszen a feleknek mindig módjukban áll mindkét rendbeli képviselőt megbízni
és így a tervezet intézkedése önmagában véve nem volna veszélyes.
A való helyzet azonban más, mert ha a törvény egyszer
megengedi, hogy a meg nem felelő előképzettség dacára is eljárhasson valaki a fél nevében, kétségtelen, hogy ezek az esetek
elő is fognak fordulni és hogy ekként a felek érdeke sok esetben károsodást fog szenvedni.
Ez okból a tervezet idevágó intézkedését veszélyesnek tekinteném akkor is, ha a szabadalmi hivatal hatáskörén változtatás
nem történnék.
A veszély annál nagyobb, ha, mint azt a tervezet kontemplálja, számos, kizárólag jogi természetű ügy a hivatal és a tanács hatáskörébe utaltatnék.
V.
Eljárás.
A) A szabadalom

megadása.

A tervezet a felszólalási rendszert fentartja. Ez kétségtelenül
helyes és megfelel a jogászi, műszaki és gazdasági körök túlnyomó része által vallott meggyőződésnek.
Az 1909-es tervezet ugyanezen az alapon állott és annak
megjelenése óta azok a hangok, amelyek az elővizsgálati rendszer
mellett foglaltak állást, úgyszólván teljesen elnémultak.
A tervezet továbbá a bejelentési eljárást több irányban javítja.
A 45. §. megengedi, hogy amennyiben több találmány egy
bejelentésben foglaltatott össze, valamint több igénypont felállítása esetén a több találmány, illetve több igénypont részére
különböző elsőbbségek legyenek megállapíthatók.
Ezt tudvalevőleg a gyakorlat mindig óhajtotta.
Újítás továbbá, hogy a 48. §. mellőzi a mai törvény 32. § -ának
azon intézkedését, amely szerint az igénypont hiányai a leírásból nem pótolhatók. Ezzel a tervezet azon álláspontot teszi
magáévá, amely különösen a német gyakorlatban fejlődött ki,
hogy a leírás egy egységes egész és az igénypont szűk meghatározása a szabadalom hatályának határait nem érinti.
Nézetem szerint ezen újítás helyességéhez szó fér, mert méltán elvárható a bejelentőtől, hogy azt, amit ő maga védelem alá
helyezni kíván, pontosan körülírja.
A tervezet 49. §-a a bejelentés megvizsgálásával megbízott
műszaki tag hatáskörét pontosan körülírja és ha a műszaki tag által a megvizsgálás alapján akár a bejelentő visszavonását, akár
a bejelentés elutasítását mondja ki, ez ellen felfolyamodást ad a
bírói osztályhoz. Ezen intézkedések az eljárás egyszerűsítésére
alkalmasak és ekként helyeslendők.
Már fentebb reámutattam azonban arra, hogy a hivatalbóli
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vizsgálat körének megállapításához szó fér, mert a tervezet a
korábbi szabadalommal való teljes vagy részbeni azonosság kérdését hivatalból kívánja vizsgáltatni, ami nézetem szerint túlságosan meg fogja terhelni a hivatalt anélkül, hogy lényeges előnyöket biztosíthatna.
Helyesnek mutatkozik az 50. §-nak azon újítása, amely az
igénypontokat, illetőleg azok kivonatát is közzététetni rendeli, továbbá az, amely megengedi, hogy a bejelentés és mellékleteinek
közszemlére való kitétele a szabadalmi hivatal székhelyén történő
közzétételen felül még más helyen is eszközöltessék.
Helyesnek mutatkozik az is, hogy a tervezet az 1909-es tervezet 93. §-ával egyezően nemcsak a leírást és az annak mellékletét képező rajzokat és mintákat, hanem magát a bejelentést
és annak minden csatolmányát is közszemlére kívánja kitétetni.
Ez kétségtelenül növeli a publicitást, amely a felszólalási rendszernek első előfeltétele.
A tervezet 51. §-a a felszólalás benyújtásának határidejét 00
napban határozza meg az eddigi 2 hónappal szemben.
Nem tartom azonban helyesnek, hogy az 51. §. 4. pontja
értelmében az a körülmény, amely szerint valamely bejelentés
tárgya egy korábbi szabadalom tárgyával egészben vagy részben
azonos, bárki által érvényesíthető. Ez, mint fentebb kifejtettem
ellentétben áll a tervezet azon álláspontjával, amely szerint a
korábbi szabadalommal való azonosság nem ujdonságrontó, hanem
csak igényrontó, mert az igényrontó körülményt csak az a fél
adhatja elő, akinek az illető szabadalomra erősebben igénye van.
Téved a tervezet, midőn azt hiszi, hogy ezirányú intézkedése
a felszólalási rendszer folyománya. Ellenkezőleg a felszólalási
rendszer alapja az, hogy a találmány új voltát a szabadalmi
hatóságok hivatalból nem kutathatják, hanem csak felszólalás, a
szabadalom megadása után megsemmisítési kereset, illetve a tervezet szó használata szerint megsemmisítési kérelem folytán.
A felszólalási rendszer folyománya továbbá az is, hogy a subjektiv jog érvényesítését célzó körülmények csakis az illető által
előterjesztett felszólalás alapján legyenek ligyelembe vehetők.
A tervezet a felszólalás elintézése tekintetében az officiózitás
álláspontjára helyezkedik és ebből folyólag a felszólalás visszavonásának, annak, hogy a felszólaló a tárgyalásról elmaradt, a
beismerésnek, elismerésnek csak akkor tulajdonít jogi hatályt)
amidőn a felszólalás kizárólag a függőségre vagy a felszólaló
feltalálói jogára van alapítva.
A magam részéről ezt az álláspontot, amely egyébként egyező
az 1909. évi tervezet 100. §-ában elloglalt állásponttal, helyesnek találom és pedig azért, mert ha már nem vagyunk abban
a helyzetben, hogy a találmányi bejelentések új voltát hivatalból
kutathassuk, úgy mindenesetre káros volna annak a megenge'dése, hogy a szabadalmi hivatal tudomására jutott és a szabadalom megadásának útjában álló körülmények figyelmen kívül hagyassanak.
Helyes rendelkezése továbbá a tervezet 57. §-ának, hogy az
ugyanazon bejelentés ellen érkezett felszólalások együttesen tárgyaltassanak és döntessenek el. Egyébként ez az intézkedés is
bennfoglaltatott az 1909-es tervezet 101. §-ában.
A tervezet a felszólalás elintézése tekintetében előkészítő eljárást kontemplál, amely előkészítést a szabadalmi hivatalnak
előadóként szereplő műszaki tagja foganatosítaná.
Az előkészítő eljárás során sürgős esetekben az 53. §. 3.
pontja bizonyítást is megenged. Az előkészítő eljárás befejezte
után szóbeli tárgyalás tartandó és pedig a szabadalmi hivatalnak
három tagból álló bejelentési tanácsa előtt, amely tanács a tervezetnek már fentebb ismertetett intézkedése értelmében két műszaki és egy jogász tagból állna. Csak akkor, ha a felszólalás
tárgya túlnyomó részben jogi természetű, engedi meg a tervezet,
hogy a tanács két jogász és egy műszaki tagból álljon.
A tárgyalás vezetése tekintetében a tervezet az eddigi gyakorlatban kijegecesedett tapasztalatok alapján nagyjában megfelelő szabályokat tartalmaz. A bejelentési osztály határozata
ellen 30 napon belül felfolyamodásnak van helye a bírói osztályhoz. A bírói osztály ezen ügyet öttagú tanácsban dönti el, amely
öttagú tanács, mint fentebb előadtam, rendszerint három műszaki
és két jogász tagból áll és csak akkor, ha a felszólalás tartalma
jogi természetű kérdések elintézését igényli, áll a tanács többsége jogászokból.
A bírói osztályra vonatkozó szabályok közül kiemelendő,

hogy a felfolyamodás indokolására a hivatal indokolt kérelem
alapján halasztást adhat, hogy a felfolyamodás egy példányát a
bírói osztály a felfolyamodó ellenfelével azzal közli, hogy arra
a kézbesítéstől számított 30 nap alatt észrevételeket adhat. Az
észrevételek beadására halasztás kérhető. Az észrevételek beérkezte után a bírói osztály tanácsa az ügyet nyilvános előadáson
elintézi. Az előadáson a felek jelen lehetnek és az előadó előterjesztése után kérelpieiket szóval indokolhatják.
Szükség esetére a bírói osztály a íelek meghallgatása és bizonyítás felvétele céljából szóbeli tárgyalást rendelhet el.
Mindezen részletek tekintetében a tervezettel nagyjában
egyetértek.
Aggályosnak tartom azonban azt, hogy a bírói osztály végzése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
Ha a szabadalmi hivatal és tanács gyakorlata és álláspontja
a szabadalmak megadhatása kérdésében teljesen egyező, tehát a
jogorvoslattól semmi esetben sem volna siker várható, úgy a
jogorvoslat kérdése az ügy ezen stádiumában nem volna oly
fontos, mert hiszen feltehető volna, hogy a szabadalmi hivatal a
szabadalmat csak akkor adhatja meg, amikor a szabadalmi tanács is megadta volna és viszont, hogy a hivatal a szabadalom
megadását nem tagadja meg olyan esetekben, amelyekben a tanács ezt megadta volna. Kétségtelen azonban az is, hogy két
különböző hatóságnál a felfogások ilyen értelmű kongruenciája
sohasem forgott még. fen és hogy ennélfogva semminő ok sincs
annak a feltevésére, hogy a szabadalmi hivatal és szabadalmi
tanács felfogása között teljesen abszolút azonosság volna várható. Ha pedig nem ez az eset, és ekként lehetséges, hogy a két
hatóság véleményei eltérők, úgy az, hogy a szabadalmi hivatal
megadja olyan esetekben a szabadalmat, amelyekben a szabadalmi
tanács azt nem adta volna meg, önmagában véve nem tekinthető veszélyesnek, mert hiszen legrosszabb esetben a megsemmisítési per, illetve megsemmisítési eljárás még mindig orvosolhatja a szabadalom megadása tekintetében elkövetett hibát. De
gondoljunk arra a másik esetre, amelyben a szabadalmi hivatal
álláspontja a szigorúbb, megtagadja a szabadalmat olyan esetekben, amelyekben a szabadalmi tanács azt megadta volna, illetve
nem hozott volna megsemmisítő ítéletet. Ilyen esetekben a jogorvoslat hiánya a feleket joguknak érvényesítésében meggátolja
igazságtalanságot rejt magában.
A tervezet indokolása arra fekteti a súlyt, hogy sem az
osztrák, sem a német szabadalmi törvény nem adja meg a jogorvoslatot a legfelsőbb szabadalmi fórumhoz.
Nézetem szerint azonban ez önmagában véve nem lehet
döntő és sokkal nagyobb jelentőségű a szükségesség beható megfontolása, mint a külföldi példa.
De ha már mindenkép külföldi példákat kell szem előtt tartani, úgy a tervezetnek figyelembe kellett volna vennie az angol
és az ausztráliai törvényeket, amelyek jogorvoslatot adnak a
koronaügyészhez és az Északamerikai Egyesült-Államok szabadalmi jogát, amely keresetet ad a szabadalom megadása iránt,
amely törvények tehát szintén jelentősnek tartják, hogy a szabadalmi hivatal döntése ellen jogorvoslatnak legyen helye a legfelsőbb fórumhoz.
Megjegyzem, hogy dr. Beck Hugó kúriai tanácselnök, a szabadalmi tanácsnak sok éven át tagja, a «Jogáliam»-ban megjelent bírálatában ugyancsak a tervezet hiányának tartja, hogy
a szabadalom megadása kérdésében nem adja meg a jogorvoslatot a szabadalmi tanácshoz.
(Bef. köv.)
Dr. Lévy Béla.

Jogirodalom.
Dr. Finkey Ferenc: A magyar büntető perjog tankönyve. Teljesen
átdolgozott negyedik kiadás. Budapest, Grill 191G.
Emberi létünknek legmagasztosabb mozzanatai közé tartozik ismereteinknek és berendezéseinknek folytonos előhaladása.
Ez a haladás nemcsak csalhatatlan ismérve annak, hogy szellemi
életünk minden más természeti lény fölé emel, de egyúttal magasabb célok után sóvárgó lelkünk gyönyörködtetésének állandó
forrása is. Ebben a gyönyörködtetésben leli a tudományos kutató mindig megújuló jutalmát azokért a fáradozásaiért, melyeket szakmájában való előhaladása és a már feldolgozott anyagnak időről-időre szükségessé váló átdolgozása okoz. S talán
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semmiféle más ismeretágban nem olyan szükséges az anyagnak
oly gyakori átdolgozása, mint a jogtudomány egyes ágazataiban,
mert a jogviszonyok belenyúlnak az élet minden vonatkozásába
s az emberi lét mindenféle terén elért előhaladás visszatükröződik a jogintézményekben.
De épen büntető eljárás-jogunk az utolsó években olyan átalakulásokon ment keresztül, hogy annak eddigi feldolgozásai,
ha még oly magas színvonalon állottak is, már nem elégíthették
ki a modern jogász igényeit. Most, hogy ez az átalakulás talán
egyidőre — bár nem tudhatjuk, milyen hosszú időre — nyugvópontra jutott, örömmel kell üdvözölnünk alaki büntetőjogunk
egyik úttörőjének újabb, sok tekintetben átalakult munkájának
a megjelenését.
Az átalakítást már az új kiadás külsőségei elárulják, ha azt
a mű megelőző kiadásával összehasonlítjuk. A munka csaknem
száz oldallal terjedelmesebb lett, holott ezúttal mellőzte szerző a
törvényszöveg közlését, a tartalommutatóból pedig megállapítható, hogy a joganyag ismertetése némi rendszerbeli változáson
is ment keresztül.
A műnek lényegesen nagyobb terjedelmét teljésen megmagyarázza az, hogy az utolsó kiadás óta három nagyjelentőségű
törvénnyel (Fb., Bpn. és St.) gyarapodtak az eljárási jog forrásai,
hogy továbbá a joggyakorlat továbbfejlődése és az azóta keletkezett irodalom is szaporítja a feldolgozandó anyagot.
A törvényszöveg kiküszöbölését részemről csak helyeselni
tudom. A gyakorlatban és az elméletben működő jogász egyaránt
nem fogja nélkülözni a törvényt a tankönyvben, mert más, jobban kezelhető törvénykiadás nélkül egyikök sem lehet el.
A tanulóifjúságnak pedig legfeljebb csak akadályul szolgálhat a
rendszerbe beleiktatott törvényszöveg, mert a gyakorlatban nem
járatos ifjú a merőben gyakorlati tételek valódi értelmét amúgy
sem képes felfogni, de emellett még ha a törvényszöveg megtanulásával vesződik, ez csak zavarólag hat reá és akadályozza
őt a joganyag lényeges alapelveinek megértésében.
Ezenkívül ökonómiai okok is a kiküszöbölés mellett szólnak,
mert épen az ismertetett tankönyv bizonyítja, hogy az ily módon felszabadult hely milyen mértékben értékesíthető.
Szerző az anyagot a törvényétől eltérő rendszer szerint
ismerteti. Egyáltalában nem vagyok híve a legális rendszer szerint való ismertetésnek, mert a didaktikai követelmények teljesen eltérnek a törvényhozó szempontjaitól. De a büntető perrendtartás feldolgozásánál az anyagnak a törvényétől eltérő
rendszerbe szedését még szükségesebbnek tartom, mint az anyagi
büntetőjogónál, mert meggyőződésem, hogy mennél gyakorlatiasabb a joganyag, annál inkább szorul rá az absztrakcióra s nem
mondok újat azzal, hogy épen Bp.-unk rendszere nem alkalmas
a tudományos feldolgozásnál való értékesítésre (v. ö. Angyal :
A magyar büntető eljárásjog tankönyve I. k. 11 — 12. 1.). Maga a
rendszer, melyet szerző választott, megfelel a magasabb szempontokat követő tudományos felfogás követelményeinek s általánosságban egyezik a más írók által használatos rendszerrel.
Egyezik ezzel a rendszernek általános és különös részre való
felosztása is. Úgy érzem azonban, mintha ezek az elnevezések
nem fednék kellőképen azokat az anyagcsoportokat, amelyeknek
megjelölésére a büntető eljárási jogban szolgálnak. Mindenképen
találó ez a megkülönböztetés az anyagi jogokban és pedig a
büntető- és a magánjogban egyaránt.
Ezekben ugyanis az általános rész azokat a tételeket tartalmazza, amelyek minden egyes bűncselekményre, illetve jogviszonyra alkalmazást nyernek. Azok a tételek azonban, amelyeket szerző s vele együtt más tankönyvírók is a büntetőeljárási
jog általános része címén összefoglalnak, csak úgy egyes intézményekre vonatkoznak, mint a különös részben egybefoglalt tételek. Az ugyanis, hogy az általános részbe utalt intézmények
az eljárásnak nemcsak egy bizonyos szakában, hanem bármelyik
szakban vagy legalább is az eljárás bizonyos szakáig érvényesülhetnek, még nem kielégítő magyarázata ennek a rendszerezésnek.
Igaz, hogy viszont egyes elvi kérdések (vádrendszer vagy
nyomozórendszer, nyilvánosság vagy annak kizárása, legalitás
vagy opportunitás stb.) eldöntése kihat az egész eljárási jog
szabályozására, ezeknek köre azonban sokkal szűkebb térre
szorul, mint a szerző által az általános részben összefoglalt intézményeké.

38. szám

Az ((általános rész® elnevezése tehát csak ezekre az egész
rendszerre kiható intézményekre volna helyesen alkalmazható.
Ha azonban az általános részt ennyire megnyirbáljuk, úgy
egyáltalában nincs értelme az elnevezés fentartásának, hacsak
nem akarjuk a fenmaradó fejezeteket mind a különös rész címe
alatt összefoglalni. Ez az utóbbi eljárás azonban ismét szétszakítaná az együvétartozó intézményeket és egybefoglalná az együvé
nem tartozókat. Mert tagadhatatlanul megvan a különbség az
általános és a különös részben tárgyalt intézmények között s az
talán legszemléltetőbben úgy fejezhető ki, ha az eljárási jog kereszt- és hosszmetszetéről beszélünk.
Megengedem, hogy ezek a megjelölések nem épen alkalmasak címfeliratokul, épen úgy, mintha egy idegenből vett megkülönböztetés felhasználásával a büntetőeljárási jog statikájáról
és dinamikájáról beszélnénk, jóllehet ez a megkülönböztetés talán az épen említettnél is szabatosabban fejezné ki a két kategóriát. A legegyszerűbb s legmegfelelőbb megoldás az volna,
ha az anyagot minden külön megjelölés nélkül első és második
részre osztanók fel.
Talán kelleténél tovább időztem egy olyan kérdésnél, mely
végeredményben tisztára terminológiaivá olvad le, de úgy vélem,
pedagógiai szempontból nem épen negligálandó kérdéssel van
dolgunk.
Azt pedig, hogy az általános és különös rész megkülönböztetésének perhorreszkálása nem szubjektiv forrásból fakad, mosl
e sorok leírása után igazolva látom azáltal, hogy Vargha Ferenc
egy másik tankönyv-bírálatában hasonlóképen, bár némileg eltérő okadással, szóvátette ezt a megkülönböztetést.
Ami azt a módszert illeti, amellyel szerző az egyes intézményeket tárgyalja, mindenekelőtt ki kell emelnem azt, hogy szerző
a jogösszehasonlítást állítja módszere előterébe, mintegy azt
teszi az egyes intézmények ismertetésének és megvitatásának középpontjává. Kiemelésre méltó az is, hogy szerző a polgári perjoggal is összeveti az egyes intézményeket és — különösen a
bizonyítási jog terén — értékesíti a megfelelő polgári perjogi
irodalmat, melynek egyik-másik jogintézményünk kifejlesztésében
tagadhatatlanul nagy része van. Minthogy az összehasonlítás
mindig absztrakcióval jár együtt, az összehasonlító módszer alkalmazása az anyag tudományos kimélyítését jelentékenyen előmozdítja. Ugyanezt a célt szolgálja az irodalomnak és a bírói
gyakorlatnak bőséges értékesítése.
Különösen a felhasznált hazai irodalom bősége meglepő,
amennyiben nemcsak a monografiairodalom feldolgozása mondható teljesnek, de megállapítható az is, hogy alig történt a
szaklapokban még olyan rcvidlélekzetű felszólalás, melyet szerző
a tankönyv megfelelő helyén fel nem említene. Mindezeknek a
szempontoknak a követése azt eredményezte, hogy szerző még
jóval mélyebben hatolt be az egyes kérdések részleteibe, mint
azt az előző kiadásokban tette s így a mű ezeknél sokkal többet nyújt.
Emellett a terjedelem megnövelése nem esik az áttekinthetőség rovására, ami különösen a jogtanuló ifjúságnak el nem
mellőzhető érdeke, mert ezt az érdeket szerző az apróbetűs
nyomtatás részleges alkalmazásával igen egyszerű módon s emellett kielégítően megóvta.
Az egész művet átlengi az a szellem, mely az újabbkori
büntetőeljárási jog megalkotóinak felfogására visszavezethető
tradícióként maradt rá szerzőre s mely mindnyájunknak, kik
büntetőeljárással foglalkozunk, lelkében él. A büntető perjogot —
egyéb feladatai mellett — mint az egyéni szabadságjogok palládiumát jellemzi (4. 1.), az eljárás ós az eljáró szervek széttagolását, a szóbeliséget és a közvetlenséget az anyagi igazság elvének
megvalósítására szolgáló eszköznek tekinti (108. lap), ezt
az elvet pedig az officialitás és legalitás elvével együtt
sarkalatos elvül vallja (105. és köv. lap.). Emellett azonban nem kerüli ki figyelmét az sem, hogy ezek az elvek
nem tekinthetők öncéloknak s ezért nem kárhoztatandó, ha
egyes intézményeinkben a hosszú időn át sérthetetlenekként
óvott elvektől való elhajlás észlelhető.
így pl. maga is ajánlja a nyilvánosság korlátozását egyes
esetekben (110. 1.). Régebbi túlzásokkal szemben a büntetőeljárási jogot a társadalom védőeszközéül is tekinti (4. 1.), a favor clefensionis elvét pedig az ügyfélegyenlőség megvalósítását előmozdító eszközként fogja fel (241. 1.), tehát nem lát benne minden
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más szempontra való tekintet nélkül igazolható privilégiumot.
Ugy tetszik azonban nekem, mintha a szerző nem tulajdonítana kellő jelentőséget azoknak a szimptómáknak, amelyek a
hagyományos elvek merev keresztülvitelétől való eltérésekben
mutatkoznak.
Leginkább szembeötlő ez ott, ahol azt tanítja, hogy a különleges eljárási alakok csak egyszerűsített, összevont alakjai a törvényszéki rendes pernek (339. 1.). Külsőleg igen, de legalább is
egyik különleges eljárási alak a fiatalkorúak bírósága által követendő elvi ellentétben áll a törvényszéki rendes perrel. Igaz
ugyan, hogy az említett eltéréseknek legjelentősebbjei a perszakok kevesbítése és az eljárásnak elejétől az elsőbírósági befejezéséig egykózben való összpontosítása, továbbá a legalitás elvének részleges feladása egyelőre az ügyeknek csak az épen említett különleges nemében léptek fel.
Amint azonban az anyagi jog terén már-már érezhetők
áramlatok, melyek a fiatalkorúakkal szemben mái' hatályba léptetett elveket legalább részben az összes bűntettesekre szeretnék
kiterjeszteni, úgy nem tartom kizártnak azt, hogy a jövőben
szóba jöhet egyes alaki jogi szabályok megfelelő alkalmazása is.
A könyvben összehordott rengeteg részletkérdést természetesen nem vehetem mind egyenkint szemügyre. Ekként csak azokkal foglalkozom, melyek figyelmemet elsőolvasásra különösen
megragadták, részint elvi jelentőségüknél fogva, részint pedig
azért, mert szerzőétől eltérő állásponton vagyok, vagy mert az
illető részlet feldolgozási módjára egyébként észrevételem van.
A hatáskörök nemcinek felsorolásánál szerző nem említi a
működési hatáskört, holott ennek a megkülönböztetésnek nemcsak elméleti, hanem gyakorlati jelentősége is lényeges (v. ö.
Angyal tankönyvének 93—103. 1.).
Másokkal szemben vitatja szerző a koronaügyész ügyféli
minőségét (215—216. 1.) s a közvédői intézmény kiterjesztését és
közvédői hatóság felállítását sürgeti (242., 243. 1.), anélkül azonban, hogy állást foglalna abban a kérdésben, vájjon a közvédőhatóság mellett a különvédői intézményt fentartandónak véli-e.
A kérdés tagadólagos eldöntése esetében nem tudnék szerzővel
egyetérteni, mert nem mindegyik közvédő volna képes magát
annyira beleélni a védelem érdekeibe, mint a különvédő. De még
annyira sem, mint a közvádló a vád érdekkörébe.
Arra nézve, hogy az egyes bűncselekmények esetében ki
tekintendő sértettnek, szerző a judikaturából merített kazuisztikát közöl, mely azonban nem teljes. Különösen nehezen nélkülözhető belőle elvi jelentőségénél .fogva a hatóság elleni erőszak
esete (v. ö. BJT. LXVII. 204.), továbbá gyakoriságánál és jellegzetességénél fogva a közveszélyes munkakerülésé.
A bizonyításról szóló fejezetben feltűnik, hogy szerző a ((bizonyítékok)) és ((bizonyító eszközök)) kitételét alternative használja (290. 1.), holott ennek a két fogalomnak a különbözőségét,
kivált didaktikai okokból, nem lehet eléggé hangsúlyozni. Hogy
egyébiránt ez nem a különbség fel nem ismeréséből származik,
ez kitűnik az írónak abból a magyarázatából, mely szerint az
egyéni bizonyíték (tehát helyesen bizonyító eszköz) képezi a bizonyítékot, hanem a személy nyilatkozata, ítélete, véleménye (u. ott.).
A bizonyítékok és bizonyító eszközök meg nem különböztetésének folyománya az is, hogy szerző a jelenséget a tanúvallomással, okmánnyal stb.-vel egysorbau a bizonyítékok között (a
tárgyi bizonyítékok csoportjában) sorolja fel (290. 1.) és azt
tanítja, hogy a jelenségek által való bizonyítás rendszerint összeesik a többi bizonyíték felvételével (329. 1.).
Szerző kiemeli, hogy a törvény nem sorolja fel kimerítően a
bizonyítékokat s nem akár kizárni semmit, ami bizonyítékul felhasználható (292. I.).
Bizonyítéknak tekinti — igen helyesen — a vádlott beismerését is és kellőképen körvonalozza a beismerés bizonyító erejének föltételeit és határait (302., 303. 1.). Az a kijelentése azonban, hogy a beismerést kizárólagos bizonyítékul elfogadni soha
sem szabad (303. 1.), félreértésre adhat alkalmat. A törvény
ugyanis megszabja ugyan, hogy beismerés esetében is meg kell
szerezni a bűnösség egyéb bizonyítékait. Az esetek nagy részében azonban a beismerésen kívül egyáltalában nem lehet bizonyítékokat feltalálni. Ilyenkor — úgy hiszem — nem jár el a
bíróság törvényellenesen, amidőn a bűncselekményt egyedül a
beismerés alapján bebizonyítottnak veszi, amit szerző is aligha
találna törvénytelennek. A terhelt-társ vallomásának bizonyítéki !
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jellegét érinti ugyan szerző (304. 1.), de azzal bővebben nem
foglalkozik, ami nem lett volna hálátlan feladat. Ép úgy szívesen láttam volna a tanúvallomás anyagának kimerítőbb boncolását, jelesül az állítás, benyomásnyilvánítás, véleményadás közötti különbségtételt, valamint a tanúvallomásnak a szakértői
véleménnyel való beható egybevetését. Végül kifejtésre vár még
az is, hogy a környezettanulmánynak milyen szerepe van a bizonyításban s hogy az általában milyen helyet foglal el a bizonyítási jogbán.
A terhelt személyes szabadságát érintő intézkedésekre vonatkozó részben foglalt az az állítás, hogy a Bp. egyetlen bűncselekmény esetében sem teszi kötelezővé az előzetes letartóztatást és a vizsgálati fogságot, áll ugyan, de kiegészítésre szorul,
mert egy későbbi törvény (1913 :XXI. tc.) a közveszélyes munkakerülés esetében ezeket az intézkedéseket kötelezőkké tette.
Az eljárás egyes szakainak ismertetéséből (különös részből)
kiemelésre méltó, hogy szerző a fakultatív vád alá helyezés
híve (393. I.), hogy továbbá magáévá teszi az irodalomban kezdeményezett és egyes bíróságoknál már meg is honosított azt a
helyes eljárást, hogy a vádhatározatban a bűncselekményt individualizálják (402. I.). Szerző híve a keresztkérdezés intézményének, amelytől nem riasztja vissza az, hogy ez az idegenből átvett intézmény nálunk semmikópen sem tudott meghonosodni.
Sőt talán nem járok téves úton, ha annak a hiedelemnek adok
kifejezést, hogy azt a Bp. életbelépte óta még egyszer sem
alkalmazták.
Bőven foglalkozik szerző az esküdtszék intézményével, melynek történelmi fejlődéséről alapos és kimerítő képet nyújt.
Az esküdtbírósági eljárás kétféle típusa közül az angol típus
hívének vallja magát (454. 1.) és a verdikt formája tekintetében
is ennek az elfogadását, tehát a kérdósfeltevési rendszerrel
való teljes szakítást tartaná a legjobb megoldásnak annak megtartása esetében pedig a kisegítő- és mellékkérdések teljes eltörlését ajánlja (473. és 492. 1.). Általában ezúttal is az esküdtszéki intézmény hívéül ismerjük meg, de annak eredeti alakja
ellen lényeges kifogásai vannak. A Bpn. által eszközölt esküdtszéki reformról, mely annyi gáncsra adott alkalmat, helyesléssel
emlékszik meg és különösen a vádlott javára szolgáló tévedés
helyreigazításának lehetővé tételét a törvény legbecsesebb újításának mondja (512. 1.).
Szerzőnek a jogorvoslati rendszerre, illetve a Bp. jogorvoslati rendszerének megreformálására vonatkozó felfogását már
többé-kevésbbé ismerjük az 1911. évi jogászgyűlés óta. Tankönyvében is* síkra száll a fellebbezés eltörlése és a tény- és jogkérdésre kiterjedő egyfokú semmisségi panasz behozatala mellett
(538. 1.) ós a fellebbezés fentartása esetében is a teljes bizonyítási eljárással egybekötött fellebbviteli íőtárgyaláshoz ragaszkodik (554. 1.). A reformatio in pejus tilalma ellen elvi kifogása
nincs, de annak a mi jogunkban való meghonosításával bíróságainknak az enyhe ítélkezésre hajló irányzata miatt nem tudna
egyetérteni (527. 1.). A semmisségi panaszt illetően érdekelt
volna szerzőnek a semmisségi okok felsorolásának vagy fel nem
sorolásának kérdésében elfoglalt álláspontja. Annál is inkább,
mert a Fb. a semmisségi okok specializálását mellőzte, amit
szerző a liatalkorúak bírósága előtti eljárást tárgyazó fejezetben
felemlít, de arra nézve ott sem foglal állási (687. 1.).
Elég részletes kifejtés jutott a tankönyvben a sajtóeljárásnak
(606—618. 1.). A St. által életbeléptetett új rendelkezések közül a
sajtótermék lefoglalása körüli eljárást a garanciális jellegű feltételek kibővítése (St. 49. §. 1. bek.) folytán a sajtószabadság
szempontjából megfelelőbbnek tartja az eddigi szabályoknál
(612. 1.), viszont azt. a rendelkezést, hogy a bírói idézés ellenére
a főtárgyalásról igazolatlanul elmaradt vádlott letartóztatható,
mint nem szabadelvűt kárhoztatja (613. I.). Rendszerbeli kifogásképen itt hozható fel, hogy a St. egyes eljárási szabályainak
nem sajtóeljárás alá eső becsületsértési és rágalmazási ügyekben
való alkahnazandóságáról szerző a sajtóeljárás tárgyalása közben emlékezik meg.
Ha nem csalódom, a tankönyv a vele egyidejűleg újabb
kiadásban megjelent Vámbéry-féle tankönyvvel együtt, a gyorsított és rögtöubíráskodási továbbá a fiatalkorúak ügyeiben követendő eljárásnak első rendszeres feldolgozását tartalmazza.
A helyszűke visszatart attól, hogy ezekkel a fejezetekkel közelebbről foglalkozzam. Különösen a fiatalkorúak ügyeiben köve-
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tendő eljárás még amúgy is monografikus feldolgozásra vár s
igy nem is feladata a tankönyvnek a részletkérdésekkel foglalkozni. Szerzőnek egyik-másik állásfoglalása azonban figyelemreméltó. így az, hogy a fiatalkorúak bírósága előtti eljárásban a
pótmagánvádnak helye van (679. 1.), aminek ellenkezőjét is vitatták, hogy továbbá olyankor, ha a vádat elejtették s a bíróság
mégis nevelőintézkedést alkalmaz (Fb. 23. §.), szerzőnek, bár
nem kifejezett, de a sorok között kiolvasható álláspontja szerint
a nevelőintézkedést alkalmazó végzésben nem kell egyúttal az
eljárás megszüntetését is kimondani (680. 1.), ami a budapesti
büntetőtörvényszék gyakorlata szerint szükséges.
A végrehajtásra vonatkozó szabályok keretében nem foglalkozott szerző közelebbről a fiatalkorúak fogházának végrehajtásával, holott különösen annak megkezdése időpontjára nézve
élénk vita folyt, mely még nincs eldöntve.
Az ártatlanul elítéltek és letartóztattak kártalanítására vonatkozólag fennálló szabályainkat szerző nem tartja eléggé szabadelvűeknek. Különösen hibáztatja, hogy a készpénzbeli kártalanítás összegét a miniszter határozza meg (725. 1.).
Szerző lelkiismeretességéről tesz tanúságot, hogy könyvében
az új jövedéki büntető eljárást is feldolgozta, mely — mint ezt
az előszóból megtudjuk — már a munka lezárása után jutott
csak nyilvánosságra.
Dr. Heller Erik.

Végrehajtás az 5 0 koronát m e g n e m haladó
értékű ügyekben.
A budapesti központi kir. járásbíróság f. évi október 12-én
tartott teljes-ülésén abban a vitás kérdésben, hogy az 50 K-t
meg nem haladó értékű ügyekben a végrehajtás kérése és foganatosítása miképpen történjék, a következő megállapodásra
jutott :
1. A végrehajtás kérésének a Ppé. 34. §-a értelmében (amely
a Vht. 6. §-a helyébe lépett) három példányban kiállított írásbeli
beadványban kell történni,
2. A végrehajtás a bírói végrehajtási eljárás (1881 : LX. tc.
s az azt módosító törvénycikkek) szabályai szerint bírói kiküldött útján foganatosítandó.
A megállapodás mindegyik része — úgy hiszem —• a Pp.
rendelkezéseinek helyes felfogásán alapszik.
Négy esetet kell itt szern előtt tartani:
1. az 50 K-t meg nem haladó fizetési meghagyásokat;
2. az ily fizetési meghagyásokból keletkezett pereket;
3. a községi bíróságtól a járásbíróság eló vitt pereket;
4. a Pp. 758. §-a szerint községi bírósági hatáskörbe nem tartozó, 50 K-t meg nem haladó értékű pereket.
A fizetési meghagyásokról szóló 1893 : XIX. tc. 10. §-a előírta, hogy a végrehajtási kérelem egy példányban írásban vagy
élőszóval is előterjeszthető; a 15. §. pedig kimondta, hogy a
községi bírósági hatáskörbe utalt ügyekben a végrehajtási eljárásra vonatkozólag az 1877 : XXII. tc. szabályai alkalmazandók.
A Pp. 596. §-a azonban a fizetési meghagyás alapján kért
végrehajtás alakjáról s a foganatosítás módjáról nem beszél. Az
indokolás szerint ez a végrehajtási eljárásra tartozik. A végrehajtási eljárás szerint (Ppé. 34. §.) pedig: ((amennyiben a törvény máskép nem rendelkezik®, az elrendelést három példányban
kell kérni. Ily eltérő rendelkezés pedig az 50 K-t meg nem haladó fizetési meghagyásokra nincsen. A foganatosítás tekintetében pedig semmi törvényes alapja nem volna a községi bíróság
megkeresésének a foganatosítás végett, mert az 1893 : XIX. tc.
15. §-ának megfelelő intézkedést a Pp. nem tartalmaz.
A községi bíróságtól a járásbíróság elé vitt ügyekben a Pp.
életbeléptetéséig az 1893 : XVIII. tc. 225. §-a volt irányadó,
amely szerint az 1877 : XXII. tc. értelmében foganatosítandó
végrehajtás az ítéletben rendelendő el. A Pp. 764. §-a ily rendelkezést nem tartalmaz, s ő t a 6 - i k bekezdésben így szól: «a végrehajtás tárgyában akkor is a járásbíróság intézkedik, ha a községi bíróság a végrehajtást már foganatosította)). Az indokolás
szerint e rendelkezés azon alapszik, hogy az ügynek a járásbíróság elé vitelével az valóságos perré alakul át és a községi bíróság hatósága az ügyben ennek következtében megszűnt. Ebből
látható a törvényhozó intenciója, hogy a bíróság maga hajtsa
végre határozatát.
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A községi bírósági hatáskörből kivett 50 K-t meg nem haladó értékű ügyekben pedig semmi alap sincsen annak feltevésére, hogy ezekben az ügyekben a községi bíróság volna megkereshető a foganatosítás végett.
Azok, akik az 50 K-t meg nem haladó értékű ügyek mind a
négy csoportjára nézve a végrehajtást a községi bíróság hatáskörébe tartozónak vélik, csak célszerűségi szempontot hozhatnak
fel, az eljárás olcsóbb voltát, de ez az érv a törvény rendelkezéseivel szemben nem jöhet tekintetbe.
Dr. Borsodi Miklós.

A szövetkezeti tagság megszerzése.
A szövetkezeti tagság megszerzése régóta vitás kérdésében
érdekes s az éddigi, elvi jelentőségű döntéssel megerősített
(Kúria 465/1912. H. L). VII. 54.) gyakorlattól némileg eltérő határozatot hozott legutóbb a kir. Kúria. Kimondotta, hogy az
alakszerű belépési nyilatkozatot pótolja az üzletrészek átírását
kérő írásbeli beadvány. (Kúria 1916 máj. 6. H. D. X. 186.)
A szövetkezeti tagság megszerzése a KT. 224. §-a szerint
írásbeli nyilatkozat alapján történik. Az 1898 : XXXIII. tc. ugyan
különbséget tesz a társaság alapításakor történő és későbbi belépés között, az írásbeli forma azonban itt is kötelező.
A gyakorlatban a kontroverziák már a 224. §. alkalmazása
körül felmerültek. A KT. oly ritkán kívánja meg a formalitást,
hogy e rendelkezését tényleg szigorúan kell magyarázni. E formalizmus hozta magával azt a bírói gyakorlatot, hogy az írásbeli belépési nyilatkozatot nem pótolja e világon semmi, sem a
határozott szóbeli bejelenlés, sem a tagsági könyvecske kiváltása, sem az üzlclrészek évek hosszú során át befizetése, sem a
nyereségben részesedés, még az sem, ha valaki éveken át felügyelő-bizottsági tagja, sőt igazgatója volt a szövetkezetnek I
A szövetkezeti tagok névjegyzékébe bevezetés, mely a német
szövetkezeti törvény által megkívánt kritérium, szintén nem használ semmit.
A joggyakorlat azonban itt sem állott meg, szinte kereste,
hogy lehet e szakaszt még szigorúbban értelmezni, még több
tényleges tagot kizárni a «jogi» tagságból. Külön írásbeli nyilatkozatot kívánt meg, nem elégedett meg például a taggyűjtő
ívre vezetett aláírással, nem vette figyelembe a belépéssel egyidejűleg aláírt kötelezvény szövegébe foglalt írásbeli belépési
nyilatkozatot sem. Végül minden kritika nélkül követvén az első
kommentárokat (Neumann Ármin stb.), a belépési nyilatkozatot
«ajánlat»-nak tekintette, mely ((elfogadást® kíván meg s ahol az
igazgatóság a tagot nem értesítette, hogy felvette a tagok közé,
a tagságot, a törvénytől eltérően, sőt annak túlliberális szellemével homlokegyenest ellenkezőleg, nem állapította meg. (Másként
persze az 1898 : XXXIII. tc.-ben, hol a tagok személyes jellegű
közreműködésére tekintettel, a felvétel kinyilatkoztatása indokolt.)
A törvény ily erőszakos magyarázatával állván szemben, keresnünk kell az okokat. Én ezt a mi törvényhozásunk s általában
joggyakorlatunk túlzott adósvédelmében s a nagyon is általánosított szövetkezet-ellenes hangulatban találom. Hogy ez a nem
objektív felfogás hány exisztenciát tesz tönkre s hány tisztességes szövetkezetet károsít meg, röviden kifejteni próbálom.
Állandó gyakorlat az, hogy a szövetkezeti tag az általa jegyzett üzletrészt feltétlen befizetni köteles és nem számíthatja be
a szövetkezettel szemben fennálló tartozásába teljesített befizetéseit. Ez a törvénymagyarázat ma, mikor egyetlen, rendesen vezetett hitelszövetkezet sem ól, soha sem is élt ezzel a jogával,
hacsak nem akarta tagjai bizalmát elveszteni, egyenesen azokat
a szövetkezeteket védi, melyek könnyelmű alapítás, még könynyelműbb vezetés és hitelnyújtás folytán elveszítették a rájuk
bízott törzsbetéteket, vagy azok egy részét s most az ártatlan
tagokon akarják azt visszaszerezni. Káros következményeit egy
régebbi cikkemben (Jogi. Közlöny 1914. évf., 297. 1.) kifejtettem már.
A joggyakorlat egyik kezével sújtja a szövetkezeti tagokat.
Másik kezével hát védeni próbálja őket s lehetőleg kevés egyéni
akar a tagság örömeiben részesíteni. Ezért a 234. §. túlzott szigorúságú magyarázata. Nem sokkal helyesebb volna, ha a befizetések beszámítása megengedtetnék ? Hiszen, eltekintve azon
néhány dunántúli, tiszántúli és nemzetiségi, különösen szász szövetkezettől, mely tényleg tagjai takarékosságának előmozdítására
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alakult, amely tagjai befizetésén kívül alig vesz igénybe idegen
hitelt, a nem önálló többi szövetkezet egyenesen gyűjtötte nem
a betéteket, hanem — a hiteltkérő tagokat. Ezek csak azért léptek be a szövetkezetbe, hogy hitelt kapjanak. Ezek azért íizették
be adósságtörlesztésül a heti befizetéseiket. Most mindezt elveszítsék a Kúria törvénymagyarázata alapján ? Tönkremennek az
exisztenciák, de tönkremegy egy értékesebb kincs is, a szövetkezeti eszme. Akit 300 K kölcsön megfizetésében elmarasztalhatnak akkor, midőn 310 K-t már befizetett, nem fog többé szövetkezetbe belépni. Már pedig kétségtelennek tartom, hogy a háború
után a kis- és középosztály egyetlen hitelnyújtó szerve csak az
altruista hitelszövetkezet lehet. Váltóval gazdálkodó bank drága
is, nehéz is a kisembernek.
A szövetkezeti ügy minden igaz barátja örömmel vette tudomásul a pénzügyminiszter beszédéből (a nyilvános számadásra
kötelezett vállalatok adótörvényének tárgyalásakor), hogy a szövetkezeti törvény revíziójára rákerül a sor. A tisztességes szövetkezetek nagyot lélegzenek, megszabadulnak egy rossz bélyegtől. Addig is kötelessége a gyakorlatnak, hogy ne legyen egyoldalú, ha szövetkezetről van szó.
A Kúria legelői idézett határozatát, mint egy liberálisabb, a
törvény szellemének megfelelőbb döntést, csak üdvözölhetem.
Dr. Kuthi
Sándor.

BELFÖLD.

Szemle.

—- Schmidt Richárd előadása. A Magyar Bajtársi Szövetség jogi szakosztálya f. évi október hó 19. napján ülést tartott, amelynek tárgya dr. Schmidt
Richárd titkos igazságügyi
tanácsos, a lipcsei egyetem tanárának előadása volt. Az ülést
Szászy-Schwarz
Gusztáv a szakosztály elnöke nyitotta meg és
melegen üdvözölte az előadót. Schmidt Richárd előadásában a
polgári peres eljárás reformjának alapvető kérdésével és különösen azzal a problémával foglalkozott, hogy Németország polgári peres eljárásának a közel jövőben megvalósítandó reformja
alkalmával elejtse-e teljesen az első fokon a tanácsbírói rendszert vagy sem ? Reá mutatott arra, hogy a háború kitörése
előtti utolsó években 1911-ben, a Pp. megalkotásával lezáródott
az az időszak, amelyben Magy arország Németországgal és Ausztriával, sőt bizonyos értelemben Franciaországgal is közös eszmék
alapján a polgári peres eljárás célszerű és egyúttal népszerű
alapjának kiépítésén dolgozott. Az igazságszolgáltatás szervezetének alapformája az említett országokban az úgynevezett vegyes
bírói rendszer, vagyis kétféle elsőfokú bíróság szervezése. Az
egyesbíróság — mint az elsőfokú bíróság egyik formája — az
igazságszolgáltatás tömeges gazdasági és úgyszólván üzleti részének elintézésére különösen alkalmas a felekkel való tárgyalás
közvetlensége és az egyéni erőteljes kezdeményezés lehetősége
folytán. Az elsőfokú bíróság második típusa a társasbíróság,
amely úgy a tényállás kiderítését, valamint az ügy jogi elbírálását, egyrészt három tagjának kölcsönös ellenőrzése, másrészt
az ügyvédkényszer folytán a bíróság és az ügyvédek kölcsönös
ellenőrzése alá állítja. A társasbíróság működésében ugyanazt a
kettős nevelőhatású biztosítékot találjuk, mint a büntető igazságszolgáltatásban a bíróság és az ügyészség és végső fokon az
állam életében a kormány és népképviselet egymás mellett való
működésébe. Figyelemre méltó mindenekelőtt, hogy a társasbírói
rendszernek és az ügyvédi közreműködésnek nemcsak a konkrét
esetben van nevelő hatása az ítélkezésben résztvevő bírákra, hanem befolyásolja a bírói kar egész fejlődését. A társasbíróság
a fiatal bírói nemzedéknek, a jövendő egyesbíráknak magas iskolája.
A fiatal bíró a társasbíróság előtti eljárásban tanulja meg a
peranyag alapos átgondolásának és tervszerű kezelésének, a tényállás igazsághű megállapításának módszerét. A társasbírósági
eljárás szoktatja a bírót a pontos munkára és általános önfegyelmezésre. A kifejtett okokból a polgári peres eljárás jövő fejlődése szempontjából különös figyelemre méltó az a mozgalom,
mely a háború előtt Németországban indult meg és amely angol
mintára az elsőfokú bíráskodást kizárólag egyes bírák kezébe
akarja lefektetni. Ennek a mozgalomnak jelszava az, hogy a bíró
egyéniségének szabad kifejlődését a társasbírósági rendszertől
és ügyvédkényszertől való felszabadításával kell előmozdítani.
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A mozgalmat Frankfurt városnak néhai befolyásos főpolgármestere, a frankfurti egyetem megalapítója: Adickes indította meg
1904-ben. Adickes eszméi épen a háborút közvetlenül megelőző
években erősen hódítottak még a német legfelső bíróság és az
ügyvédi kar tekintélyes tagjai között is. Pedig ez az irány alkalmas arra, hogy megrendítse a szövetséges államok igazságügyi
szervezetének egyik legfontosabb részét és ezzel veszélyeztesse
nemzeti fejlődésüknek állandóságát, tervszerűségét és jól átgondolt finomságát. De helytelen ez a most már erősen csökkenő
mozgalom azért is, mert figyelmen kívül hagyja, hogy Angliának
ugyan sok elismert nagyjelentőségű közjogi intézménye van, de
ép polgári peres eljárása utánzásra nem érdemes. Anglia ezen a
téren mindig primitív, gondolatszegény maradt és sohasem igyekezett a jó igazságszolgáltatás lélektani előfeltételeit oly lelkiismeretesen megteremteni, mint a kontinens államai. Maradjunk
meg tehát a vegyes bírói rendszer mellett, építsük ki azt tovább,
de ne ejtsük el alapgondolatát.

— Idegen államkincstár perlése a belföldön. A lapunk 41—43. számaiban tárgyalt fenti kérdéssel behatóan foglalkozik Magyary «A magyar polgári perjog nemzetközi vonatkozásai)) című munkájában. Szerinte a diplomáciai képviselők
mentességéből nem lehet a külállamok mentességére következtetni : mert a mentesség a diplomáciai képviselőket nem az államok függetlensége címén, hanem abból a .célból illeti meg, hogy
működésükben az ellenük indított perek által ne zavartassanak.
De ez magára az államra és az államfőre nézve, ha nem tartózkodik külföldön, nem áll fen. Magyary tehát csak azt fogadja
el, hogy az állam és az államfő közhatósági
tényeiből folyólag
ne legyen más állam bírósága előtt perbevonható : mert a bírói
hatóság alóli mentességeket a lehető legszűkebb körre kell szorítani.
K.

— Mária Terézia bajor királyné hadiadó ügye és
a renunciáció jogi jelentősége. A közigazgatási bíróság
nemrég tartott ülésében tárgyalta a bajor királyné hadiadóügyi
panaszát, melynek hátterében érdekes és fontos közjogi kérdések merültek fel. Az adófelszólamlási bizottság panaszos sárvári
föld- és házbirtokából eredő jövedelmét háromszorosan számította és ezt a törvény azon rendelkezésével indokolta, hogy az
említett jövedelem háromszorosan számítandó, ha az adókötelesnek nincs az ország területén belül állandó lakóhelye és háztartása és az ország területén a kivetést megelőző évben legalább
négy hónapot nem tölt el. (1909 : X. tc. 23. §.) Ezzel szemben a
panasz azt vitatta, hogy Mária Terézia bajor királyné mint Mária
Terézia harmadik fiának, III. Ferdinánd estei hercegnek egyenes
leszármazottja, uralkodóházunk tagja és így a törvény azon
intézkedése alkalmazandó, mely kimondja, hogy a háromszoros
számítás az uralkodóház tagjaira nem vonatkozik. A bíróságnak
tehát azt a kérdést kellett megoldani, vájjon az 1868-ban Lajos
Lipót bajor herceggel most b a j o r királlyal kötött házasság és
Mária Terézia főhercegnőnek ez alkalommal kiállított renunciációja folytán az uralkodóházból való kilépésnek van-e az a hatálya, hogy az adótörvény kedvezményes intézkedése reá nézve
kizártnak veendő. Az ítélet a panasznak helyet adott. *Az indokolás lényeges része így hangzik : ((Kétségtelen, hogy panaszos
Mária Terézia bajor királyné O Felsége, aki Mária Terézia császárné és királynő harmadik fiának, III. Ferdinánd estei hercegnek fiágon egyenes leszármazója, születésénél fogva uralkodóházunk tagja. A megtámadott határozat ezzel szemben abból
indul ki, hogy panaszos uralkodóházi tagsága a Lajos Lipót bajor herceggel, most már III. Lajos bajor király Ő Felségével kötött házassága folytán illetőleg az ez alkalommal kiállított renunciáció értelmében megszűnt. Ámde a házasság önmagában véve
az azelőtt fenálló családi kapcsolatot meg nem szünteti, az ez
alkalommal 1868 február 21-én kiállított úgynevezett renunciációt
tartalmazó okirat pedig semminemű oly kijelentést nem foglal
magában, mely a megtámadott határozatnak azt a kiinduló pontját, hogy Mária Terézia bajor királyné Ő Felsége uralkodóházi
tagsága a renunciációt tartalmazó okirat következtében szűnt
volna meg, megerősítené. Sőt ellenkezőleg, az említett okirat a
nem, ág és kor szerint panaszost megelőző fenséges rokonok és
utódaiknak elhalása esetére kifejezetten fentartja a maga és
örökösei számára ez esetre mindazokat az örökösödési és utódlási jogokat, melyek az osztrák primogenitura-intézmény és családi szabályzat értelmében őket megilletik és különösen fen-
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tartja a körülírt feltételek bekövetkezése esetén a trónörökösödési jogot is. Egyébként az okirat nem egyéb, mint ünnepélyes
elismerése a háziszabályokban foglalt bizonyos örökösödési és
utódlási határozmányoknak, tehát nem mondja ki az uralkodóházból való kilépést, sőt kifejezetten fentartás alapján oly jogokat biztosít, melyek az uralkodócsaláddal való kapcsolattal szoktak
járni.» Az ítélet mindebből azt a következtetést vonja le, hogy
Mária Terézia 0 Felsége bajor királyné az 1909:X. tc. 23. §-a
értelmében az uralkodóház t a g j á n a k tekintendő, mert nincs alap
annak a feltevésére, hogy a törvény az uralkodóházi tagság
megállapításánál különböztetéseket tenni és az általános jogi
szóhasználattól eltérni kívánt, annál kevésbé, mert erre a különböztetésre sem a törvényelőkészítési munkálatokban, sem az
országgyűlési tárgyalásokban adat nem található. .
Az érdekes ítéletet a Közigazgatási Döntvénytárban egész
terjedelmében közölni fogjuk.
— A felsőbíróságok alacsony költségmegállapításai
miatt utóbbi időben mindsűrűbben emelkednek panaszok. Ez a
körülmény arra indította a budapesti ügyvédi kamara választmányát, hogy hivatalos közlönyében a következő felhívást tette
közzé : «Kartársaink egyre sűrűbben panaszkodnak felsőbíróságainknak alacsony díjmegállapításai ellen. Panaszaik szerint
ezen megállapítások sem a peres érdek nagyságával, sem a kifejtett ügyvédi tevékenység mérvével arányban nem állanak és
sok esetben még azon tarifális tételeket sem érik el, amelyeket
alsóbíróságainknak díjtáblázata az egyszerű természetű ügyvédi
tevékenységre meghatároz. Kamaránk választmánya elhatározta,
hogy szóváteszi ezen degresszív irányzat hátrányait, mert annak
fentartása mindenkor, de különösen a háború nehóz gazdasági
viszonyai közepette, amidőn az ügyvédek kereseti lehetőségei
oly tetemesen megcsökkentek, viszont a szükségleti cikkek árai
soha nem képzelt magasságra emelkedtek, károsan sújtja kartársaink megélhetését. Az adatok egybegyűjtése céljából hívjuk
fel kartársainkat, hogy a sérelmes megállapításokat az egyes
határozátok keltének számának, a pertárgy értékének megjelölésével s a végzett ügyvédi tevékenység rövid felsorolásával, titkári hivatalunkkal közöljék.))

— Kiköthető-e váltóperben a tőzsdebíróság illeték e s s é g e ? E sokat vitatott kérdésben tagadólag döntött a budapesti kir. ítélőtábla 1916 szept. 20. napján P. I. 3799/1916/7. sz.
alatt kelt ítéletében. Indokolásából kiemeljük a következőket :
«Az 1912 : LIV. tc. 24. §-a hatályban tartotta az 188yl; LIX. tc.nek a tőzsdebírósági illetékességre vonatkozó rendelkezéseit és
azokon, a perújításra és semmisségi perre vonatkozó intézkedésektől eltekintve, változtatást nem tett. Ebből az következik,
hogy a törvényhozás e tekintetben az eddigi jogállapotot kívánta
fentartani, mely a kereskedők közötti váltókeresetekre nézve a
tőzsdebírósági illetékességnek való alávetést meg nem engedte.
Nem változtatott ezen a Pp. 45. §-a sem, mert ez a törvényhely
nem a hatáskört, hanem csupán az illetékességet szabályozza,
már pedig a tőzsdebíróság kikötése hatásköri alávetés; hatásköri
alávetést pedig csak a Pp. 1. §. 2. pontja és XVII. címe (767—
788. §§.) engednek meg, mely utóbbiak azonban a külön rendelkezéssel fentartott tőzsdebírósági szabályokat le nem rontják.
De a Pp. 45. §-a a korábbi joggal szemben váltóügyekre nézve
már csak azért sem állapíthatja meg a tőzsdebíróság kötelező
kikötését, mert a Pp. 45. §-a nem létesít kizárólagos illetékességet/ és ekként az ennek alapján és nem az 1881 : LIX. tc. alapján történt kikötés az általános vagy más különös illetékesség
igénybevételét ki nem zárja.®
G.
— G y e r m e k v é d e l e m . A mai gyermekvédelmi és a fiatalkorúakkal kapcsolatos honmentő irányzatra gondolunk, midőn
a kir. Kúria B. I. 1888/916. sz. iratait lapozgatjuk. Ezek szerint
F. T. 25 éves hajadon a Btk. 284. és 65. §-ába ütköző gyermekölés kísérletének bűntette miatt egy évi börtönre ítéltetett. Nevezett vádlott azon célból, hogy újszülött leánygyermekét megölje, azt közvetlenül a szülés után egy pincének félreeső sarkában rongyokba csomagolva elrejtette, fűrészporral kétújjnyi vastagságban behintette, reá testének egész hosszában körülbelül
egy méter hosszú, súlyos hasábfát helyezett és ezzel a szándékolt bűntett véghezvitelét megkezdette, de mivel a gyermeket a
Főszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.
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sírásra mások megtalálták — t. i. a hasábfa egyik vége véletlenül egy tégladarabra került s így teljes súlyával a kisdedre
reá nem nehezedhetett — azt akaratán kívül fekvő oknál fogva
be nem végezhette, bár a ténymegállapítás szerint szája, orra s
füle fűrészporral telt meg. Az orvosszakértő szerint, ha a gyermeket hamarosan meg nem találják, ez már a pincében uralgó
alacsony hőmérsék következtében, ami iránt a csecsemők különösen érzékenyek, hűlés folytán is életét veszti, ami különben
fulladás következtében okvetlenül megtörtént volna. E kegyetlen
cselekményeért' a vádlottat a törvényszék négyhónapi fogházra
ítélte, holott súlyosítónak figyelembe vette azt a körülményt,
hogy vádlott 1912. évben gyermekülés befejezett bűntettéért m á r
büntetve volt (egy évi börtönre ; fiúgyermekét fojtotta meg).
A kir. tábla a mostani büntetést egy évi börtönben szabta ki s
a kir. Kúria a semmisségi panaszokat elutasította. Es az ítélet
megállapítása szerint a vádlott foglalkozása acselédv és — risum
teneatis amici, vagyis inkább jobb lenne temperare a lacrimis —
jelenleg a m. kir. állami ggermekmenhelyen
alkalmazott
gyermekápolónö!
—y.

— A gyorsított bűnvádi eljárás rendes szabályai
alá tartózó bűncselekmények körének kiterjesztéséről
a minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről
alkotott 1912:LXIII. tc. 12. §-ának 4. pontjában nyert felhatalmazás alapján 3470/1916. M. E. sz. alatt a f. évi október hó 17.
napján ú j a b b rendeletet adott ki. Eszerint a gyorsított bűnvádi
eljárás módosított és kiegészített szabályainak életbeléptetéséről
szóló 2060/1915. M. E. sz. rendelet (Igazságügyi Közlöny XXIV.
évf. 6. sz. 309. 1.) 1. §-ának 2. p o n t j á b a n felsorolt 39 kir. törvényszék területén levő polgári büntetőbíróságoknál a Btk. 336. §-ának
5. pontjába, továbbá a Btk. 337. §-ába ütköző lopás, a rablás, a
gyújtogatás, valamint a Btk. 171. §-ában meghatározott felhívás
és a Btk. 174. §-ában meghatározott feldícsérés, ha a felsorolt
bűncselekmények valamelyikére irányulnak, az idézett rendelet
2. §-ának II. és III. pontjában említett megszorítások nélkül
minden esetben a gyorsított bánvádi eljárás rendes szabályai alá
tartoznak. Eddig ugyanis ezek a bűncselekmények csak abban
az esetben tartoztak a Gybp. alá, ha a katonai igazgatás, vagy
katonai egyén volt a sértett. A rendelet október hó 19. napján
életbe lépett.

— Jogerő a közigazgatási eljárásban. Dr. Baumgarten Nándor közigazgatási bíró, egyetemi r. k. tanárnak ily című
munkája, amelyet a m. t. Akadémia a Bésán-pályadíjjal jutalmazott, könyvalakban megjelent (Grill kiadása, ára 9 K). A munka
méltatására visszatérünk.

— A m u n k á s b i z t o s í t á s k é z i k ö n y v e . Dr. Halász Aladár
ügyvéd és műegyetemi magántanárnak ily című munkája harmadik teljesen átdolgozott kiadásban jelent meg. (Munkásügyi
Szemle kiadása 1916., ára 10 K.) A m u n k á r a még visszatérünk.
— Sajtóhiba. Dr. poltári Kovács Lajos lapunk folyó évi 32. és
33. számában megjelent cikkének szövegébe két értelemzavaró hiba
csúszott be. A 279. lapon a második hasábon a 11. és 12. sorok
helyes szövege a következő : «amint akaratán kívül lett bűntettes,
úgy a jövőben sem akaratán múlik . . .». A 289. lapon a második
hasábon a 18. sorba «125» számjegy helyett «64» számjegy teendő.
F i a t a l ü g y v é d hadbavonult kartárs irodája felügyeletét,
vagy más (nem minden idejét igénybevevő) elfoglaltságot vállal
Budapesten. Ajánlatot «Codex» jeligére kér.
1B632
Ü g y v é d i i r o d a önálló vezetésére képes ügyvéd, ügyvédhelyettes vagy ügyvédjelölt vidékre előnyös feltételek mellett
alkalmazást nyer. Jelentkezések : Dr. Szőke József ügyvédnél.
Budapest, VII. Erzsébet-kőrút 1. szám.
i564*
B í r ó s á g i v é g r e h a j t ó i vizsgával és teljes ügyvédi irodai
és telekkönyvi gyakorlattal bíró, négy középiskolát végzett, fiatal, hadmentes, jó gépíró ügyvédi irnok, ki jelenleg is Erdély
egyik nagyobb forgalmú irodájában, törvényszéki székhellyel
bíró városban több mint öt éve egyfolytában működik, eddigi
működési helyéhez hasonló, lehetőleg törvényszéki székhellyel
bíró nagyobb városban levő nagy forgalmú ügyvédi vagy közjegyzői irodában alkalmazást keres. Fizetési igényei — figyelemmel a mai d r á g a s á g folytán előállott nehéz megélhetési viszonyokra — megállapodás tárgyát képezik. Úgyszintén az esetleges kiszállások díjai is. Szives megkeresések ccKiváló szorgalom
és ambíció® jeligére a kiadóhivatalba kéretnek.
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A jog- és államtudományi továbbképzés
intézménye és fejlesztése.
Jankovich Béla dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter helyes
érzékkel felismerte azt, hogy a most folyó háború befejezése
után előtérbe fog nyomulni a jog- és államtudományi továbbképzés fejlesztésének kérdése is, amelynek sikeres megoldása
érdekében szükséges, hogy már most gondoskodás történjék a
megfelelő előmunkálatok elvégzéséről. Ezen előmunkálatokkal,
mint a Jog- és államtudományi továbbképzés központi bizottságának elnökét, engem bízott meg.
Súlyt helyezvén arra, hogy a továbbképzés fejlesztése kérdésében ismerjem véleményét mindazoknak a tényezőknek, akiknek a tárgy ismeretén alapuló becses észrevételei a szóbanforgó
intézmény fejlesztésénél irányítók lehetnek, az intézmény adatainak ismertetésével felkérést intéztem hazai szakférfiakhoz (24)
és tudományos testületekhez, valamint emberbaráti intézményekhez
és szaklapokhoz (26), hogy a továbbképzés továbbfejlesztése kérdésében szakvéleményt és a megkereséshez fűzött kérdésekre választ
adjanak. Ugyancsak felkértem a hasonló jellegű s már hosszabb idő
óta fennálló és működő külföldi tudományos intézményeket, ú. m.:
«Akademie für Kommunáié Verwaltung in Düsseldorf)), aCölner
Vereinigung f ü r rechts- und staatswissenschaftliche Fortbildung)),
(cVereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung zu Berlin)),
az iránt, hogy szervezetükről, működésükről a vonatkozó anyag
közlésével tájékoztassanak.
50 megkeresésemre mindössze 25 hazai válasz érkezett s a
többek között sajnosan nélkülöznöm kellett a debreczeni egyetemnek, a kassai, a kecskeméti és a sárospataki jogakadémiáknak, valamint a szaklapoknak véleményes válaszát. Az említett
német továbbképző tanfolyamok azonban rendelkezésemre bocsátották a szervezésükre, működésükre és anyagi eszközeikre
vonatkozó adatokat tartalmazó évi jelentéseiket.
x\ beérkezett ós rendelkezésemre álló válaszok figyelembe
vételével készítettem el és terjesztettem megbízó miniszterem elé
a jog- és államtudományi továbbképzés fejlesztése tárgyában írt
emlékiratomat. Ennek alább írt kivonatos adatai alkalmasak
arra is, hogy a szóbanforgó kérdéssel foglalkozó érdeklődőknek
felvilágosítással és válaszul is szolgáljanak.
*

A jog- és államtudományi továbbképzés eszméjét 1911-ben
Balogh Jenő dr. vallás- és közoktatásügyi miniszteri államtitkár,
a mostani igazságügyminiszter kezdeményezésére a belügyminisztérium és az igazságügyminisztérium bevonásával Zichy János
gróf, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter valósította meg.
A továbbképzés azzal a meghatározott programmal indult
meg, hogy «a kormányzat tisztviselőinek mindenkinél inkább
erős érzékkel kell bírniok az életviszonyok valódi természete és
alakulása iránt és gondolkodásuknak harmóniában kell lennie a
haladás követelményeivel.
A köztisztviselőknek ebben az irányban való továbbképzése
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A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

nem bízható csupán egyes jóakaratára és önképzési vágyára,
mert hiszen nem is áll mindig módjában az egyes érdeklődőknek
a fejlődő tudományágakkal és az ú j intézményekkel megismerkedni. Szükséges tehát, hogy az iskolán kívüli tanításnak széles
szervi alapon való továbbfejlesztésével, intézményszerűleg történjék gondoskodás arról is, hogy a tisztviselők, egyetemi tanulmányaik elvégzése után állandóan képezhessék tudásukat, fejleszthessék gyakorlati érzésüket és gyarapíthassák ismereteiket.))
Az 1911. év őszén (okt. 4—14.) Budapesten tartott első tanfolyam sikere arról győzte meg a minisztert, hogy az intézmény
szükséget pótol és ezért elhatározta, hogy nemcsak fentartja,
hanem a társminiszterekkel egyetértésben, állandósítani is fogja.
Ezért már a következő évben a tanfolyamok ügyeinek állandó
intézése végett megszervezte a «Jog- és államtudományi továbbképzés központi bizottságá»-t. A bizottság tagjait: elnökét és
ügyvezető titkárát a vallás- és közoktatásügyi minisztérium tagjai köréből, ezenkívül az illető szakminiszter kijelölése alapján:
a belügyi-, földmívelésügyi-, honvédelmi-, igazságügyi-, kereskedelemügyi- és pénzügyminisztérium egy-egy képviselőjét a bizottság tagjául öt év tartamára a vallás-és közoktatásügyi miniszter
nevezi ki. A bizottsági tagsággal díjazás nem jár.
A bizottság állítja össze a tanfolyam programmját, jelöli ki
az előadások és bemutatások tárgyát és hívja meg az előadókat,
megállapítja az egyes tanfolyamokon részvevő hallgatók számát
és veszi fel a belügyminiszter és az igazságügyminiszter kijelölése alapján a hallgatókat és küldi meg nekik, a tanfolyam megnyílása előtt hetekkel előbb, a tanfolyamnak syllabussal bővített
programmját. A belügyminiszter a tanfolyamok hallgatására közigazgatási (törvényhatósági, államrendőrségi és határrendőrségi)
tisztviselőket az igazságügyminiszter bírákat és ügyészeket küld
ki, közvetlen felettes hatóságaik javaslata alapján. Ezeken kívül
a bizottság a helyi viszonyokhoz képest másokat is felvesz a
hallgatók sorába. A tanfolyamok hallgatása ingyenes. A hivatalosan kijelölt hallgatók — a bírák és ügyészek, az igazságügyi
tárca, a törvényhatósági tisztviselők a törvényhatóság rendelkezésére álló javadalmak és alapok terhére — személyenként körülbelül 200—300 korona államsegélyben részesülnek, lakásról és
ellátásról maguknak kell gondoskodniok.
Az 1911., 1912., 1913. években megtartott tanfolyamokon
résztvett hallgatók száma átlagban évenként megközelítette a
200-at ; mert, jóllehet 1911-ben csak 127, 1912-ben 170, 1913-ban
177 hallgató küldetett ki a két minisztérium által, de a hallgatók
számát 1911-ben 52 önként jelentkezett bíró, ügyész és ügyvéd
1912, 1913-ban pedig egyéb önként jelentkezett miniszteri tisztviselő, bíró és ügyész növelte.
Az 1913. évi tanfolyamra kiküldetett összesen 177 hallgató.*
* 1. fő- és aljegyzők, főszolgabírók és szolgabírák, polgármesterek, árvaszéki ülnökök
._ - ~
.. 116
2. a budapesti államrendőrség tisztviselői közül (tanácsosok, ker. kapitányok, fogalmazók)
„ ~
~~ — 10
akadályoztatásuk esetén . .
..
— — ~ 1"
helyettessel;
3. a m. kir. határrendőrség tisztviselői közül (kapitányok)
5
4. a kir. bíróságok köréből (táblabírák, törvényszéki- és
járásbírák) ™ ...
.... ,,„ ....
... .... — ~~ —
25
5. a kir. ügyészségek köréből (főügyészi helyettesek,
ügyészek) „ ^ „ i„ „ __ ™
„_
~~ ~~ ~ 11
összesen.^
177
köztisztviselő.

****** *
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Az egyes tanfolyamok iránt való nagy érdeklődés folytán
még számos önként jelentkező vett volna részt, akiket azonban
részben helyszűke, részben a miatt az elv miatt kellett visszautasítani, hogy a tanfolyamokon egyelőre csak kijelölt hallgatók
vehetnek részt.
A tanfolyamokon részvevők az előadások hallgatására és a
megtekintésekre a közp. bizottság elnökétől igazoló-jegyet kapnak, vizsgát nem tesznek és bizonyítványt nem kapnak.
A tanfolyamok egyéb intézményektől függetlenek, de annak
folytán, hogy a bizottságot a minisztérium alakítja meg és nevezi ki, valamint, hogy a tanfolyam hallgatóit a minisztériumok
jelölik ki: a továbbképzés egész szervezete és irányítása, állami
érdekekre való tekintettel, a kormánytól függ és — mint egyik
intézménye — annak közvetlen felügyelete alatt áll.
A tanfolyamok költségeit jelentékenyen mérsékelte az elnökségnek abbeli fáradozása, hogy a dologi költségeket lehetőleg
megtakarítsa, illetve mérsékelje. Az előadók egyórai előadásért
50 korona, másfélórai előadásért 75 korona tiszteletdíjban részesültek. A rendezés, az előadások és a bemutatások körül felmerült költségeket — minden más hozzájárulás nélkül — a vallásés közoktatásügyi minisztérium fedezte.
A tanfolyam költségeire egyelőre az 1911. évben 3000 K,
'najd az 1912. évben 5000 K utalványoztatott. Az intézmény
állandósítása után, az 1913. évben s a következő években a tanfolyam költségeire már állandó évi 5000 K javadalmi tétel állíttatott be a vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetésébe.
Az első (1911. évi) tanfolyam költségei kb. 3000 K-ra, a második (1912. évi) tanfolyamé kb. 4000 K-ra, a harmadik (1913. évi)
tanfolyamé kb. 6000 K-ra rúgtak.
Az 1911., 1912., 1913., 1914. években rendezett illetve előkészített (az 1914-ben teljesen előkészített s immár két helyen :
Budapesten és Kolozsvárt tervezett, de a közbejött háború miatt
meg nem tartott) tanfolyamokról szóló jelentések igazolják, hogy
csekély anyagi eszközökkel is eredményt értünk el. Mert: pl. a
legutolsó, 1913. évi tanfolyam rendezésének összes költsége csak
5926 K 48 f-re rúgott.
A bizottság az eddigi tanfolyamok programmját — kitűzött
céljának megfelelően — úgy állította egybe, hogy a tanfolyam
hallgatói: bírák, ügyészek és közigazgatási tisztviselők, a tanfolyamokon egyrészt tájékozódást szerezhessenek a tudományok
folytonos továbbfejlődéséről, a gyakorlati életben felmerült fontosabb időszerű kérdésekről és a legújabb törvényhozási intézkedések alkalmazásáról, másrészt, hogy az életviszonyokkal és
intézményekkel, amelyekkel kapcsolatos kérdésekben és ügyekben intézkedni hivatva vannak, saját közvetlen megfigyelésük és
az ennek nyomán ébredő érdeklődésükre nyert felvilágosítások
alapján megismerkedjenek és ezáltal jogérzékük és a gyakorlati
élet iránt való fogékonyságuk egyaránt fejlesz tessék. Ezt a célt
szolgálták a tanfolyamok programmjába felvett eszmecserék,
majd a vitakérdések is. Csak ez voll a bizottság főnézőpontja a
programm egybeállításánál és nem kívánt elvi okoknál fogva
de már a tanfolyamok rövid tartama miatt sem
azokon szakképzést nyújtani.
Az a szempont, hogy a tanfolyamon a hallgatóknak csak általános irányításokat, nézőpontokat adjon, lehetségessé és kívánatossá tette, hogy a bírák, ügyészek és közigazgatási tisztviselők közös tanfolyamon vehessenek részt és hogy nekik ugyanaz
az anyag adassék elő. A harmadik és a háború közbejötte miatt
elhalasztott negyedik tanfolyamon — megtartva a közös előadások elvét — már külön előadások is be voltak illesztve a tárgy
szakszerűségénél fogva bírák, ügyészek, illetve közigazgatási
tisztviselők részére.
Ezt az álláspontot tartja a bizottság a leghelyesebbnek; mert
egyrészt megőrzi az együttes hallgatásban rejlő összetartást,
másrészt némi <,eret enged a szakszerűségnek is.
A tanfolyamok átlagos tartama 2 hét volt.
1911-ben október 4—14-ig a vasárnapok leszámításával volt
10 előadási nap, 20 egy és másfél órás előadással, ugyanannyi
előadóval;
1912-ben szeptember 30-tól október 18-ig 17 előadási nap 31
egy és másfél órás előadással és előadóval, 10 megtekintéssel
kapcsolatos előadással;
1913-ban október l —15-ig 13 előadási nap 38 egy és másfél
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órás előadással és előadóval, 19 megtekintéssel kapcsolatos előadással.
Az előadások a megtekintésekkel felváltva, rendszerint délelőtt 9—12-ig és délután 4—7-ig három-három óra folyamán tartottak.
Az eddig rendezett tanfolyamok előadásainak anyaga helyes
arányban és rendszerben öleli fel a jog- és államtudományok köréből a jogi és közigazgatási kérdéseket, egybekapcsolván ezeket
még: a szociálpolitika, közgazdaság, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, pénzügy, technika, természettudomány és művészet köréből választottakkal.
Pl. az 1913. és 1914. évi programmban volt jogtudományi
előadás 19 (1913), 15 (1914); államtudományi 17, 18 (ezek közül
közgazdasági 5, 3; szociális 6, 5); technikai 7, 6; művészeti 1, 4.
Kísérletképen az 1912. tanfolyamon három délután eszmecsere volt, ami alkalmat nyújtott volna a hallgatóknak arra,
hogy a tanfolyam fejlesztésére és tökéletesbítésére vonatkozó
észrevételeiket és javaslataikat, valamint a tanfolyamon nyert
benyomásaikat egymás közt megbeszéljék. Miután azonban a
hallgatók e helyett a jelen nem levő előadók előadásai felett
kezdtek bírálatba bocsátkozni, az eszmecserék jövőben nem ismétlődtek.
Ehelyett az 1913. évi tanfolyam két délutánján a belügy- ós
igazságügyminisztérium vitakérdéseket tűzött ki, amelynek célja:
a jogszabályok alkalmazásában mutatkozó eltérő joggyakorlat és
felfogások egységesítésének megvalósítása.
Az egyes vitákat az illető minisztériumok által kijelölt szakelőadók vezették.
A vitakérdések megbeszélésén kívül a tanfolyamon még három esetben tartattak külön a közigazgatási tisztviselők és külön a bírák és ügyészek részére előadások.
A tanfolyamnak e szakok szerint történt részleges megoszlása azonban legkevésbbé sem jelenti a tanfolyam egységében
történt elvi megállapodástól eltérő azt a szándékot, hogy a tanfolyam előadásainak egysége megbontassék, hanem csak azt a
tanfolyam rövidsége által indokolt kényszerhelyzetet, hogy bizonyos, különösen büntetőjogi elméleti előadások helyett — amelyek a közigazgatási tisztviselőket kevésbé érdekelhették — a
közigazgatási tisztviselők egyidejűleg fontosabb s az előadások
többi tárgyával összefüggő közigazgatási tárgyú előadásokat kapjanak.
Iparkodunk olyan kiváló szakférfiakat előadókul megnyerni,
akik a szakmájukban a legújabb időkben felmerült új eszmékkel, időszerű törvényekkel, tudományos vívmányokkal a hallgatók egyetemét megismertessék, mégis — tekintettel a hallgatók különböző szakbeliségére — oly vonzó előadásban, mely
minden hallgató íigyelmét egyformán megnyerje és lekösse a
tárgyhoz.
A közp. bizottságnak évről-évre fokozottabb gondja van arra
is, hogy módot nyújtson minél több közintézmény és gyár bemutatására.
Ismételten tervbe vette a vidékre teendő tanulságos kirándulásokat is, különösen abból a szempontból, hogy: bizonyos —
a székesfővárosban nem létező — gazdasági-, gyári- és bányaüzemeket bemutathasson. Három óv alatt kétszer sikerült olyan
vidéki tanulmányi kirándulást rendeznünk, melyen a hallgatók saját
költségükön nagyobb számmal vettek részt. 1912-ben bemutattuk a hatvani cukorgyárat, majd 1913-ban a salgótarjáni kőszénbányát és a rimamurány-salgótarjáni vasműveket.
A fanfolyam hároméves működése alatt a következő intézményeket mutatta be Budapesten hallgatóinak : városi intézményeket (népházat, népszállót, iskolát, kislakásokat, foglalkoztató műhelyt, közp. vásárcsarnokot, közvágóhidakat, községi kenyérgyárat, községi élelmiszerárúsító üzemet), a közlekedési, mezőgazdasági, iparművészeti, orsz. börtönügyi és bűnügyi múzeumot,
államrendőrségi intézményeket (bejelentő hivatalt, bűnügyi múzeumot, orsz. nyilvántartást, laktanyát, toloncházat), a Józsefműegyetemet, az árú- és értéktőzsdét, az elevátort, a földtani
intézetet, a közp. távírdát és telefont, az operaház technikai berendezését, az- elmekórtani intézetet, az új szt. János kórházat,
az orsz. bírósági vegyészeti intézetet, az orsz. kémiai intézetet,
az állatélettani és takarmánykísérleti állomást, a vetőmagvizsgáló-állomást, a kőbányai gyűjtőfogházat, az orsz. megfigyelő
intézetet, az állami gyermekmenhelyet a fegyver- és gépgyárat,
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a Ganzgyárat, az óbudai hajógyárat; vidéken: tölténygyárat (Csepel), cukorgyárat (Hatvan), kőszénbányát és vasműveket (Salgótarján).
Minden tanfolyamon megnyilvánult a hallgatók részéről az
az óhaj, hogy a tanfolyamokon tartott előadások nyomtatásban
is megjelenjenek; mert: ha a hallgatók nem kénytelenek az előadásokon elhangzottakról jegyzeteket készíteni, az előadásokat
fokozottabb figyelemmel kísérhetik.
A harmadik tanfolyam anyagának kiadására sikerült is a
szükséges mintegy 6000 K-ra rúgó összeget az érdekelt minisztériumoknál kieszközölni. A 31 előadás szövegét tartalmazó 46
íves könyv meg is jelent.
Az előadások könyvét díjtalanul megkapta minden 1913. évi
hallgató és előadó. Az utóbbiak előadásukról 25 példány kiilönlenyomatot is díjtalanul kaptak.
A kiadott kötetnek fennmaradt példányai a vallás- és közoktatásügyi minisztérium segédhivatalának főigazgatójánál példányonként (5 K-ért árúsíttatnak és a befolyó összeg a jövőben
kiadandó kötetek költségeinek pótlására kezeltetik.
Felmerült az az eszme is, hogy nagyobb vidéki városokban
s tartassék tanfolyam. S már az 1913. évi kormányjelentés reiményt nyújt arra, hogy a könyvalakban megjelenendő előadási
anyag ^biztosítani fogja a tanfolyamnak azt a megvalósításra
váró tervét, hogy a központi tanfolyam életrevalósága esetén, az
előadási anyag felhasználásával, a vidék nagyobb és előadásokra
alkalmasabb városaiban fiók-továbbképző tanfolyamok rendeztessenek®.
A tervezett, de a háború miatt elhalasztott 1914. évi negyedik tanfolyam programmja már tartalmazza is azt az újítást,
hogy a tanfolyam második fele Kolozsvárt tartatott volna. Ez
kísérlet lett volna arra, hogy : lehetséges-e az ország nagyobb
kultúrgócpontjaiban önálló tanfolyamokat létesíteni, olyképen,
hogy egyszerre több tanfolyamot lehetne tartani, amelyeket külön helyi bizottságok szerveznének és a központi bizottság csak
az irányítást és a főfelügyeletet tartaná fenn magának.
Ezekben kellett a jog- és államtudományi továbbképzés hazai intézményének történetét s szervezését, mai helyzetét és
működésének eredményét ismertetnem, hogy ezek után a továbbképzés fejlesztésének módjáról szólhassak.
(Folyt, köv.)
Dr. Makay Béla.

A szabadalmi törvényjavaslat előadói
tervezete.*
"n
B) Eljárás a szabadalmi
hivatal bírói osztályának
hatáskörébe tartozó szabadalmi
perekben.

elsőfokú

A tervezet ezirányú intézkedésein az az elméleti felfogás
vonul végig, hogy a szabadalmak megsemmisítése, a függőség,
a feltaláló jogának, az előző használaton alapuló jognak érvényesítése, a kényszerengedély megadása vagy a szabadalom megvonása iránt folyamatba tett ügyek, a szabadalom tulajdonára vonatkozólag indított ügyek, a szabadalom megállapítása, a gazdagodási és a szabadalomból folyó kártérítési ügyek nem perek,
miért is a vonatkozó szabályainak azt a címét adja : aEljárás a
bírói osztály elsőfokú elbírálása alá tartozó ügyekben)) és ugyanennek megfelelőleg az eljárást megindító beadványt nem keresetnek, hanem kérelemnek nevezi.
A tervezet ezen álláspontját nem viszi következetesen keresztül, amennyiben a szabadalmi hivatal határozatát ítéletnek nevezi, holott ha következetes akart volna lenni, határozatról keilett volna beszélnie.
A tervezet álláspontját nem tartom helyesnek.
Minthogy azonban ezen terminológiának érdemben nagyobb
horderőt nem tulajdoníthatunk, a tervezet ezirányú állásfoglalásának elméleti helyességét ezúttal nem kívánom bírálat tárgyává tenni.
Az eljárás felépítésére nézve kiemelendő, hogy a tervezet a
dolog természete szerint az officiozitás elvét, eltekintve a függőségre és a feltaláló tulajdonjogára alapított perektől, ehelyütt is
fentartja, ami kétségtelenül helyes és az 1909-es tervezet álláspontjával egyező.
* Bef. közi. Az előbbi közi. 1. a 39., 40., 41., 42. és 43. számban.
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A tervezet továbbá az eljárás előkészítésére nézve alperesnek csakis egy periratot ad és a további előkészítést e részben
is a hivatal kirendelt tagjára bízza.
E tekintetben álláspontját nem tehetem magamévá és célszerűbbnek tartanám, ha az előkészítés iratváltás útján történnék.
Az ítélet ellen fellebbezésnek van helye, amely ugyanúgy 30
nap alatt nyújtandó be, mint ezidőszerint. A fellebbezésben új
tényállítás és új bizonyítékok adhatók elő, amint azt az 1909-es
tervezet is megengedte.
A fellebbezés elintézése nyilvános előadás útján történik, ha
a fellebbező ezt kívánja és az ellenfél nem kéri a szóbeli tárgyalás kitűzését, valamint ha mulasztás alapján hozott ítéletről
van szó.
Az officiozitás elve a fellebbezés során is érvényesül, amenynyiben a fellebbezés nyilvános előadás útján intézendő el, a fellebbező fél ellenfele észrevételeket adhat, ha pedig az elintézés
szóbeli tárgyalás útján eszközlendő, az ellenfél 30 napon belül
előkészítő iratot adhat.
Nyilvános előadás esetén a felek kérelmeiket indokolhatják.
A szóbeli tárgyalásra ugyanazon szabályok irányadók, mint a
hivatal előtti szóbeli tárgyalásra.
Kiemelendő végül, hogy a tervezet 74. §-a megadja az igazolást és pedig a Pp. szabályai szerint. A 75. §. pedig újrafelvételt enged meg, azonban csakis a polgári perrendtartás 563.
§-ának 7., 8. és 9. pontjaiban felsorolt okok alapján, tehát csak
akkor,
1. ha az ítélet hozatalában oly bíró vesz részt, aki a perben
hivatali kötelességét valamelyik féllel szemben büntetőtörvénybe
ütköző módon megszegte;
2. ha a fél az ellenfélnek vagy másoknak büntetőtörvénybe
ütköző cselekménye miatt lett pervesztessé;
3. ha az ítélet alapjául szolgált büntetőbírósági ítélet hatályát megszüntette a büntetőbíróságnak jogerőre emelkedett más
ítélete.
Az újrafelvétel iránti kérelem egy éven belül adandó be.
Amennyiben annak a szabadalmi hatóságok helyt adtak és a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezték, a szabadalom tulajdonosa jogaiba visszahelyezettnek jelentkezik, azonban mindazok, akik időközben jogokat szereztek, ezen jogaikat tovább is
gyakorolhatják, tehát amennyiben a találmányt időközben használatba vették vagy a használatra berendezést létesítettek, az
előző használó jogait gyakorolhatják.
Az, hogy a tervezet e két jogorvoslatot megengedi, általános
óhajnak felel meg. Az újrafelvétel esetei tekintetében azonban a
tervezet álláspontja túlságosan szűk, különösen ha meggondoljuk, hogy mely ügyek tartoznának a tervezet szerint a hivatal
hatáskörébe.
C) A szabadalmi

hivatal

által adandó

szakvélemény.

A tervezet 64. §-a értelmében a bíróságok megkeresése folytán adandó szakvélemények tárgyában a bírói osztály nyilvános
előadás alapján határoz. Amennyiben a felek jelen vannak, álláspontjukat előterjeszthetik és bizonyítékaikat
megjelölhetik.
A bírói osztály tanácsa megnyithatja a szóbeli tárgyalást, bizonyítást foganatosíthat, az eljárás befejezte után ítélettel határoz,
amely ítélet ellen, miként azt a budapesti ügyvédi kamara 1910.
évi véleményében javasolta, fellebbezésnek van helye a szabadalmi tanácshoz.
Az, hogy a szabadalmi hivatal véleményét kontradiktórius
tárgyalás alapján hozza meg, kétségtelenül helyes.
Az, hogy a tervezet az eljárást a peres eljárás mintájára alkotta, nyilván összefügg azzal, hogy a tervezet szerint a szabadalmi megállapítási és kártérítési per a szabadalmi hatóságok
hatáskörébe van utalva. Egyébként az eljárásnak ezen kiépítése
késlelteti ugyan az elintézést, de a döntés alaposságát növeli.

VI.
A szabadalmi lajstrom, levéltár és közlöny.
A szabadalmi lajstromra vonatkozó szabályokat a tervezet
lényegileg fentartja, természetszerűleg a hatáskör módosításával
kapcsolatban álló kiegészítésekkel.
Kiemelendő, hogy az egészben vagy részben történő átruházása valamely szabadalomnak és a használati engedély megadása
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csak közokirat vagy hitelesített magánokirat alapján volna be- ket kiterjeszti, amennyiben megengedi a második évi díj hitelejegyezhető, ami a forgalom lényeges megnehezítése és az ügyvédi zését, esetleg elengedését is.
Mindezen intézkedések helyeslendők, ugyanúgy az, hogy
vagy ügyvivői ellenjegyzéssel benyújtott beadványok tekintetében
amennyiben az évi díj esedékessége napján a szabadalom lemonsemmikép sem indokolt.
Újítás, hogy a tervezet a rendes bíróságnál folyamatban levő dás folytán már megszűnt, vagy a szabadalom már megsemmiminden oly ügy vagy per megindításának feljegyzését megengedi, síttetett vagy megvonatott, illetőleg másra átíratott, a szabadalom
tulajdonosa részére a netán befizetett díj visszatérítendő.
amely valamely szabadalomra vonatkozó jogot érint.
Végül kimondja a 83. §., hogy a díjak kellő időben befizeEz a feljegyzésnek túlságos kiterjesztése, mert ezen szövetettnek tekintendők akkor is, ha valamely belföldi postahivatalnál
gezés mellett tisztán kötelmi jellegű perek is feljegyezhetők vola szabadalmi hivatal címére feladattak, amely intézkedés szintén
nának.
Másfelől, miután a tervezet a zálogjog és haszonélvezet meg- helyeslendő.
engedhetőségével nem foglalkozik és a szabadalmakra vezetendő
VIII.
végrehajtások kérdését sem szabályozza, a gyakorlati élet köveA szabadalomsértés.
telményeit nem veszi eléggé figyelembe.
A tervezet indokolása igen nagy horderőt tulajdonít annak,
A szabadalmi lajstromba eszközölt bejegyzések jogi hatályára nézve a tervezet csupán azt az intézkedést tartalmazza, hogy a szabadalombitorlás kifejezéssel szakít.
hogy a szabadalomtulajdonos vagy a képviselő személyében beA magam részéről ezen terminologikus újításnak jelentőséállott változás esetén annak a lajstromba való bejegyzéséig a ^gét nem kívánnám túlbecsülni, bár érdeiriben
helyesnek
szabadalmi törvényből kifolyólag jogosítottnak és kötelezettnek tartom.
az addigi szabadalomtulajdonos vagy képviselő tekintendő (78. §.
A szabadalom megsértésének tényálladékát a 85. §. 1. beut. bek.).
kezdése írja körül akként, hogy aki szabadalmazott találmány
A tervezet tehát e részben a bejegyzésnek legitimáló hatást tárgyát jogosulatlanul készíti, forgalomba hozza, eladásra kínálja
vagy használja (9. §.), szabadalmat sért.
tulajdonít.
Messzebbmenőleg a tervezet nem akart a lajstromnak nyilEz a meghatározás nem pontos, mert ha a törvény a szavánkönyvi jelleget adni, amit annál sajnálatosabbnak tartok, mert badalomsértés tényálladékát körülírja, meg kell mondania azt,
erre a gyakorlati élet tanúságai szerint, mint azt a licencia tekin- hogy a szabadalomnak az a használata jogosulatlan, amelyre a
tetében fentebb kimutattam, szükség volna. A tervezetre indo- szabadalom hatálya kiterjed. Ezt a tervezet nem teszi, ezen
kolása szerint e részben a német példa volt befolyással. Ott a hiányát pedig a 9. §-nak zárjelben való idézése egyáltalában nem
törvény tényleg nem tartalmaz ily irányú intézkedést és az pótolja, úgy, hogy a tervezet mai szövege mellett a nem ipar1913-as tervezet sem fogadta el azokat a reformjavaslatokat, szerű használat is megállapítaná a szabadalomsértés tényálladéamelyek a nyilvánkönyvi jelleg megadására irányultak. De úgy- kát. A tervezet helyesen állapítja meg 86. §-ában, hogy a szabalátszik, elkerülte^ a tervezet figyelmét, hogy de lege ferenda dalmi jog megállapítása, a sértés megszüntetése, továbbá a sérNémetországban igen jelentős helyről hangoztatják annak szük- tésnek eltiltása és a gazdagodás megtérítése tekintet nélkül a
ségét, hogy a szabadalmi lajstromnak a nyilvánkönyvi jelleg meg- szabadalmat sértő fél jóhiszemű vagy rosszhiszemű voltára köadassák és hogy a jóhiszemű harmadik, aki a lajstrom fartalmá- vetelhető, hogy továbbá a szándékos vagy gondatlan szabadaban bízva szerez meg valamely szabadalmi jogot, a be nem jegy- lomsértés a teljes kár megtérítésére kötelez.
zett jogosult részéről utóbb ne legyen megtámadható.
A tervezet azonban kártérítés esetében a nem vagyoni kár
Ez a kérdés tehát a német törvényhozás részéről egyáltalán
megtérítését is előírja.
nincs lezárva, úgy hogy az indokolás hivatkozását — bármily
Ehhez az állásponthoz nézetem szerint szó fér, mert a szakevéssé volna is döntő egyébként — helytállónak nem tekint- badalmi törvény nincs hivatva arra, hogy a kártérítési jogba
hetjük és a kérdésnek a törvényhozási célszerűség szempontjá- belenyúljon, különösen ott, ahol, mint nálunk, két külötíböző
ból való megvitatása annál kevésbbé lett volna mellőzhető, mert jogrendszerrel áll szemben, amelyek egyike, az osztrák polgári
az 1909-es tervezet a nyilvánkönyvi jelleg megadása mellett fog- törvénykönyv, a nem vagyoni kár kérdésében más állásponton
lalt állást és ezen álláspontja — legalább tudtommal — nem ta- van, mint eddigi magyar magánjogunk.
lálkozott figyelembe jövő ellenvéleménnyel.
Hiánynak tartom továbbá, hogy a tervezet a kártérítési perben hozott marasztaló ítélet közzétételét nem engedi meg és az
ilyen közzétételt csakis a bűntető ítéletnél ismeri.
VII.
Az elévülés kérdésében a 90. §. három évi elévülési időt
A szabadalmi díjak.
állapít meg a tervezettel egyezően, azonban anélkül, hogy a
A szabadalmi évi díjak mérve tekintetében a tervezet újítást tíz évi elévülési időt fentartaná az esetre, ha a szabadalomtulajnem hoz, a mai díjakat változatlanul meghagyja, ellenben meg- donos, illetve jogosult a sértésről tudomást egyáltalában nem
engedi, hogy a kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminiszter- nyert. Ekként az elévülés az esetben, ha a jogosult a szabadarel egyetértőleg ezen díjakat és a pótszabadalom után fizetendő lomsértésről nem nyer tudomást, csak a rendes elévülési idő elteltével áll be, ami gyakorlati szempontból kétségtelenül hátdíjat rendeletileg legfeljebb 50%-kal emelje.
Nézetem szerint a szabadalmak ipari értékesíthetőségének rányos.
méretei, nemkülönben a pénz értéke 1896 óta annyira megválAzt, hogy a szabadalomsértés miatti eljárást a tervezet a
tozott, hogy a szabadalmi díjak mérsékelt felemelése indokolt- szabadalmi hatóságok hatáskörébe utalja, már fentebb bírálat
nak tekinthető.
\
tárgyává tettem.
A szabadalomsértés büntetőjogi elbírálása tekintetében a terHa azonban a tervezetnek az a véleménye, hogy a szabadalmi díjak felemelésének ügye még nem érett meg a döntésre, vezet a jelenlegi anyagi büntetőjogot fentartja.
Eszerint a szabadalomsértés kihágása ezentúl is legfeljebb
akkor a díjakat meg kellett volna hagynia jelen magasságukban
és nem szabad rendeleti útra terelni a kérdés eldöntését, mert 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, visszaesés esetén két
igen veszélyesnek mutatkozik, ha ily fontos kérdést a kormány hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető.
rendeleti úton szabályozhat.
Más helyütt részletesen kifejtettem, hogy ez egyáltalában
A bejelentési díjat 20 K-ról 30 K-ra, a leírás módosításának
díját 10 K-ról 20 K-ra emeli a tervezet, a keresetek, illetve a nem indokolt.
Ha már közjogi szempontból ragaszkodnunk kell ahhoz,
tervezet terminológiája szerint kérelmek után, nemkülönben a
fellebbezések után 20 K helyett 50 K díj volna fizetendő, a hasz- hogy a szabadalombitorlás büntetendő cselekménye csak kihánálati engedély bejegyzése után pedig 20 K díj, mig mai törvé- gás legyen, a büntetési tételnek kielégítőnek kell lenni. Az pedig kétségtelen, hogy a tervezet büntetési tételei nem megfelenyünk ezen beadvány díjairól egyáltalán nem emlékezett meg.
Az évi díjak befizetésének időpontja tekintetében a tervezet lőek. Ezért helyesebbnek tartanám, ha a büntetes tétele 4000 K-ig
az 1909-es tervezettel egyezően a bejegyzés közzétételének meg- terjedhető pénzbírságban állapíttatnék meg, aminek mint a budaállapítását, illetve az ennek megfelelő napokat veszi kiinduló pesti ügyvédi kamara részére 1907-ben adott véleményben kimupontul, a vagyontalan feltaláló részére nyújtható kedvezménye- tattam, büntetőjogi szempontból akadálya nincs.
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A kihágási büntető eljárást a tervezet a törvényszékek hatáskörébe utalja. Habár ezt nem partom a legideálisabbnak,
mindamellett tekintettel arra, hogy a tervezet ezzel kapcsolatban a tábla másodfokú és főleg a legfelsőbb bíróság harmadfokú ítélkezését biztosítja, amint azt az irodalom és gyakorlat állandóan sürgette, ezen megoldást is elfogadhatónak
tartom.
Helyeslem, hogy a tervezet 94. §-ában az előzetes kérdések
tekintetében imperative előírja, hogy előzetes szabadalomjogi
kérdések felmerülése esetén a szabadalmi hatóságok döntése bevárassék.
Helyes az is, hogy a tervezet 93. §-a a szabadalmi leírás értelmezése és az azonosság kérdésében felmerülő vita esetén a szabadalmi hivatal véleményének beszerzését kötelezően előírja.
Mindkét kérdésben követi a tervezet az 1909-es magyar tervezet
intézkedéseit.
A tervezet 98. §-ában a szabadalmi törvény keretén túlmenöleg ipari kihágásnak minősíti azt, ha valaki tárgyakat vagy
csomagolásokat oly jelzéssel lát el, vagy nyilvános hirdetéseiben,
árú jegyzékében vagy más nyomtatványain olyan jelzést használ,
amely azt a tévedést idézheti elő, hogy a megjelölt tárgyak a
törvény értelmében szabadalmi oltalmat élveznek.
Kérdés, hogy erre az intézkedésre az ipartörvény 58. § ával
szemben egyáltalában szükség van-e? Ha igen, akkor sem a
szabadalmi törvény volna hivatva ennek kimondására, hanem a
tisztességtelen verseny kérdéseit szabályozó törvény, amelynek
megalkotása iparjogvédelmi jogrendszerünk keretében amúgy
sem mellőzhető.
Az átmeneti és zárhatározmányokkal ezúttal nem kívánok
közelebbről foglalkozni, miután azok megállapítása a tervezet
végleges tartalmától függ.
IX.

A tervezet szövegezése.
A tervezetnek fenti áttekintése során reámutattam annak
tartalmi hiányaira.
Formai szempontból pedig nézetem szerint kifogás alá esik,
hogy a tervezet a mai szabadalmi törvény, az 1895 : XXXVII. tc.
rendszerét követi, holott ez a rendszer rendkívül hiányos.
Ezenfelül a tervezet szövegezése nemcsak a magyarság, hanem a jogászi pontosság szempontjából sem szerencsés.
Úgy vélem, hogy a fenti bírálat és ismertetés során a tervezet ily irányú hiányaira is eléggé reámutattam. Ez okból
ezúttal csak egy példára szorítkozom.
A tervezet, mint láttuk, különös előszeretettel foglalkozik a
szabadalmi tanácsnak a legfelsőbb bíróságokhoz való viszonyával. Joggal feltehető, hogy az ezirányú igen egyszerű intézkedéseknek pontos szöveget adott.
Hogy a tanács elnökére vonatkozó 34. §. és a jogász ülnökökre vonatkozó 35. §. nem pontos, már kiemeltem.
A legklasszikusabb azonban a 109.
amely szerint : «A szabadalmi tanácsnak a törvény hatálybalépésekor hivatalban levő
elnöke beleegyezésével jelen állásának érintése nélkül aa legfelsőbb bírósághoz» tanácselnökké kinevezhető.))
A formulázás elleni kifogásomat ezen §. szövege nézetem
szerint eléggé illusztrálja és indokolja.
Ez okból a revíziónak a tervezet szövegezése tekintetében
ugyanoly alaposnak kell lennie, mint az egyes intézkedések tartalmára nézve, amely utóbbinak irányelveire vonatkozó felfogásomat ismertetésem során megjelölni törekedtem.
Dr. Lévg Béla.

A londoni deklaráció kötelező ereje.*
A nemzeti zsákmánybíróságok gyakorlatában a kártalanítási
igény adott esetekben és bizonyos terjedelemben elismertetésre
talált, — «In der Praxis l'reilich sprachen die nationalen Prisengerichte einen solchen Ersatz nur in höchst seltenen Fallen
zu)) 1 0 8 — és volt rá eset, hogy a hágai döntőbíróság is megállapított kártalanítást jogosulatlan elkobzás esetében. 1 0 9 De olyan
* Az előbbi közi. 1. a 31., 34., 35., 36. s z á m b a n .

K>s II. v. Ferneck id. m. 207. 1.
109
Az olasz-török háború idején, az olasz és a francia k o r m á n y
között a «Carthage» és a «Manouba» h a j ó k esetéből kifolyólag fel-
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generális jogszabály, amilyet a 04. cikk tartalmaz, a nemzetközi
zsákmányjogban nem volt. 1 1 0 A konferencia idejében hatályban
levő angol zsákmányjog szerint a tévesen elkobzott zsákmány
után nemcsak hogy kártalanítás nem volt megítélendő, de épen
ellenkezőleg a zsákmány volt köteles a kobzó államnak az elkobzás folytán előállott költségeit megtéríteni. 1 1 1 A londoni konferencián Anglia ezt az álláspontját feladta, de viszont csak nehézségek árán járult hozzá a kártalanítási igénynek zsákmánybírósági eljárás folyamatban nem volta esetén való elismeréséhez. 1 1 2
Eltekintve attól, hogy a 64. cikkben foglalt szabály jelenlegi
általánosságában új nemzetközi jogtétel, 1 1 3 a benne foglalt kivétel tárgyi terjedelmének kétséges volta miatt mostani alakjában is útat enged különböző jogi felfogások érvényesülésének.
Oka ennek egyrészt a kártérítés kérdésének a nemzetközi jogban, és különösen a nemzetközi hadijogban való sajátlagos szerepe, másrészt azonban az a rendelkezés, amely szerint nincs
helye kártalanításnak, ha az elkobzásra «aiapos ok» volt.
A «good reasonB, «motifs suffisants)) és «ausreichende Gründe»
kitételek, amelyeket magyar nyelvre az ((alapos ok)) kitétellel
fordítottam le, már a deklaráció angol, francia és német szövegében való különböző értelmű megjelenésükkel is teret nyitnak
a hatalmak különleges álláspontjainak érvényesítésére. És amiként a konferencia hallgatással mellőzte a kártérítés mértékének
kérdését,' 11 * — átengedvén azt a hazai zsákmánybíróságok és a
nemzetközi zsákmánybíróság döntésének, «aus gleichen Erwágungen — aus Zweckmássigkeitsgründen — ist eine nominatim-Aufzáhlung derjenigen Fálle unterblieben, in denen eine
Beschlagnahme vernünftigerweise als gerechtfertigt anzuerkennen
ist ; der Prisengerichtsbarkeit sollte vielmelír freie Hand gelassen werden.)) 115 Ez azonban igen rossz bizonyítvány amellett,
hogy a 64. cikkben foglalt szabály az általánosan elismert nemzetközi jogi alaptételeknek megfelel. Az a megállapítás, hogy a
64. cikkben foglalt szabály ((különös értéke abban áll», hogy
biztonságot nyújt könnyelmű elkobzások ellenében)), 116 nagyon
is könnyelmű megállapítás. Az a kérdés, volt-e alapos ok az elkobzásra, a kobzó állam hazai bíróságának eldöntésére van
bízva, és ennek a döntését a nemzetközi zsákmánybíróság csak
az esetek egy részében, és akkor is csak az igazságosság és a
méltányosság alapelvei szerint korrigálhatja; — ezek az alapelvek
pedig különböző nyomatékkal bírnak aszerint, hogy a különböző
államok az elkobzás jogszerűségére nézve milyen álláspontot
képviselnek, továbbá az esetek nagy — mondhatnám, fontosabb — részében, t. i. azokban az esetekben, amelyekben az elkobzás bírói eljárás nélkül szüntettetett meg, a nemzetközi
zsákmánybíróság nem is kerülhet abba a helyzetbe, 117 hogy a
merült vitás ü g y b e n . L. Pasquale Fiore: «Der ,,Manojibá"-Fall», —
és Prof. Scelle: «Die Fálle ,,Carthage", , , M a n o u b a " , „ F a v i g l í a n o "
in franzősischer Auffassung» c. cikkét. (Niemeijer-Strupp J a h r b u c h .
1. 539. és köv. I., illetőleg 544. és köv. 1.)
110
L. a tárgyalások anyagát II. v. Ferneck id. ni. 207. és köv. 1.
111
L. Wehberg id. m. 289. 1. A kártérítés eseteit az a n g o l zsák-

mányjogban 1. Huberich id. rn. 24. és köv. 1.
112
L. Wehberg id. m. 288. 1., és H. v. Ferneck id. m. 211. 1.
113

Uj jogtétel annyiban is, mert — amint fentebb láttuk (5. pont
alatt) — a londoni deklaráció 40. cikkében foglalt szabály, amely a
h a j ó e l k o b z á s á n a k m e g e n g e d e t t s é g é r e vonatkozik, ú j nemzetközi
jogi tétel. A 64. cikk pedig szintén nem csupán a r a k o m á n y , de a
h a j ó e l k o b z á s á n a k esetére is vonatkozik.
114

L. H. v. Ferneck id. m. 209. és köv, 1., és Wehberg id. m.

259. I. A k á r t é r í t é s mértékének p o n t o s a b b megállapítása, és a közvetett kár megtérítésének kötelezettsége mellett különösen az
o s z t r á k - m a g y a r delegáció foglalt, állást.
115

L. Bernsten id. m. 70. 1. ; továbbá Lémonon id. m. 472. 1., ahol

a vita is közölve van.
110
«Diese B e s t i m m u n g e n sind nicht n u r d e s w e g e n von Wichtigkeit, weil sie den Beteiligten eine V e r g ü t u n g des e n t s t a n d e n e n
Schadens v e r b ü r g e n ; ihr b e s o n d e r e r W e r t besteht darin, dass sie
eine Sicherheit gegen leichtfertige Bcseh 1 a g n a h m e n bieten.* iErgebnisse der in London . . . abgelialtenen Seekriegsrechts-Konferenz.
Kohler-Oppenheim : Zeitschrift f. V. n. Bstr. 1910. IV. 260. 1.)
117

V. ö. II. u. Ferneck id. m ; 212. L, és Nippold id. m. II. 231. 1.

2. jegyzet. Ezekben az esetekben ugyanis a kobzó állam hazai törvényei határozzák meg, hogy a szóbanforgó kártérítési igény elbírálására milyen és melyik hazai b í r ó s á g bír hatáskörrel és illetékességgel.
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kártérítés kérdésében, és igy. a kártérítési igény jogszerűségének
kérdésében is határozzon, mert hiszen a nemzetközi zsákmánybíróság a nemzeti zsákmánybíróságok fellebbviteli bírósága.
Ennek folytán nyilvánvalóan eltérő lesz a joggyakorlat azokban
az esetekben, amelyekben a zsákmány elkobzását a hazai zsákmánybíróság felülbírálta, és azokban, amelyekben az elkobzás
bírói eljárás nélkül szüntettetett meg. És eltérő lesz- a joggyakorlat a különböző zsákmánybíróságoknál a két eset keretén
belül is, és — a fentebb említett okokból — a nemzetközi zsákm á n y b í r ó s á g n á l is az eléje kerülő esetek keretén belül is.
Ha még számbavesszük a kártalanítás mértékének (közvetlen, közvetett; materiális, ideális kár ; damnum emergens, lucrum cessans) nyilt kérdését is,— erre vonatkozólag hiába mondja
Wehberg : 1 1 8 ((Ganz gewiss ist nicht n u r d e r unmittelbare, sondern
auch der mittelbare Schaden zu ersetzen)), amikor rögtön utána
teszi : «Die Londoner Konferenz hat diese Frage nicht endgültig geregelt)), — akkor, ha találunk is megfelelőséget a 64. cikkben foglalt szabály és a konferencia idejében általánosan
elismert nemzetközi jogi alaptételek között, ezt a megfelelőséget inkább a bizonytalanság tételes dokumentálásában, semmint a kötelező erő általánosan elismert voltában találjuk. 1 1 "
Folytathatnám a londoni deklarációban foglalt rendelkezések vizsgálatát, ebből a szempontból, tovább is. Tárgyalhatnám
pl. azt a kérdést, mennyiben felel meg a konferencia idején létező nemzetközi jognak az abszolút ós a relatív hadidugárú közölt való tételes különböztetés.' 120
A részletes vizsgálatra kitűnő anyag volna ebből a szempontból az egységes (folytatólagos) utazás (continuous voyage,
voyage continue, einheitliche Reise) problémája, a blokáddal és
az abszolút és relatív hadidugárúval való kapcsolatában ; mert
hiszen a konferencia idejében élő jogállapottal szemben az egységes utazás elve a deklarációban foglalt rendelkezések (17. és 19. cikk)
folytán a blokádra vonatkozó nemzetközi jogból egészen kiesett ; 1 2 1 a hadidugárúra vonatkozó nemzetközi jogot tekintve pedig, az egységes utazás elve az abszolút hadidugárúra nézve elismertetett (30. cikk), ellenben a relatio dugárúra vonatkozásban, a
36. cikk esetétől eltekintve, kiesett (35. cikk). 1 2 2 Vizsgálhatnám azt a kérdést,'hogy a deklaráció 47. cikkében foglalt blan-

119

ború

id. m. 289. i.
A 64. cikkben foglalt r e n d e l k e z é s n e k a most folyó világháalatt, felmerült számos kérdéssel való kapcsolatára nézve

1. H. Rehm id. c. 456. és köv. I. és F. Scholz:

«Schadenersatz für

Zerstörung von Prisen» c. cikkét. (Deutsche .liiristen-Zeitung, 1915.
15—16. s z . 765. és kOv. I.) —• Az «Institut de droit international» az
1913. folyamán közzétett «Manuel des lois de la g u e r r e maritime*
(La Have. Martinus Nijhoff) utolsó cikkében (Article additionnel) a
hadviselő felek kártérítési kötelezettségét a tengeri háború törvényeinek megszegéséért olyan általános t e r j e d e l e m b e n k í v á n j a megállapítani, amint az szárazföldi háború esetére a második hágai
békeértekezleten l é t r e j ö t t IV. egyezményhez csatolt Szabályzat
(a szárazföldi háború törvényeiről és szokásairól) 3. cikkében meg
van állapítva. (L. Manuel 32, 1.)
120
Dumba, az o s z t r á k - m a g y a r d e l e g á t u s , azt a k é r d é s t intézte a
brit delegációhoz, vájjon az ő nézetük szerint a relatív d u g á r ú a
létező j o g szerint valóban aláesik-e az elkobzásnak («confiscation
pure et simpie»)? L. II. v. Ferneck id. m. 39. 1. ; u g y a n o t t az angol
delegátus — utólagos konvenciót a j á n l ó — válaszát is. L. továbbá
a fennálló j o g á l l a p o t r a nézve : Ullmann id. m. 528. 1. ; v. Liszt: Völkerrecht. (1915.; 353. 1. ; Wehberg id. m. 102. és köv. 1.
121
«Darin liegt eine der wesentlichsten F r ü c h t e der Londoner
Konferenz, welche damit einem seit dem amerikanischen Secessionskrieg, von amerikanischer Seite vertretenen (auch noch im Naval
W a r Code 1900. Art. 44., sanktionierten) Missbrauch cin Ziel gesetzl,

hat.» (Nierneyer id. m. 21. 1.) L. továbbá Wehberg id. m. 458. és
köv. 1.; II. v. Ferneck id. m. 128. 1. ; és különösen F. v. Hansemann:
«Die Lehre von der einheitlichen Reise im Rechte der
Blockade und K r i e g s k o n t e r b a n d e , b e s o n d é r s u n t e r Beríicksichtigung
des durch die L o n d o n e r Seekriegsrechtskonferenz geschaffenen
Rechtszustandes.» íl. Beiheft znr Kohler-Oppenheim : Zeitsehrift f.
V. u. Bstr. 1910. IV.,i 32. 1.
122

L. Hansemann id. in. 74. I. ; Nicmeijcr id. in. 25. I. ; Wehberg
id. m. 116. 1. ; II. v. Ferneck id. m. 117. 1. ; Nippold id. m. II. 221. 1.
1. jegyzet. I,. továbbá Sir Róbert Finlay felszólalását a llouse of
Commons ülésében : « . . . The provisions that the doctrine of cont i n u o u s voyage should not apply to conditional c o n t r a b a n d , w e r e a
great gain for Germany . . .» (Bentwich id. m. 859. 1.)

38.

szám

kett-szabály 12:5 alkalmazhatósága szempontjából a semleges
kereskedelmi hajókon levő személyeknek az ellenséges fegyveres
erőbe való besorozott volt5-e, vagy pedig védkötelezettségi viszonya a döntő, 1 2 4 és hogy van-e a 47. cikkben foglalt, külsőleg nemzetközi jogi tételként megjelenő szabálynak a nemzetközi jog ((általánosan elismert)) tételeiben egyöntetű megállapodás szerinti, anyagi jogi tartalma.
A semleges zsákmányok megsemmisítésére vonatkozó, a deklarációban foglalt szabályokkal szemben ismertethetném azokat
a homlokegyenest ellenkező álláspontokat, amelyek a londoni
konferenciát két évvel megelőző második hágai békeértekezleten
akadályai voltak e kérdés szabályozásának. 1 2 5 De csak rámutatok arra, hogy a londoni konferencián is csak úgy volt megállapítás létesíthető ebben a kérdésben, hogy előbb a hadidugárút szállító (semleges) hajó elkobzásának megengedhetőségében 1 2 6 kelleti megállapodni. 1 2 7 Tárgyalhatnám az ellenállás kérdését, is a
feltartóztatással szemben, mert hiszen a deklaráció 63. cikkében
foglalt szabály a párisi deklaráció szabályaival szemben kétségtelenül új jogszabály; a párisi deklaráció szabályai ugyanis a
semleges "rakománynak az elkobzás alól való mentessége tekintetében nem tesznek különbséget aközött, hogy a rakományt
szállító ellenséges hajó ellentállott-e a feltartóztatásnak, vagy pedig nem, 1 2 8 míg a 63. cikk szerint ha a hajó elkoboztatik, a hajón
levő rakomány ugyanolyan elbánás alá esik, mint az ellenséges
hajó rakománya, a kapitánynak és a hajó tulajdonosának tulajdonát képező árúk pedig ellenséges árúknak tekintendők. A 63.
cikknek a londoni konferencián hosszas tanácskozás 1 2 9 után
megállapított jelenlegi alakjában is nyitva marad azonban az
ellenállás jogszerűségének kérdése; a cikkben meghatározott következmények ugyanis csak a feltartóztatási, átkutat,ási és elkobzási jognak jogszerű (legitimate, légitime, rechtmássige) gyakorlásával szemben való ellenállás esetében állanak be. 1 3 0 Vizsgálat
alá vehetném abból a szempontból, hogy «a nemzetközi jog általánosan elismert alaptételeinek)) mennyiben felelnek meg, a londoni deklarációban foglalt szabályok egyes részletkérdéseit is. 1 3 1
(Folyt, köv.)
Dr. Zilahi
László.

Végrehajtás ingatlanra és a 1 2 , 0 0 0 / 1 9 1 5 .
I. M. E. sz. rendelet 26. §-a.
A moratórium fokozatos megszüntetése következtében a polgári peres és nem peres eljárásban szükséges szabályok megállapítása tárgyában kiadott rendelet, a normális viszonyokhoz
arányítva, a legszűkebb korlátokat a végrehajtási eljárásban
emelte. A peres eljárásban a felek szabadságát nem is kellett
túlságosan megnyirbálni, még a perbebocsátkozás vagy perbekényszerítés előfeltételei tekintetében sem, mert az adós kötele123

A deklaráció szóbanforgó kitétele u g y a n i s ez : «any individual embodied in the armed forces of the enemy», — «tout individu incorporé d a n s la force armée de l'ennerni», — «jede in die
léindliclie S t r e i t m a r h t e i n g e r e i h t e Person.«
124

V. ö. H. v. Ferneck id. rn. 159. I. ; Wehberg id. m. 309., 311.,
312. és köv. 1. ; Hiittenhein id. m. 60. 1. ; Rehm id. m. 459. 1. ; Pohl
id. m. 34. és köv. 1. (A két utóbbi a most folyó h á b o r ú r a v o n a t k o zással is.) L. még a német P r i s e n o r d n u n g 99. §. (Sartorius id. m.
133. 1.)
125

V. ö. Wehberg id. m. 295—296. 1.

126

L. a deklaráció 40. cikkét (fentebb, 5. p o n t alatt).
Erre nézve 1. II. v. Ferneck id. m. 132. 1. — A k é r d é s r e nézve

127

pedig: Nippold id. m. II. 234. 1.; Hiittenhein id. m. 52. I.; II. v. Ferneck id. m. 160. és köv. 1.; a mostani h á b o r ú r a v o n a t k o z á s b a n :

Rehm

id. ni. 455. 1., és Scholz id. m. 765. és köv. I.
128
V. ö. Wehberg id. m. 286. 1.
129

L. az ellentéteket és az á l l á s p o n t o k kiegyenlítését II. v. Fer-

neck id. ni. 204. és köv. I.
1::o

V. ö. II. v. Ferneck id. m. 205. 1.1. jegyzet. «D. h. d a s Schiff
m u s s berechtigt, sein, d a s Prisenrecht auszuüben, und m u s s hierbei
die zuliissigen Millel anwenden.» Ezzel a magyarázattal azonban a
j o g s z e r ű s é g k é r d é s e még m i n d i g nyitva áll. — I,. az angol és n é m e t
felfogás különbözőségére nézve L. Oppenheim:
«Die Stellung d e r
feindlichen Kauffahrteischiffe im Seekrieg» (Kohler: Zeitsehrift f ü r
Völkerrecht. 1914. VIII. 154—169. 1.) és H. Triepel: «Der W i d e r s t a n d
feindlicher Handelsschiffe gegen die Aufbringung» (Ugyanott 378—
406. 1.) című cikkét.
131

L. Bernsten id. m. 56. és köv. I.

AL. SZÁM.
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zettségének a megállapítása nem is sérelmes az adósra nézve,
még abban az esetben sem, ha a hadihelyzet folytán vagyoni viszonyai reá nézve hátrányosan változtak meg.
A végrehajtási eljárásban a végrehajtató jogainak korlátozása épen az adós kímélése érdekében történt. Nincs akadálya
annak, hogy a hitelező egész követelését peresítse nemíizető
adósa ellen, de baj volna, ha ezt az egész követelését egyszerre
akarná megvenni adósán, aki így anyagi romlásba jutna, míg a
különböző időpontokban való résztörlesztés nagy megrázkódtatással nem jár. így érthető, miért kell most a végrehajtást mintegy biztosító-eljárásnak tekintenünk, amelynél tovább, tehát a
kielégítésig a hitelező csak nehezen s csak bizonyos előfeltételek
melletjuthat.
A végrehajtási processzus legfontosabb fázisa az árverés,
mert a hitelezőt követeléséhez általában ez juttatja. Az árverés
folytán nyert vételár szolgál az ő kielégítésére. Ha a végrehajtatót ettől a végrehajtási fázistól elzárjuk, kielégítési jogát realizálni nem tudja s amit a végrehajtási eljárás folyamán tett, az
lényegében biztosítás és nem kielégítés. A címben említett rendelet 16. és 17. §-ai írják elő azokat a feltételeket, amelyek mellett árverést elrendelni és foganatosítani lehet. Ingókra nézve
úgyszólván csak előleges árverést enged a 16. §., míg a 17. §. a
követelések legtöbb esetében zárja ki az ingatlan árverését.
Az ingóságokra vonatkozó végrehajtásnál az a gyakorlat,
hogy a bíróság végrehajtást csak a már esedékes, illetve lejárt
törlesztési rész erejéig rendel el. Ezt a felfogást támogatja a rendelet 13. §-a, amely az újabb lejáratú részletre vezetett újabb
végrehajtás foganatosításának módját szabályozza, de okát lehet
találni abban is, hogy a bíróság előleges árverés esetén kívül is
rendelhet el árverést ingóra «az összes körülmények szorgos
méltatásával® s így ha nem csupán a lejárt részletekre, hanem
az egész tőkére vonatkozólag élhetne végrehajtással a hitelező, a
bíróság legjobb akarata mellett is könnyen érhetné sérelem,
esetleg anyagi romlás az adóst, akinek a helyzetét legtöbbször
mégis csak maga ismeri legjobban.
Más a helyzet azonban akkor, amikor a végrehajtás ingatlanra vonatkozik. E tekintetben a gyakorlat ingadozó, pedig a
hivatkozott rendelet 26. §-a elég alap volna az egységes eljárásra.
Ez a §. ugyanis azt mondja: «A moratóriumfeloldó rendeletnek
részlettörlesztéseket megállapító rendelkezései nem érintik a telekkönyvi nem peres ügyekre vonatkozó szabályokat. Az a körülmény, hogy a követelés részletekben törlesztendő, nem akadályozza az egész követelésre vonatkozó telekkönyvi bejegyzést — ide értve az előjegyzést is —, amennyiben annak egyébként helye van. Lejárt váltó alapján telekkönyvi előjegyzésnek
bármely váltókötelezett ellen óvás bemutatása nélkül is helye van.»
Ez a szakasz a moratóriumi rendeletek homályos szövegezése mellett is elég világos. Meg lehet belőle érteni, hogy ha a
hitelezőnek olyan követelése van az alperessel szemben, amely a
moratóriumi rendeletek szerint részletekben törlesztendő, joga
van az egész összeg erejéig kérni a telekkönyvi bejegyzést.
A szakasz alkalmazásánál a gyakorlati különbség onnan eredhet, hogy végrehajtásról expressis veibis nem beszél. De szól
általában a nem peres ügyekről és megengedi az egész követelésre vonatkozó telekkönyvi bejegyzést, tehát a végrehajtási zálogjog és a végrehajtási jog be-, illetve feljegyzését is. Ezt bizonyítja a szöveg, de a §. elhelyezése is. Alaptalan az a nézet,
hogy ha a szakasz a végrehajtásra vonatkoznék, akkor a végrehajtási eljárási rendelkezések között foglalna helyet. Pedig a
vegyes- és zárórendelkezések között van. Hát ez csak azt bizonyítja. hogy nem csupán a végrehajtási eljárásra vonatkozik,
hanem a peres eljárásokat kivéve, a rendelet többi fejezeteiben
szabályozott összes esetekre, de a végrehajtási eljárásra is. Jogpolitikai és közgazdasági szempontból is könnyen megérthető e
felfogás jogosultsága. Ha a végrehajtási zálogjogot az adós ingatlanára az egész tőke erejéig bekebelezik, semmiféle sérelem
nem esik rajta, mert hiszen az ingatlan el nem árverezhető,
tiltja azt a 17. §., amely csak akkor enged ingatlanárverést, ha
azt törlesztéses záloglevélkölcsönügylet alapján jogosított végrehajtató kéri, de ekkor is csak nagyon megszorított feltételek
mellett, továbbá utóajánlat folytán és ha az árverési vevő a fizetési határidőknek eleget nem lesz, ismét csak bizonyos feltételek
fenforgása mellett. Nem fenyegeti tehát veszély az adóst, ha
egész tartozására jegyzik is be a végrehajtási zálogjogot. A hite-

lezőt biztosítjuk anélkül, hogy ezzel az adósnak ártanánk. Sőt
még az adósra nézve is előnyösebb, ha egyszerre kebelezik be
ingatlanára egész tartozása erejéig a végrehajtási zálogjogot,
mintha az egyes tőketörlesztési részletek esedékessége után külön-külön kéri azt a végrehajtató s e kérvények és bejegyzések
költségét az adósnak kell megfizetnie. Nem utolsó szempont a
rangsor kérdése sem, amely a részletekben való bejegyzés esetében felmerül. Ingó-végrehajtásnál még elég jól jár a végrehajtató, mert ott a sorrend tekintetében a végrehajtás elrendelésének időpontja irányadó. De ha ingatlanra vonatkozólag csak a
lejárt részletek erejéig lehetne a végrehajtási zálogjogot bejegyezni s ezt a bejegyzést minden egyes részlet esedékessége
után külön-külön kellene kérni, akkor különböző természetű követelések esetében rangsor tekintetében sokszor elmaradna az a
hitelező, aki pedig anyagijogilag elsőbbséggel bír. Ez pedig
méltánytalanság és igazságtalanság volna a hitelezővel szemben,
amit nem indokol semmi, annál kevésbbé, mert ez által az adós
védelme sem lesz intenzivebb.
Még csak annyit, hogy a 26. §. utolsó bekezdése váltó alapján megengedi a telekkönyvi előjegyzést, természetesen az egész
váltóösszeg erejéig. Ha ez így van, már pedig ez kétségtelen,
mennyivel inkább jogosult a telekkönyvi bejegyzés egy már jogerősen megítélt követelésre vonatkozólag, ha a teljesítésre csak
részletekben köteles is az adós és ha a bejegyzésnél tovább úgysem mehet a végrehajtató.
Dr. Breuer Oszkár.

Szemle.
— PIósz Sándor Lipcsében a német jogászvilág kiválóságai jelenlétében rendkívüli nagy érdeklődés mellett tartotta
meg előadását «a bizonyításról a magyar polgári perben®. Plósz
Sándor kifejtette, hogy a Pp. bizonyítási joga sok tekintetben
megegyezik a német perrendével, ami nemcsak a történeti fejlődés során érvényesült hasonló hatásokkal magyarázható, hanem
természetes következménye annak, hogy a Pp. megalkotásánál a
német perrend nem egy vonatkozásban egyenesen mintául szolgált. Természetesen eltérések is észlelhetők és pedig a Pp. a
német perrend elveit sok ponton továbbfejleszti, tökéletesíti,
különben a Pp. megalkotásánál az osztrák perrendből meríthető
tanulságokra is figyelemmel voltak. A Pp. megegyezik a német
perrenddel abban, hogy nem ismer külön bizonyítási perszakot:
az eljárás egységét az anyag elrendezésében is kiíejezésre juttatja ; a bizonyításra vonatkozó szabályok megelőzik az ítéletre
vonatkozókat és az általános bizonyítási szabályok felölelik
csaknem mindazt, ami a bizonyításra vonatkozik. A magyar
perjog már az 1913-iki sommás eljárásban magáévá tette a bizonyítékok szabad mérlegelésének a német perrendben elfogadott rendszerét és azt fentartotta a Pp. is. Az ezen rendszer
mellett is fenálló törvényes bizonyítási szabályok azonban egy
és más vonatkozásban eltérnek a német perrend szabályaitól ;
így a magánokiratok és a kereskedelmi könyvek bizonyító ereje
tekintetében. A bizonyítás közvetlensége a Pp.-ban is a szabály;
azok az esetek, amelyekben a bizonyítást nem közvetlenül a
perbíróság veszi fel, szűkebb körűek, mint a német perrendben.
Továbbfejlesztést jelent a Pp. a német perrendhez képest a bizonyítási eljárás gyorsításának és a bizonyítással való visszaélés
meggátlásának kérdéseiben, amennyiben a Pp. lehetővé tette,
hogy a bíróság a felek utólagos előadását és bizonyítási indítványát, ha perelhúzási szándék észlelhető, figyelmen kívül
hagyja és hogy megteremtette a perbeli hazugságnak szigorú
szankcióval ellátott tilalmát. A Pp. és a német perrend bizonyításijoga között a legfelötlőbb és egyben a legalapvetőbb különbség
abban van, hogy a Pp. elveti az esküt és a fél eskü alatti kihallgatásával helyettesíti azt. Az eskü csak az egyességi és a megegyezéses eskü formájában marad fen. Az eskü mellőzése mellett főként az a meggondolás szólt, hogy az eskü lényegében nem bizonyító, hanem perdöntő eszköz, amely köti a bírót és megszabja a
döntést. Fentartása tehát nem lehetett indokolt oly bizonyítási
rendszerben, amely az anyagi igazság kiderítésére törekszik.
További sajátossága a Pp. bizonyítási jogának, hogy kifejezetten kiemeli, hogy a bizonyítás oly ténykörülmények útján is történhetik, amelyek önmagukban vagy egymással kapcsolatban
valamely tényállás valósága tekintetében okszerű következtetést
engednek (közvetett bizonyítás). Ez a látszólag jelentéktelen
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rendelkezés a bizonyítás bizonyos elméleti felfogásának folyománya. Ezen felfogás szerint azok a tények, amelyekből a tényállás valóságára vagy valótlanságára vonatkozó bírói következtetésnek kiindulnia kell, a bizonyító okok. A bizonyító okok vagy
maglik is még külön bizonyítandók, avagy a bíró által észlelendők. Az eszközök, amelyek útján ezen észlelés történik, a bizonyító eszközök. Bizonyító eszköz tehát minden, ami bizonyító
okot tartalmaz és ezt a bíró észlelésének hozzáférhetővé teszi,
tehát emberek ép úgy, mint dolgok. A bizonyító ok minden bizonyító eszköznél egy tény, a bizonyító eszköznek egy észlelhető
tulajdonsága. Minden bizonyító eszköz tehát észlelés tárgya,
azaz tágabb értelemben vett szemletárgy. A tanúk, az okiratok,
a szoros értelemben vett szemletárgy között elvi elhatárolás nem
lehetséges és csak a tanúk és okiratok sajátossága tették külön,
e sajátosságokkal számoló bizonyítási szabályok felállítását szükségessé. Mindezen szabályok közös célja az igazság kiderítésének
lehetővé tétele és ennek érdekében szorítja meg a Pp. a tárgyalási elvet is akként, hogy azt csak a tényállításoknak perbevitelére korlátozza. A perbevitt és a per eldöntése szempontjából
lényeges tényállítások valósága tekintetében már nincs kötve a
bíró meggyőződése megalkotásánál a fél által ajánlott bizonyításhoz, hanem a szükségesnek látszó bizonyítást hivatalból is elrendelheti, nevezetesen tanúk kihallgatását, okiratok bemutatását, felek meghallgatását stb. Az ily bizonyítás sikere érdekében
külön biztosító rendelkezések állanak fen. Fontos eltérése a
Pp.-nak a német perrendtől végül az, hogy a Pp. a bizonyítási
tehernek annyira vitás kérdését határozott rendelkezéssel szabályozta, és ezzel is megcáfolta azt a felfogást, amely szerint a
bizonyítás eredményének szabad mérlegelése egyben a bizonyítási tehernek a bíróság szabad mérlegelése alapján való elosztását jelentené. Különböztetni kell a bizonyítás szüksége, a bizonyításra szoruló tények és a bizonyítási teher kérdése között.
A perjogba tartozik az is, mit kell bizonyítani és mit fogadhat
el a bíró ítélete alapjául bizonyítás nélkül. De ez nem a bizonyítási t^eher kérdése. Ez a kérdés azt jelenti, hogy melyik félnek válik hátrányára az, ha valamely tény bizonyítatlanul marad.
Kétségtelen, hogy a bizonyítás terhe a polgári perben meg van
osztva. A kérdés csak-az, hogy mikép van megosztva és hogy a
megosztás történhetik-e minden esetre találó általános szabály felállításával. A bírónak a perben két egyenlőrangú jogi érdek között kell döntenie; vagy az egyiket vagy a másikat kell ítéletében védelemben részesítenie. ítéletében nem tehet egyebet, mint
alkalmazza azokat a jogtételeket, amelyeknek alapjául szolgáló
tényállás bizonyítást nyert, azaz annak a félnek a javára dönt,
akinek a bizonyított tényekre alkalmazandó jogszabály szerint
igaza van. A bizonyítási teher általános szabálya csak az lehet,
hogy mindegyik félt azon tények tekintetében terheli a bizonyítás, amelyek az alkalmazni kívánt jogszabály tényállását
képezik.

Az előadás legközelebb önálló füzetben is meg fog jelenni.
— L e g f e l s ő b b k i t ü n t e t é s b e n r é s z e s ü l t e k legutóbb
dr. Bihari Mór, dr. Medgyes Simon, dr. Parall Ferenc, dr.
Szmik Lajos és dr. Wolf Vilmos budapesti ügyvédek. Elvi
álláspontunk abban a kérdésben, vájjon az ügyvédi állás
függetlensége megbírja-e a kormány jóakaratától függő kitüntetés terhét, nem változott ugyan, de az elismerés két
oly egyéniséget is ért, akiket lapunkhoz szorosabb kötelékek fűznek. Az egyik dr. Medgyeá Simon, aki lapunknak
régtől fogva nagyrabecsült munkatársa, a kereskedelmi és
csődjog éleselméjű, ékestollú művelője, a másik dr. Wolf
Vilmos, laptársunknak, az Ügyvédek Lapjának megalapítója
és harminchárom év óta érdemekben gazdag szerkesztője.
Részünkről dr. Wolf Vilmos nemcsak mint az ügyvédi kaiérdekeinek buzgó védője, mint az ügyvédi fegyelmi gyakorlat
krónikása szolgált rá az őszinte tiszteletre, hanem mint a
jogfejlődés irányításában közös célokért küzdő kolléga és
író is. Ha tehát, elvi okból nem is lelkesedünk a kitüntetés
módjáért, mégis igaz szívből örvendünk az örvendezőkkel
a jól megérdemelt elismerés tényének.
•Főszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.

46. SZJbi.

— A közbenjárás kérdéséhez. A váltókötelezettségben
nem álló telepes a váltót a lejárat napján kifizette, a fizetési
napot követő második köznapon önmagánál megóvatoltatta s
ezután a forgatók ellen peresítette, azt vitatván, hogy őt, mint
névbecsülő fizetőt a kereseti jog megilleti. A kir. Kúria 1916. évi
szeptember hó 19. napján kelt ítélettel a keresetet elutasította a
következő o k o k b ó l : A VT. 63. §-a értelmében a névbecsülő a
íizetéá által a váltóbirtokosnak az elfogadó, a névbecsült s ennek
előzői elleni jogába lép; ennélfogva követelheti, hogy neki a
váltó a fizetés hiánya miatti óvással átadassék. Ebből a törvényes rendelkezésből okszerűen folyik az, hogy a névbecsülési
fizetésből származtatott váltókereseti jogok érvényesítésének mellőzhetetlen feltétele egyrészt az, hogy a váltó tényleges szükségbe
jusson s másrészt az, hogy a váltót annak lejárta után, annak
későbbi birtokosaként fellépő harmadik személy kifizesse, ha pedig a váltóbirtokos ennek elismerését megtagadja, úgy ez a
tény óvásfelvétellel igazolandó. A korábbi váltóbirtokos által kiállítandó, fentebb megjelölt nyilatkozat sem a kereset alapjául
szolgáló váltó hátlapjára rávezetve nincs, sem egyéb okirattal
nem igazoltatott, hogy felperes a fizetést a váltó korábbi birtokosának az alperes helyett névbecsülésből teljesítette, az óvás
pedig ennek tanúsítására nem alkalmas, mert nem a fizetés teljesítésekor az 0 . M. bank, mint akkori váltóbirtokos, hanem
már a fizetés teljesítése után a felperes által vétetett fel s nem
is tűnik ki belőle az, hogy a felperes a váltó korábbi birtokosától a névbecsülési fizetésnek a váltón való elismerését követelte
s ez utóbbi azt megtagadta volna. Ez az óvás tehát közbenjárási
óvásnak nem tekinthető s minthogy ekként nem az igazolt
váltóbirtokosnak vagy megbízottjának megkeresésére vétetett
fel, az az alperes elleni visszkereseti jogok fentartására nem alkalmas ; ebből pedig önként folyik, hogy felperest az általa vitatott névbecsülési fizetésből származtatott váltókereseti jogok
meg nem illetik.
G.

— Utólagos teljesítési határidő és nem teljesítés
m i a t t i k á r i g é n y . A Kúriának 1916. évi szeptember 29. napján
P. IV. 1061/1916. sz. a. kelt ítélete szerint ha a vevő a késedelmes eladótól a Kt. 353.
alapján teljesítés helyett kártérítést
követel, a vevőt megillető kártérítési összeg megállapításánál a
szerződés tárgyát képező árúnak a vevő által engedett utólagos
teljesítés idejekor való piaci ára csak akkor vehető számba,
amikor az utólagos teljesítési határidő engedélyezése a késedelmes eladó kérelmére történt. Mert a vevő a késedelmes eladót
ennek akarata nélkül nem hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe,
mint amilyenben utólagos teljesítési határidő engedélyezése nélkül lett volna. Ily esetben tehát a kártérítés megállapításánál a
teljesítési határidő végén volt piaci árat kell alapul venni.
G.

A budapesti ügyvédi kamara az adóügyi biztosi
állásokra való pályázat tárgyában a következő felhívást
bocsátotta ki: «A pénzügyminiszter úr 18,400 sz. körrendelete
ideiglenes minőségű adóügyi biztosi állásokra hirdet pályázatot.
Az első csoportba tartozók évi 3600 K fizetésben, háborús segélyben és lakáspénzben részesülnek. Az ezen csoportban megkívánt előképzettség igazolására a pályázati hirdetmény az ügyvédi oklevelet elsőnek sorolja lel. A budapesti ügyvédi kamara
választmánya a körrendeletre és pályázati hirdetményre külön
köriratban is és ezúton is felhívja pályázni ktvánó tagjainak
figyelmét. A pályázati kérvényeket 1916 november 20-ig kell az
illetékes főispán vagy főpolgármester útján a pénzügyminisztériumhoz (II. főosztály) juttatni.®
Ü g y v é d i i r o d a önálló vezetésére képes ügyvéd, ügyvédhelyettes vagy ügyvédjelölt vidékre előnyös feltételek mellett
alkalmazást nyer. Jelentkezések : Dr. Szőke József ügyvédnél.
Budapest, VII. Erzsébet-körút 1. szám.
isea
G y a k o r l o t t , felsőbíróság előtt tárgyalni jogosult ügyvédjelölt kerestetik azonnali belépésre Kollár Lajos ügyvédhez,
Budapest, II., Fő-utca 9. sz.
15645
T e l j e s g y a k o r l a t t a l bíró, kitűnő referenciákkal rendelkező, dr. jur. ügyvédjelölt, hozzám azonnal beléphet. Fizetés
300 K. Németül és románul tudók előnyben részesülnek. Dr. Dobó
Jenő ügyvéd, Lúgos.
i5646

Lapkiadó-tulajdonos:
Franklin-Társulat. Egyetem-utca 4.
FRANKLIN-TARSLILAT NYOMDÁJA.

Felelős szerkesztő:
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TARTALOM. Lipcse és Berlin. — Dr. Makaij Béla vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos : A j o g - és államtudományi továbbképzés

intézménye és fejlesztése. — Dr. Beclc Salamon budapesti ügyvéd:
A váltóbirtokos védelme. — Dr. Tüskés Dezső zalaegerszegi kir.
törvényszéki bíró : V é g r e h a j t á s haszonélvezeti j o g g a l terhelt ing a t l a n haszonélvezetére. — Szemle.
Melléklet: Magánjogi és Perjogi Döntvénytár.

Lipcse és Berlin.
Magyarország, ccdas Land der Wunderkinder» ismét hallatott magáról. Kohler professzornak ez az egyébként sokban
találó jellemzése azonban a jelen esetre nem vonatkozik. Nem
valamely ismeretlen nagyság, Magyarország bércei között elrejtve viruló tehetség, de maga Plósz Sándor volt az, aki a
Bajtársi Szövetség meghívására Lipcsében és Berlinben saját alkotásáról, a magyar polgári perrendtartásról tartott előadást.
Plósz Sándor előadásai egyesítették a német birodalom e
két jogászi középpontját a magyar jogtudomány külföldi hódító
útjának állomásaivá. Már volt alkalmunk ezeknek az előadásoknak a jelentőségét méltatni és sikerüket semmivel sem lehetne
jobban jellerr. 0 ^'. ^
"U**^ 1 !- 3 -mértékben megfeleltek a
hozzájok fűzött várakozásnak. Lipcse számára, amelynek félezredévnél régibb jogi fakultását Thomasius és Carpzov, Windscheid
és Waechter, Sohm és Binding nevei ékesítik, amely mint a
birodalmi bíróságnak székhelye is régtől, fogva Mekkája a német jogtudománynak, Plósz előadása a bizonyítási jogról történelmi esemény volt. Bírák és professzorok, ügyvédek és a közigazgatási hatóságok fejei nemcsak Lipcséből, hanem a szomszédos Halle-ból és Drezdából ís összesereglettek, hogy meghallgassák a lipcsei egyetem magyar tiszteletbeli doktorának ú j
igazságokat hirdető szavát. De nem volt csekélyebb a tisztelet,
amely Plósz Sándort a birodalom fővárosában fogadta. Tekintet
nélkül a háborús időkre a porosz képviselőház terme megtelt a
főváros jogi életének kitűnőségeivel, akik hódolattal adóztak a
magyar jogtudomány nagykövetének. Bajtársi Szövetségünk jogi
osztálya méltán büszke lehet gyakorlati működésének erre az
első jelentőségteljes sikerére.
Plósz tanár akár a Németbirodalomban, akár Ausztriában
épen annyira ismert és elismert mestere a jogtudománynak, mint
idehaza ; az ú j magyar perrendtartás és ennek gyakorlati alkalmazása a külföld állandó érdeklődésének tárgya. Sokat és szépet
mondtak és írtak a bölcsek s talán a nem épen bölcsek is a
tudományokban rejlő társadalmat és nemzeteket összekapcsoló és
összetartó erőkről. A jogtudomány, a tudományos gondolkodás
rokonszellemének tulajdonítjuk részben most is, hogy attól a
pillanattól, midőn a magyar tudós és őt kísérő honfitársai a
lipcsei pályaudvaron várakozó ünnepi küldöttséggel elsőízben
kezet szorítottak, már nem mint idegenek állottak egymással
szemben, hanem mint ugyanazon hatalmas, még vereséget nem
szenvedett hadseregnek, a végül mindig győzedelmes igazság
békés ármádiájának katonái, akik bár nem egymás oldalán, de
azért közösen és azonos célokért küzdenek. A baráti szívélyes
fogadtatás, amelyben a lipcsei jogászegylet tagjai magyar vendégeiket részesítették s amelyről szinte felesleges volt Peters
birodalmi törvényszéki bírónak, ezen egyesület elnökének még
szavakban is biztosítani Plósz Sándort és kísérőit, nem engedhetett kétséget az iránt, hogy mily féltékenység nélkül való érdeklődéssel és elismeréssel viseltetik a német jogászság a ma-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

gyar kartársak munkássága, küzdelmei és az ezek árán elért
eredményeivel szemben. A békés vetélkedést, ahol nincsenek
vesztesek és nyertesek a bajtársak között, az együttes tudományos munkálkodást ünnepelték azon az összejövetelen is, amelyet Lipcse városa az előadás előestéjén Plósz Sándor tiszteletére rendezett, erről szólt az ünnepelt tudós is pohárköszöntőjében, midőn abbeli reményének adott kifejezést, hogy a
magyar jogtudomány alapos és szorgos munkássággal el
fogja még érni azt a íokot, midőn a német jogi intézményekkel egyenlően értékes alkotásokkal fog bírni, sőt talán egy
vagy más irányban még felülmúlni is képes lesz mesterét. Nagyban növelte pedig ezeknek a kijelentéseknek súlyát a következő
napon, a lipcsei egyetemen megtartott előadás, amelynek során
Plósz Sándor az új magyar polgári perrendtartás tudományos
ismertetésén kívül a bizonyításnak mindenben eredeti, klasszikus
szépségű képét tárta nagyszámú hallgatói elé. Az előadást követő társas összejövetel, amelyen a birodalmi törvényszék elnöke,
tanácselnökei és bírái, a közigazgatási hatóságok vezetői, az
egyetem rektora és tanárai, az ügyvédi kar jelesei, valamint sok
más, a jogászsághoz nem is tartozó volt jelen, a magyar vendégek legszebb emlékei közé fog tartozni.
Ha a lipcsei előadás számolt a «öenius iocia-val, a berlini
nem kevésbbé felelt meg a nyilvánosság ama nagyobb mértékének, amelyet a birodalmi középpont színtere szolgáltatott. Hallgatóságában ott láttuk a magyar-osztrák nagykövetet, csak úgy
mint a porosz igazságügyminisztert, nemcsak a berlini jogi karnak, hanem a hallei és a kiéli egyetemnek képviselőit is, a Kammergericht elnökét, a birodalmi gyűlés alelnökeit csak úgy mint
Kühn, Delbrück és Mügel államtitkárokat vagy Rechenberg gyarmatügyi kormányzót.
Nem lehet hivatásunk, hogy Plósz előadását, amely a magyar jogászságnak ismert tárgyról szólott, részleteiben ismertessük. Annak megállapítására szorítkozhatunk tehát, hogy mindenben hű képét nyújtotta az előadó kodiíikacionális alkotásának és
a törvény rendelkezéseit tudományos forrásokkal kapcsolatosan
ismertette.
Annak a mély hatásnak, amelyet Plósz Sándor az előadói
székben hallgatóságára gyakorolt, a maga nemében méltó hasonmása volt az a két beszéd, amelyet a Magyar Ügyvédszövetség
elnöke, Pollák Illés a fehér asztal mellett tartott. Formájában
ugyan pohárköszöntő, de tartalmában a bölcselkedő juristának
ragyogó ötletekben ékes eszmeszülötte. A j o g és erkölcs alapproblémáiról volt benne szó és az eredeti gondolatok bőségével a magyar ügyvédség képviselője becsületet szerzett a magyar
ügyvédi karnak. Ennek tulajdonítható a magyar jogászok berlini
szereplésének befejező akkordja is, mely az Anwaltshaus termében rendezett estélyen hangzott el. Legjava a berlini ügyvédi
karnak gyűlt itt egybe, hogy a magyar és német ügyvédség
testvéri együttműködése mellett nemzetünk megbecsülésével és
szeretetével tüntessen.
Midőn Plósz Sándor előadásainak nagy és maradandó sikeréről számot adunk, nem hallgathatjuk el azt a kedvező benyomást sem, amelyet többi kísérőinek, így különösen Szladits
Károlynak, Polner Ödönnek, Angyal Pálnak megjelenése a német jogászvilágban keltett. Újra és ismét kiderült, hogy mélyen
gyökerező félreértések és tévedések eloszlatására semmi sem alkalmasabb, mint a röpke szó, amelyet a fesztelen baráti érintkezés vált ki.
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A jog- és államtudományi továbbképzés
i n t é z m é n y e é s fejlesztése.*
A szabad egyesülés formájában, de a kultuszminisztérium
felügyelete alatt alakult berlini és düsseldorfi továbbképző tanfolyamok közigazgatási szakképzést nyújtó akadémiai jellegű
intézmények s ezért ezeket a mi rövidebb tartamú s csak általános ismeretek nyújtására berendezett tanfolyamunk továbbfejlesztésénél mintául nem vehetjük.
De már sokkal inkább megközelíti azt a célt, amelyet tanfolyamunkkal el akarunk érni a cölni tanfolyam.
A «CöIner Vereinigung für rechts- und staatswissenschaftliche
Fortbildung)) a magyar jog- és államtudományi továbbképző tanfolyamokhoz hasonló intézmény, 1906-ban alakult meg azzal a
céllal, hogy ((jogászoknak (t. i. igazságügyi pályán) és közigazgatási tisztviselőknek, nemkülönben mindenféle állású érett egyéneknek, akiknek megfelelő előképzettségük van — t. i. akik az általános műveltség mellett bizonyos mértékben jogi és államtudományi szakbeli elméleti ismeretekkel rendelkeznek — előadások
és gyakorlatok rendezése által alkalom adassék a jog- és államtudományok terén ismereteiknek bővítésére és mélyítésére)).
Az intézmény megalakulásának és szervezetének formája: a
szabad egyesülés. Egyesület, amely Cöln város vezető férfiainak
kezdeményezésére, tehát nem a kormány által, hanem csak annak
jóváhagyásával alakult; tagjaitól díjakat nem szed; elnök vezetése alatt, hat tagú igazgató-választmány intézi ügyeit.
Az egyesület céljaira már az első évben egy cölni polgár
100,000 M alapítványt tett; más polgárok összesen 14,000 M-t
adományoztak, úgy, hogy az egyesület alapításkor ezek az adományok kamatostul 116,000 M tőkét alkottak. Ezenkívül Cöln városa 10 évre évi 10,000 M-ig igénybevehető költségpótlékot szavazott meg, amelyet 1914-ről 12,000 M-ra emelt fel.
A tőke kamatain és a városi segélyen kívül a költségek fedezésére az 1906—1913. évi jelentések szerint a következő bevételek szolgálnak: minden részvevő legkevesebb 20 M-t (a cölni
lakos 10 M) díjat fizet, aminek fejében összesen 20 órai előadást
hallgathat és részt vehet minden kiránduláson; minden további
előadási óra után 1 M-t fizet, úgy azonban, hogy az összes fizetség így is csak 50 M-ig emelkedhet.
A részvevő hivatalnokok a tanfolyam hallgatására szabadságot kapnak s a kiadott programm alapján, levelezőlapon tetszésük szerinti előadásokra jelentkezhetnek.
Az egyesület kirándulások ós hosszabb t a n u l m á n y u t a k - r e n dezésének költségeire a részvevőktől átalányösszeget: 5—10 M-t
szed.
Az előkelő előadók tiszteletdíja : 1 órás előadásért 100 M ;
2 órásért 150 M ; 3 órásért 175 M; több órásért óránként 50 IVI
és útiköltség.
A tanfolyam két, egyenként 6—7 hétig tartó tavaszi és őszi
kurzusból áll, amelyeken ismertető előadásokkal kapcsolatos
Va—17 napra terjedő megtekintések, kirándulások és tanulmányútak rendeztetnek.
A tanfolyamok egyes előadásainak tárgya a jog- és államtudományok, technika, bölcsészet, történelem, földrajz, tanügy,
művészet és irodalom köréből vannak gondosan válogatva.
Az előadások rendszerint d. e. 9—l-ig; d. u 4—6-ig, tehát
naponta hat órán át tartatnak s egy-egy tárgyból van több napra
felosztott 2—6 órás folytatólagos előadás.
Több napra terjedő tanulmányi kirándulások közül 1912-ben
négy napig voltak nálunk, anélkül, hogy a mi tanfolyamunk vezetőségét erről valaki értesítette volna.
A tanfolyamokon való részvételre a legkülönbözőbb társadalmi állású hallgatók jelentkeztek mindenféle szakmából, hivatalból és életpályáról. A részvevők legnagyobb számmal a közép
és legkisebb állású hivatalnokok közül szerepelnek ; ám ezek is
különböző tanfolyamokon, különböző számmal.
A tanfolyamoknak hallgatója volt 1906, 1907-ben Ágost Vilmos porosz kir. herceg, 1908-ban Oszkár porosz kir. herceg, a
német császár fiai és 1907-ben XXXII Henrik, Reuss hercege.
A tanfolyamokon részvevők javára gondoskodás van aziránt
is, hogy balesetre és halálesetre 2 M-ért 10,000 M-ra biztosíthatják magukat.
* Az előbbi közi. 1. a 44. számban.
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A cölni tanfolyam adatainak a hazai tanfolyamunk adataival
való összehasonlítása azt a tanúságot szolgáltatja, hogy a nagy
tőkével és a mieinknél sokkal nagyobb javadalommal (1913 ban
36,000 M = 4 3 200 K-án felül, szemben a mi 5000 koronánkkal)
sokkal régibb idő (11 év szemben a mi 3 éves tényleges működésünkkel) óta működő cölni továbbképző tanfolyam sem szervezete, sem rendezése, sem előadásainak és bemutatásainak tárgya
és száma, sem hallgatóinak és előadóinak megválasztása és száma
tekintetében nem mutathat fel a mi fanfolyamainknál jelentősebb
eredményeket.
Sőt ha a két tanfolyamnak, a cölninek és hazainak egyes
számadatait egymással szembeállítjuk — pl.: a cölni tanfolyam
1913. évi 6 és 7 hetes, összesen tehát 13 hetes kurzusán összesen 512
részvevő, 57 előadó, 61 előadás («gy-egy előadó több előadást is
tartott), 21 bemutatás, kirándulás és tanulmányút volt és az előadók útiköltséggel együtt (13,800+2150 M) 15,950 M (19,140 K)
tiszteletdíjat kaplak ; ezzel szemben a mi 1913. évi 2 hetes tanfolyamunkon 177 rendes hallgató (az önként jelentkezettekkel
kb. 200), 38 előadó (beleszámítva a bemutatások előadóit is 43)
és előadás, 19 előadással kapcsolatos bemutatás és kirándulás
volt és az előadók 2700 K tiszteletdíjat kaptak, — mindezekből
az állapítható meg, hogy a miénknél több mint hatszor annyi
ideig tartott cölni tanfolyam bemutatásainak számát csaknem
elértük, előadóinak és előadásainak számát — az arányt messze
túlhaladva — megközelítettük.
Az előadók tiszteletdíjainak összegét egymáshoz viszonyítva
azonban azt lehet megállapítani, hogy a mi előadóink feleannyi
tiszteletdíjat kapnak, mint a cölniek.
Ennek okát pedig megtalálhatjuk : ha a cölni tanfolyamok
36,000 márkás (43,200 K) évi költségvetését szembeállítjuk a mi
tanfolyamaink évi csekély 5000 koronás költségvetési javadalmazásával.
Egyetlen egy, ami a cölni tanfolyamok intézményétől nekünk tanfolyamunk továbbfejlesztésénél még mintául s követendő
például szolgálhat, a c é l elérésére szükséges legfontosabb eszköz:
a megfelelő javadalom.
A hazai igen becses véleményes -vála^/.okui e helyen nem
közölhetem, de abból, hogy a fontosabb kérdésekre hányan, miijen választ adtak, a vélemények többsége különben is megállapítható.
Altalános képzés mellett nyilatkozott 7; szakképzés mellett 4
(3 közigazgatási, 1 bírói); általános képzést bizonyos speciális
szakszerű előadásokkal is 7.
Közös tanfolyam . mellett foglalt állást 4, külön tanfolyam
mellett 4; közös tanfolyamot ajánlott az általános képzésre, külön tanfolyammal a speciális szakelőadásokra 11.
Vidéki tanfolyamokat helyeselt 16, nem ajánlott 1.
Csak kirendelt hallgatók mellett nyilatkozott 4, kirendelt és
önként jelentkezők mellett 12.
A tanfolyam költségeit 3 vélemény szerint csak az önként
jelentkező hallgatók viseljék, 1 vélemény szerint minden hallgató, 12 vélemény szerint azonban egyik hallgató sem.
*

Az eddig rendezett három tanfolyamunkon elért eredmények,
a beérkezett vélemények és javaslatok, valamint a külföldi hasonló intézmények ismertetése nélkül is, már magukban véve
elég bizonyítékot nyújtanak abban a tekintetben, hogy a jog- és
államtudományi továbbképző tanfolyam célszerűsége és szükségessége kérdés alá alig jöhet.
Ebből a megállapításból folyik az a következtetés is, hogy a
tanfolyamok állandósítását és minden más hasonló intézménytől
való függetlenségét abból az okból és úgy, mint eddig, a jövőben
is fenn kell tartani. Sőt abban az esetben, ha még a tanfolyamok
hallgatóinak száma is emeltetnék, megfontolás tárgya lehetne az
a kérdés i s : vájjon nem kellene-e az eddig túlzsúfolt anyagú,
rövid és feltétlenül meghosszabbítandó tanfolyamokat két, tavaszi
és őszi kurzusra megosztani ?
Az eddigi tanfolyamokon szerzett tapasztalatok arra is megadják a választ, hogy: a tanfolyam általános ismereteket vagy
szakképzést nyujtson-e'!
Mert továbbképző tanfolyamok tényleg lehelnek oly célra
berendezettek, hogy külön-külön előadásokon vagy kurzusokon
általános ismereteket és szakképzést is nyújthatnak és pedig kü-
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lön a bíráknak és ügyészeknek és külön a közigazgatási tisztviselőknek.
Ámde, ha szóbanforgó tanfolyamunk már megállapított céljánál és szervezeténél fogva csak általános ismeretek nyújtására
van berendezve, meg kell maradni azon elv mellett is, hogy tanfolyamunk jelen szervezete mellett, továbbfejlesztése esetén is ne
szakképzést, hanem csak általános ismereteket nyújtson a hallgatóknak. Rövid tartamú tanfolyam nem nyújthat főiskolai jellegű szakképzést. Ezt a célt nálunk különben is több, megszabott keret közt működő szaktanfolyam szolgálja.
A jog- és államtudományi továbbképzés közp. bizottsága —
ha megfelelő anyagi eszközök rendelkezésére bocsáttatnak —
készséggel vállalkoznék szaktanfolyamok szervezésére is. Sőt arról
is lehetne szó, hogy a továbbképzés erőinek nagyon is szétforgácsolt állapotára való tekintettel, azoknak egyesítése, megszilárdítása és összhangban működése érdekében, sőt állami érdekből is
nem volna-e célszerű az összes továbbképző tanfolyamok rendezését vagy legalább is felügyeletét a minisztérium által szervezett és megfelelően bővített közp. bizottság felügyelete alá helyezni? De ebben az esetben is, az eddigi irányelvek szerint működő, általános ismereteket nyújtó, máris eredményeket elért
jog- és államtudományi közös továbbképző tanfolyam továbbra
is nemcsak fenntartandó, hanem feltétlenül továbbfejlesztendő.
Mert csak az ilyen, rövidebb ideig tartó tanfolyamnak van a
hallgatókra az a hatása, hogy felkelti a nem szakbeli ismeretek
iránt is az érdeklődést, felvillanyozza a gondolkodást, új eszmékre ösztönöz s azáltal, hogy a tisztviselőket a tudomány és
ismeretek fejlődésével megismerteti, egyben megakadályozza, hogy
elavult eszmékben és ismeretekben megcsontosodjanak.
A tudomány folytonos fejlődéséről és állásáról való tájékozódás, a gazdasági, technikai és a valóságos életviszonyokkal
való megismerkedés, a nem jogi tudományokba való rövid belepillantás — egyaránt szükséges bírónak, ügyésznek és közigazgatási tisztviselőnek. Kell, hogy a bíró és ügyész érdeklődjék és
ismerje a közigazgatás feladatait ép úgy, mint a közigazgatási
tisztviselő az igazságszolgáltatásét. A közös tanfolyamok ellenzőinek elvét túlzással csak azzal fogadhatnék el, hogy: jó, oszszuk meg a közös tanfolyamokat; legyenek külön tanfolyamok.
De olyképen, hogy a bírák és ügyészek hallgassák a közigazgatási tárgyú előadásokat, a közigazgatási tisztviselők az igazságügyi tárgyakat. Erre mindegyiküknek nagyobb szüksége van ;
mert saját szakmájukban sokkal könnyebb szaktudásuknak az
önképzés által való továbbfejlesztése.
Mindezeken kívül az ilyen általános ismereteket nyújtó közös tanfolyamnak az az előnye is van, hogy az ország minden
részéből összegyűlt különböző szakbeli és állású hallgatóság egymásközt érintkező pontot talál és benyomásai kicserélésével hasznos kölcsönhatással lehet egymásra.
Tehát általános ismeretek nyújtása közös tanfolyamon,
maradjon és legyen a cél. Ez az elv azonban nem zárja ki azt, hogy
a tanfolyamon — szükség esetén — párhuzamosan, bizonyos
szakelőadások tartathassanak külön a bíráknak és ügyészeknek
s külön a közigazgatási tisztviselőknek.
(J3ef. köv.)
Dr. Makag Béla.

A váltóbirtokos védelme.
Az utolsó évek váltójogi judikaturájában a legnagyobb jelentőségű lépés volt az utólagos váltótelepítési régi gyakorlat
megváltozása. Tagadhatatlan, hogy az újabb gyakorlat nagy
mértékben szolgált a váltóforgaiom érdekeinek és sokban előmozdította ezt a forgalmat. Ezzel az előrctett lépéssel szemben
áll bíróságainknak az utolsó esztendőkben szinte már gyakorlattá kövesült ítélkezési iránya, amely áttöri a harmadik jóhiszemű váltóbirtokos feltétlen védelmének elvét és ezzel veszélyezteti a váltó értékpaj ir jellegét. A budapesti kir. tábla és a
kir. Kúria ismételten helyet adott a harmadik váltóbirtokossal
szemben a váltóadósnak az alapügyletből eredő kifogásainak
azon az alapon, hogy a gépkereskedelmi szakmában a váltó
további megszerzőjének tudnia kellett az alapügyletről, másrészt
pedig azon az alapon, hogy a harmadik váltóbirtokos a közvetlen szerződő fél váltóit nagyobb mennyiségben számítolván le,
ebből megállapítandó, hogy a köteles kereskedő gondosságnál
fogva meggyőződött a leszámítolt váltók keletkezésének körül-
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ményeiről és a váltók alapjául szolgáló ügyletek mibenállásáról,
s ezért a kifogások ellene is felhozhatók. A törvény a kifogásoknak harmadikkal szemben való érvényesítését ahhoz kötötte, hogy
a harmadik a váltó megszerzésekor tudomással bírt az adós kifogásának alapjául szolgáló tényekről.
Ez minden egyes esetben külön megállapítandó ténykérdés,
amelyet nem lehet egyetlen üzletág generális pellengérre állításával pótolni.
Egy döntés újabban minden különösebb ok nélkül a faüzletre viszi át a tudnia kellett elvét annál fölöslegesebben, mert
a konkrét esetben — részvénytársaság igazgatója perelte a társaság váltóját — megállapítható volt pnesumtio nélkül a rosszhiszeműség. (Kúria 737/914. Hiteljogi Döntvénytár 1914. 68. 1.)
Ugyancsak helytelen az állandó leszámítolási viszonyra alapítani azt a feltevést, hogy a leszámítoló a tömeges forgalomra
tekintettel a rendes kereskedő gondosságához mérten meggyőződik a leszámítolt váltó keletkezésének körülményeiről és az alapügyletek mibenállásáról.
Az ügy érdemi részét nem tekintve, helytelen észlelés állíthatja csak hogy a váltóleszámítolásnál a rendes kereskedői gondosság megkívánja, hogy a váltók keletkezéseinek körülményeiről és az alapügylet mibenállásáról a leszámítoló pénzintézet
meggyőződjék. Akármelyik bankgyakornok tudja, hogy az intézet
a hozzá benyújtott váltók alapügyletei felől soha nem tudakozódik, de nem is tekintik az intézetek az ily tudakozódást gondosságuk körébe esőnek. Már pedig, amit egyetlen intézet sem tesz
meg. arra még sem lehet azt állítani, hogy az a rendes kereskedői gondossággal vele járna. A rendes kereskedői gondosság
mértékét az átlagos gyakorlat állapítja meg, azt a bíróság csak
konstatálhatja, de maga kívánalmakkal nem léphet fel. De még
ha koncedálnók is azt, amit bírói gyakorlatunk sajnos ritkán
tesz meg, hogy kvázi pedagógiai szempontból a bírói gyakorlatban nagyobbfokú gondosságot követel, mint aminő átlagosan
szokásos és így a gyakorlat útján az esetleg pongyolának tetszhető magatartást mértékül el nem fogadja, hanem a maga szempontjai szerint kívánatos gondosságot követeli meg, függetlenül
az üzleti világban uralkodó átlagos gondosságtól, még ezen
pedagógiai irányzat melleit sem igazolható ez a gyakorlat.
A pénzintézetek a váltó leszámítolásánál különféle lépéseket tesznek épen a rendes kereskedői gondosság] szabályainál fogva,
így rendszerint értesíteni szokás a váltó elfogadóit, hogy
váltójuk a bankhoz benyujtatott. De a pénzintézet nem érdeklődhetik minden egyes váltó alapügyletének körülményei felől
és ezt az érdeklődést nem is lehet a bankok kötelezettségévé
tenni, mert hiszen ez egyértelmű volna azzal, hogy a felek akik
váltóikat leszámítoltatják, levelezésüket, irataikat, egész irattárukat bocsássák a leszámítoló pénzintézet rendelkezésére.
A pénzintézet pedig kutathat az iratok között és az irathalm a z tetején Máriusként tanakodhatik eltemetett ügyletein, mert
ilyen eljárás mellett minden váltó leszámítolása külön, órákig
tartó munkát igényelne és ez az üzleti gépezetet oly nehézkessé
tenné, hogy a váltóleszámítási forgalom emiatt beszünne.
A bírói gyakorlat tehát, amely azt gondolja, hogy a rendes
kereskedői gondossággal vele jár, hogy a leszámítoló-intézet az
alapügylet részleteiről tudomást szerez, nem bizonyít semmi mást,
mint a bíróságnak sokszor felpanaszolt idegenségét az élettől.
Az még csak a legkisebb baj volna, ha valamely határozat
a gazdasági élet adminisztratív ügykezelését félreismerné vagy
rosszul ítélné meg. Sokkal nagyobb baj, hogy a bírói gyakorlatnak ez az újabb iránya károsan hat vissza magára a forgalomra. A helytelen és téves bírói gyakorlatnak az a kisebbik
hátránya, hogy a konkrét pervitát rosszul dönti el és az a fél
kerül ki vesztesen, aki a helyesebb felfogás szerint igazában
van. A nagyobbik hátrány ott kezdődik, amikor a bírói gyakorlat a konkrét peren túlterjedően nyúl bele a gazdasági életbe és
idomítja át a gazdasági életet, illetve kényszeríti azt a gyakorlathoz való alkalmazkodásra, kényszeríti azt oly magatartásra,
hogy a bírói gyakorlat ne váljék adott esetben az ő kárára.
A bírói gyakorlatnak ez a visszanyúló hatása azt eredményezheti, hogy a forgalom részleges bénulása áll elő. Így a jelen
esetben is.
A most kifogásolt bírói gyakorlat mellett harmadik váltóbirtokosok ki vannak téve annak; hogy a váltóadós velük szemben perveszteségüket eredményező, de lulajdonképen őket nem
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terhelő kifogásokkal hozakodhatik elő. Ennek tudata semmiesetre sem fog lelkesítőleg hatni akkor, amikor a leszámítolás
van napirenden és nagyon sokszor a kétségek elkerülése okából
a leszámítolás inkább el fog maradni, semhogy a leszámítoló
bizonytalan eshetőségeknek tegye ki magát. így válik a bírói
gyakorlatnak ez az újabb elvi állásfoglalása a forgalom akadályává.
E gazdasági szempontokon kívül ezt a bírói gyakorlatot már
hogy úgy mondjam még megszületésének folyamata alatt érték
a jogászi kritika támadásai. Dr. Bedő Mór a Jogt. Közl.-ben
(1912. évi 366. lap) bírálta elsőnek az akkor egyedül álló határozatot, amely a maga félénk tapogatózásában döntését nem is
állította oda elvi álláspont folyományának, hanem egy speciális
eset kivételes elintézésének. A későbbi döntések ugyan még
mindig hangsúlyozták, hogy a határozat pusztán csak a konkrét
esetre szorítkozik, azonban épen az esetek ismétlődése mutatja,
hogy az a lokalizálás, amire egyébként dr. Bedő cikke is törekedett, a bírói kijelentések dacára sem következett be és a sok
konkrét döntésből mégis elv sűrűsödött össze. Ebben az állapotban foglalkozott a bírói gyakorlatnak ezen újabb megnyilvánulásával dr. Mészáros Lajos a Kereskedelmi Jog 1915. évi 15—16.
számában. Dogmatikai okfejtését mindenben helyeseinők, de nem
fogadnók el az általa kivezető útnak ajánlott azt a megoldást,
hogy a váltóképesség szűkebbre vonassék. A váltóképesség megszorításának gondolatát egyébként újonnan megalkotott váltótörvényünk a leghatározottabban elutasította magától.
Kétségtelen azonban, hogy a bírói gyakorlatunkat csak
kényszerítő erejű okok vezethették oly döntésre, amely döntésektől maguk az ítéletek igyekeztek minden elvi jelentőséget
elvenni és azt az érdekvédelmet, amit az ítélettel nyújtottak,
pusztán, minden távolabbi vonatkozás megszakításával, a konkrét perben érdekelt leiekre korlátolni. A tényállás ezekben a
perekben rendszerint az volt, hogy kisbirtokosok az általuk vásárolt gépekre adtak váltót. A kifogások átlagban azt panaszolták, hogy a peresített váltók -] rolongácionális váltók voltak,
illetve, hogy a peresített váltókat prolongációs váltók ellenében
vissza kellett volna kapniok.
A helyzet annyiban még súlyosabb volt, hogy rendszerint
több ilyen visszatartóit váltó került forgalomba, úgy, hogy nem
is kétszeri, hanem öt-hatszori fizetés veszélye fenyegette a váltóadóst, akit a váltók kifizetése teljesen tönkretett volna. Az adós
ekzisztenciájának megmentése volt a bírói ítéletek vezető gondolata, anélkül, hogy ez az ítéletekben, illetve indokolásukban
kifejezésre jutott volna. Ezek a döntések iskolapéldájuk lehetnének annak az irányzatnak, amelyet az ismert német szabadjogász, Fuchs kriptószociológusnak jelzett, amelynek jellemző
vonása, hogy a döntést be nem vallott szociális szempontok irányítják. Ha méltánylásra érdemesek azok a szociális szempontok,
amelyeknek a bírói gyakorlat érvényt akar szerezni, úgy a kritika nem végezte el feladatát, ha pusztán azt mutatta ki, hogy
az út amelyre a bíróság lépett, egy vagy más okból helytelen,
hanem feladatához tartozik az is, hogy figyelemmel a kielégítésre váró szociális szempontokra, oly útat ajánljon, amely eleget tesz e szempontok követelményeinek és amellett összhangzásban marad a jog tételeivel, nem sért egyéb nagyfontosságú
érdekeket.
Az alábbiakban azt kíséreljük meg, hogy ezeknek a szempontoknak megfelelő megoldást keressünk.
A panaszolt ítéletek a váltóadós érdekeinek teljes védelmet
nyújtanak viszont a váltóbirtokos érdekeit figyelmen kívül hagyják. A helyes megoldás az lesz, amely úgy segít a váltóadósokon, hogy emellett a váltóbirtokos legitim érdeke ne szenvedjen sérelmet. Az érdekek összeegyeztetésénél nem lehet vezérszempont sem az egyik, sem a másik érdekelt favorizálása, hanem feltétlen követelményként csupán a váltóforgalomnak a
konkrét esettől függetlenült érdekei igénylik respektálásukat.
Ennek a szempontnak pedig csakis akkor és azzal tehet a bírói
gyakorlat eleget, ha a harmadik jóhiszemű jogát mentesítjük a
váltóadósnak kifogásai elől. Pusztán csak ezen a kereten belül
számíthat a váltóadós a maga érdekvédelmére, számíthat arra,
hogy kifogásolási jogát a váltóforgalom érdekében szükséges
mértéken túl ne korlátoljuk, azt egészen el ne kobozzuk. A kérdés Achilles-sarka nézetünk szerint az egyetemlegességben
rejlik.
Közkeletű dolog ma már arról beszélni, hogy a tulajdonjog,
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amely teljes és korlátlan jogot adott a tulajdonosnak és őt zsarnokává, kényurává tehette a dolognak, az idők folyamán mindinkább vesztett teljességéből és korlátlanságából, jobban mondva
önkényességéből és ma már minden legális definíciója a tulajdonjognak szükségszerűen utal a tulajdonjognak törvényből
folyó korlátaira és ezzel letompítja a tulajdonjog régi despotikus
élét. Amíg a tulajdon, hogy egy ugyancsak kedvelt frázissal éljek, ilyeténképen szociálizálódott, addig az egyetemlegesség mind
máig megőrizte azt az önkényuralmi jelleget, amit a tulajdonjogból az idők sodra kimosott. A hitelező teljesen önkényesen
választhat az őt megillető jogosultságok között és jogának szabad gyakorlásában őt semmiféle tekintet nem akadályozza. Csak
a legújabb idők bírói gyakorlatában észlelhető bizonyos tendencia az egyetemlegesség megszorítására. A hitelező, akit egyetemleges jelzálogjog illet, tetszése szerint fordulhat bármelyik zálogtárgy ellen és keresheti abból a maga kielégítését. Módjában
áll a hitelezőnek önkényeskedően teljes követelését az egyik
zálogtárgyból kielégíteni, úgy, hogy ezáltal az ezen a zálogtárgyon utána következő hitelezők sérelmet szenvedhetnek,
viszont az egyetemleg lekötött többi jelzálogtárgyak teljesen
felszabadulnak a maguk szempontjából ellenérték nélkül a jelzálog alól és ennek folytán az itt érdekelt hitelezők viszont
kedvezőbb pozícióba jutnak. A hitelezőnek tehát az egyetemlegesség alapján módja volt belenyúlni más hitelezők viszonyainak
alakításába és az ő önkényétől fúggött egyes hitelezők előnyösítése, illetve háttérbeszorítása. Bírói gyakorlatunk, amelynek
részleteire ezúttal nem akarunk kitérni, mindinkább kezdi belátni, hogy az egyetemlegességi jog gyakorlása nem lehet ok
kívülálló hitelezők érdekeinek hátrányosítására és ha igyekszik
is az egyetemlegességi jog szabad gyakorlását továbbra is fentartani, mégis a belőle előálló hátrányokat különféle úton (a lekötött ingatlanok egymásközötti megtérítésének statuálásával) elhárítani. Polgári törvénykönyvünk javaslata egyébként az ingatlanok egymásközötti megtérítésének elvét szintén magáévá teszi.
A harmadik váltóbirtokost a váltó alapján megilleti a követelési jog úgy az adós, mint az adós eredeti hitelezője ellen, akik
vele szemben egyetemleg vannak kötelezve. Ha a váltóbirtokos
egyetemlegességi jogával akként él, hogy a követelés behajtása
végett teljes komolysággal a váltóadós ellen fordul, noha a követelés behajtható volna a leszámítoltatón, a váltóadós közvetlen
szerződő felén, akkor legalább is felvetődik az a gyanú, hogy a
váltó forgatása nem történt-e pusztán a váltóadós kifogásolási
jogának meghiúsítására. Az egyetemlegesség csupán arra szolgál, hogy a hite'ező követelésének behajtását megkönnyítse, de
egyetemlegesség nem adhat menlevelet visszaélések elkövetésére.
A váltóadós érdekében tehát, feltételezve mindig, hogy a követelés a leszámítoltató felen is behajtható, rá kell szorítani a váltóhitelezőt, hogy a követelés behajtása végett a leszámítoltató ellen
forduljon, illetve a váltóadósnak módot kell nyújtani arra, hogy
a hitelezőt reászoríthassa, hogy a követelést a leszámítoltató félen
hajtsa be. A váltóhitelező önkényes korlátozását kell korlátolni,
de úgy, hogy az egyetemlegesség által nyújtott biztonságot az
önkénynek ez a korlátozása ne jelentse, A váltóhitelező érdekeit
kielégíti, ha a zálogolásig jutott; ezen a ponton fúl volna csak
megszorítható a hitelező önkényes eljárása a váltóadós érdekében. A kérdés technikai megoldása a végrehajtás-felfüggesztési
kereset céltudatos bírói fejlesztése útján volna keresztülvihető.
A kereset alapjául az szolgálna, hogy a váltóhitelező azzal, hogy
a közbülső váltóleszámítoló ellen komoly lépéseket nem tesz, azt
szabadjára ereszti és a váltóadós ellen irányít minden behajtási
lépést, a köteles jóhiszeműséggel ellenkező eljárást tanúsít és
segítséget nyújt a közbülső leszámítolónak, hogy mentesüljön a
váltóadós kifogásaitól, viszont a váltóadósnak sokszor helyrehozhatatlan kárt okoz. A keresetnek természetesen csak akkor volna
hely adható, ha beigazoltafik, hogy a közbülső váltóleszámítoltatón a követelés megvehető és a felfüggesztés időtartamát is a bírói
határozatnak kellene megállapítani. A megoldás célszerűsége
mellett szól, hogy úgy a váltóhitelező, mint a váltóadós érdekeit
lehetőség szerint kielégíti. Oly esetekben, amikor a váltóadósnak
alapos kifogásai volnának ugyan, de a váltóleszámítolón a követelés nem hajtható be, ez a megoldási mód nem segít és sajnos,
ilyenkor el nem kerülhető, hogy a váltóadós sérelmet szenvedjen.
Ez a sérelem azonban mégis csak az egyéni felelősség következté ben terheli a váltóadóst, akit a saját ténykedése, vigyázatlan-
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sültek. Ez az ellenvetés csak a teoretikus elképzelés világában
keletkezhetik, gyakorlati súlya nincs.
Kétségtelen, hogy az ajánlott felfüggesztési kereset újítást
jelentene jogunkban. Bírói gyakorlatunk az újítás feladatától nem
zárkózik el mereven. Szokásjogi ország vagyunk; a bírói gyakorlat hajlékonyabb és készebb az újításokra, olyan újításra is,
amelyekben másutt a lex ferenda tilalomfája zárja el az útját.
A birói jogfejlesztés benső indoka sokszor az, hogy ilchéz volna
kivárni, míg a törvényhozás gépezete megindul. De vannak oly
kérdések, amelyek természetüknél fogva arra vannak utalva, hogy
gyakorlati casuistikából nőjenek ki. A törvényalkotás megkívánja
a kérdés tisztultságát, pontos körülhatároltságát és viszont a törvénytől kívánják meg a szabatosságot. Ez okból véljük, hogy
inkább a bírói gyakorlattól remélhető a jó megoldás, mint a törvényalkotástól. A jóhiszeműség varázsvesszejére vár ez a munka.
Dr. Beck
Salamon.

sága juttatott ebbe a helyzetbe. Ez is olyan rögössége a törvénynek, hogy Frank szavaival éljek, amiket távoztatni nehéz. Viszont
ez esetben a hitelező kényszerből fordul a váltóadós ellen, nem
pedig azért, hogy a váltóadóst kifogásaitól elüsse. Hogy az esetek nagy számában a közbülső félen a követelés be nem hajtható és a kifogásolt gyakorlat is épen az ily esetekre keletkezett
nem rontja le az ajánlott megoldás egyébként való értékét.
Más kérdés azonban, hogy az ajánlott megoldás jogszerű-e.
Jól látjuk, hogy a felfüggesztési kereset közbeiktatása csupán a
mai bírói gyakorlatnak fejlesztésével volna elérhető. Növeli azonban az újításnak nehézségét az életbeléptetési törvény (1912: LIV.)
39. §-a, amely a Vht. 30. §-ának helyébe lépett. A szakasz ugyanis
a végrehajtató által engedett időhaladék esetére ad helyet a felfüggesztésnek és a felfüggesztés időtartamát is a felek megegyezése szabja meg, míg az adott esetben a felfüggesztési kérelem
nem a végrehajtató által önszántából vállalt kötelezettség, hanem
a jóhiszeműség elvéből folyó, a fél által fel nem vállalt teher
bírói érvényesítését célozza. Magánjogi szempontból pedig az
volna ellene vethető a megoldásnak, hogy az egyetemlegességet
az eljárás egy bizonyos szakában legyöngíti szubszidiárius felelősséggé. Törvényeinkben van példa, hogy bizonyos értelemben
a szubszidiárius felelősség szigorítódik fel az egyetemlegességig,
de a végrehajtás tekintetében a felelősség újra visszazsugorodik
a másodlagosságra. Az erdőtörvény 84. §-a kimondja, hogy a
családfők, gyámok, gondnokok, gazdák, iparosok, gyárosok felelősek a felügyeleti jog gyakorlásának elmulasztása esetén a
családtagok, gondnokoltak, cselédek, tanoncok, munkások által
elkövetett erdei kihágásokért, illetve az ezáltal okozott kárért.
A szakasz további rendelkezése szerint e felelős személyek visszkereseti joguk épségbentartása mellett a tettessel együtt elmarasztalandók. Ami arra mutat, hogy e felelős személyeket egyetemleges kötelezettség terhelné, mégis az elmarasztalás azzal a
korláttal mondható ki, hogy a végrehajtás e felelős személyek
ellen csak az esetbei} foganatosítható, ha a tettes elleni foganatosítás ez utóbbi vagyontalansága miatt eredménytelen maradt.
Egyideig gyakorlatunk a közönséges kezest is perelni engedte
a főadóssal együtt és csupán a marasztalás korlátoltságában juttatta kifejezésre a kezes szubszidiárius felelősségét. A mi esetünkre az erdőtörvény rendelkezéséből az az analógia vonható
le, hogy az ítélet meghozataláig a kötelezettség egyetemleges,
azonban a végrehajtási eljárásban másodlagossá gyengül. Az erdőtörvény rendelkezése az ítéletben még együttes marasztalás meggyöngítésében még tovább megy, mint az általunk ajánlott megoldás, mert az első végrehajtási lépés megtétele előtt szorítja le
a felelősséget másodlagosra, míg mi a váltóhitelező egyetemlegességi jogait csak a végrehajtási eljárás folyamán, a biztonságot nyújtó zálogolás megtörténte után korlátolnók.

Ami e n n é l a h a t á r o z a t n á l az első p i l l a n a t r a s z e m b e ö t l i k , az
az 1. s z á m ú k i t é t e l t e l j e s e n g y a k o r l a t i a t l a n s e l h a n y a g o l h a t ó
volta s a 2. s z á m ú kivételnek a főszabállyal való ö s s z e f ü g g é s telensége.

A felfüggesztési kereset tárgyalása során mindenesetre fontossága van annak, hogy a váltóadós igazolja, hogy neki a közvetlen viszonyban megemelhető alapos kifogásai vannak. Ez az
igazolás nem értendő a perrendszerű bizonyítás értelmében, hanem a bírói diszkrécióra volna bízandó, hogy milyen valószínűsítést tart elegendőnek. Ez irányban esetleg a váltóhitelező ellen
is beadott kifogásokra megindult tárgyalás adatai is hasznosíthatók. A felfüggesztési per keretében természetszerűen nem lehet
a bíró feladata, minthogy abban a kifogások terheltje amúgy
sem vesz részt, hogy érdemlegesen elbírálja a kifogások alaposságát. A váltóadósnak a felfüggesztés már akkor is megadandó
volna, ha ő kifogásai komolyságát valószínűsíti.
Talán lesz felfogás, amely úgy találja, hogy az egyetemlegességnek itt ajánlott korlátolása annyi bonyodalommal és nehézséggel járna, hogy az adósra elérhető előnyök a bonyodalmak
hátrányát fel nem érik. Utalhat egy ily felfogás arra, hogy az
adósnak ma is meg van a visszkereseti joga és ha a hitelező a
követelést rajta behajtotta, ő fordulhat a vele közvetlen szerződő
fél ellen. Ez azonban sovány vigasztalás annak a félnek, akit
közbül a váltóhitelező végrehajtási lépései tönkretettek. Igen
nagy a különbség preventive nyújtani a segélyt, vagy pedig csak
utólagos reparációt engedni. A visszkereset lehetősége csak azokban az esetekben mentség, amikor a váltóadós könnyűszerrel kifizetheti a hitelezőt és veszedelem nélkül fordulhat a közvetlen
fél ellen. De hiszen az egész megoldás nem is az ilyen tőkeerős
feleken akar segíteni, aminthogy a bírói gyakorlatnak a bevezetésben említett eseteiben is nem a tőkeerős felek oltalmára léte-

Mert hol látott valaki ad l-re vonatkozó esetet, vagyis közönséges, tehát végre nem hajtható magánokirat alapján a haszonélvezetre bekebelezett vagy előjegyzett zálogjogot; ki az, aki
magának zálogjogot köt ki csak a haszonélvezetre, mikor a tulajdonra is mehet, melyik takarékpénztár hitelezett már a haszonélvezetre, mikor az adóst tulajdonjog is illette? Bár elméletileg nem lehetetlen az eset, gyakorlatilag teljesen elhanyagolható s emellett meg kérdés is, hogy hogyan történjék zálogjog
bekebelezése végrehajtási megkeresés nélkül egyszerű magánokirat alapján a tulajdonost illető még a tulajdontól elkiilöníttetlen
haszonélvezetre?
Ad 2. A tulajdonos ellen a tulajdonjogra bekebelezett vagy
előjegyzett végrehajtási zálogjogból hogyan lesz a haszonélvezetre vezetelt külön végrehajtás nehezen elgondolható, sőt ez
lehetetlen végrehajtási eljárásunk értelmében, mert mind a tulajdonra vezetett, mind a haszonélvezetre, — s csak mint ilyenre —
vezetelt végrehajtásnak külön útat szab a törvény s ezek az
utak nem találkoznak.
A kivételektől eltekintve, a főszabály az maradna a ahatározat» értelmében, hogy ha a tulajdonos egy harmadiknak már
haszonélvezetet engedett s ez be is lett kebelezve, akkor a tula jdonos ellen pusztán a haszonélvezetére végrehajtási zálogjog be
nem kebelezhető, mert ekkor a haszonélvezet már el van idegenítve; elidegenített jog pedig az elidegenítő ellen meg nem terhelhető, az elidegenítő hitelezőjének zálogul többé nem szolgálhat. Ez volna a «halározat))-ban rejlő gondolat egyszeiű alakja.
így van-e ez ?

Végrehajtás haszonélvezeti joggal terhelt
ingatlan haszonélvezetére.
(A pécsi

kir.

ítélőtábla

határozattárába
határozathoz.)

felvett 3. számú polgári

«Az a körülmény, hogy a végrehajlató követelése erejéig az
ingatlan állagára s tartozékaira s nem egyszersmind az ingatlan
haszonélvezetére végre nem hajtható okirat alapján történt zálogjog bekebelezésére következő rangsorban az ingatlanra egy
harmadik személynek haszonélvezeti joga van bekebelezve, oly
telekkönyvi akadályt képez, melynél fogva harmadik személy haszonélvezeti jogának bekebelezése után az ingatlan telekkönyvi
tulajdonosával szemben a haszonélvezeti kielégítési végrehajtást
rendelő perbírósági végzés nem foganatosíthatók, mondja a határozat; indokol pedig azzal, hogy a végrehajtási törvény 211.
§-a értelmében akkor, amikor a tulajdonos ellen a végrehajtási
bíróság megkeresése előtt harmadik javára haszonélvezeti jogot
kebeleztek be, ez oly telekkönyvi akadály, mely a végrehajtási
zálogjognak a tulajdonost illető haszonélvezetre való bekebelezését megengedhetlenné teszi. Kivéve a kiveendőket, vagyis azt az
esetet, 1. mikor a végrehajtató követelését már a harmadikat
illető haszonélvezet bekebelezése előtt magára a tulajdonost illető
haszonélvezetre, habár nem végrehajtató okirat alapján is, 2. mikor a végrehajtató követelését, habár csak a tulajdonjogra, de
végrehajtható okirat alapján kebelezték be vagy jegyezték elő.
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A kérdés magánjogilag így tehető fel : a tulajdonostól különböző személy javára való haszonélvezet engedésével el van-e
idegenitve, át van-e ruházva a tulajdonost megillető haszonélvezeti jog?; telekkönyvi szempontból így hangzik: a C) lapon bekebelezett haszonélvezet a tulajdonost illető haszonélvezet elidegenítése-e, amely után a tulajdonos másnak többé haszonélvezetet nem engedhet, vagy csak megterhelése-e, amely több
hasonló tehertétel bekebelezését nem gátolja, annak telekkönyvi
akadályul nem szolgál; vagyis röviden: több haszonélvezet is
bekebelezhető-e egymásután ugyanazon ingatlanra a C) lapon
vagy csak egy?
Amint a kérdésből kitetszik, telekkönyvi oldalról olyan világos a dolog, hogy bővebb fejtegetést nem igényel.
Telekkönyvileg a C) lapon bekebelezett haszonélvezet teher,
amelyből több hasonlót engedhet meg a tulajdonos bekebelezni
maga ellen, anélkül, hogy ez az ő haszonélvezeti jogát kimerítené, átruházottá, elidegenítetté tenné, úgy, hogy újabb haszonélvezeti jogok engedélyezésére képtelenné válna, maga megszűnne
haszonélvező lenni. A jelzálog természetéből nemcsak a többszörösen zálogtárgyul szolgálhatás, hanem a többszörösen haszonélvezet tárgyául szolgálhatás is következik. Amint nem akadálya következő jelzálog alapításának az, hogy az ingatlan már
előzőleg értékén felül meg van terhelve zálogjogokkal, úgy nem
akadálya az újabb haszonélvezetekkel való terhelésnek az, hogy
az ingatlanra már egy vagy több haszonélvezet van bekebelezve.
Az a forrás, amelyből a tulajdonos újabb zálogjogokat s újabb
haszonélvezeteket alapíthat, engedélyezhet, telekkönyvileg kiapadhatatlan, tehát mindig megmarad.
Ha tehát egyáltalán lehet a tulajdonos ellen az ő haszonélvezetére külön zálogjogot kebelezni, mint ezt a végrehajtási törvény 211. §-a lehetővé teszi, akkor ennek a C) lapon bekebelezett
haszonélvezet telekkönyvi akadályul nem szolgálhat.
Ugy kell képzelni a tulajdonost a végrehajtási törvény 211.
§-a értelmében megillető haszonélvezeti jogot, mint amely a tulajdoni bejegyzéssel már az A) vagy B) lapon adva van s amely
csak a B) lapon történt bejegyzésekkel ruházható át s nem a
G) lapon s mindjárt tiszta képe lesz a dolognak.
Ha a tulajdonost illető haszonélvezetnek külön lapja nincs,
akkor csak a tulajdoni bejegyzésben lehet a haszonélvezeti jog
feltüntetve telekkönyvileg s akkor ez csak a B) lapon ruházható
tovább át.
Amint a C) lapon bejegyzett zálogjog nem választ el semmit
az A) lapon bejegyzett tulajdonjogból, mcit hiszen az elidegenítési jog s a zálogjognak ez a tartalma, továbbra is megilleti a
tulajdonost is, úgy a haszonélvezeti jognak egy harmadik személyre való úgynevezett ((átruházása® s ennek a C) lapon való
bekebelezése telekkönyvileg nem érinti a tulajdonjogot, az evvel
kapcsolatos haszonélvezeti jogot, helyesebben jogosítványt, anynyira nem érinti, hogy a tulajdonos akár száz haszonélvezeti
jogot is engedhet, alapíthat még mások részére anélkül, hogy a
saját haszonélvezeti joga s illetve ennek a forrása: a tulajdonjog
kimerítve volna, sőt hogy telekkönyvileg csak érintve volna is.
Mihelyt azonban a B) lapon a tulajdonos személye változik,
még ha a C) lapon semmi sincs is, változik a haszonélvező személye.
A C) lapon haszonélvezőként bejegyzés telekkönyvileg ép
oly kevéssé jogátruházás, mint nem az az ugyanazon lapon való
valamely zálogjogbejegyzés, hanem mind a kettő új jog alapítása.
A haszonélvezeti jog ((átruházása)) csak képleges kifejezés
telekkönyvileg.
Hogy áll a dolog magánjogilag ?
Magánjogilag a tiszta látást az zavarja meg, hogy dologi
jogok időhatárra való átruházása elvileg nincs kizárva és hogy
a haszonélvezeti jog a tulajdonostól különböző személyre másként mint időhatárra, legfeljebb a haszonélvező élettartamára
«ál)> nem ((ruházható)); jogrendszerünk alapelvei közé tartozván
a tulajdon teljessége, melynél fogva a haszonélvezet a tulajdontól tartósan el sem választható.
Látszólag a ((tulajdonost megillető)) haszonélvezet van ((átruházva)) akkor, mikor a tulajdonostól különböző személy haszonélvezeti jogot nyer s látszólag a tulajdonos <( visszakapjam haszonélvezeti jogát, ha a harmadik haszonélvező joga megszűnik.
Ez azonban csak látszat.
Tényleg ((haszonélvezeti jog)) mint ilyen nincs is a dologra
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nézve mindaddig, míg azt a tulajdonos harmadik, tőle különböző
személy javára nem engedélyez, alapít. Van a tulajdonjogban
rejlő jogosítvány a használatra, a gyümölcsök szedésére, ép úgy
mint a dolog elidegenítésére és még sok másra, de ezt ép oly
kevésbé nevezhetjük a ((tulajdonost illető haszonélvezeti jognak)),
mint nem beszélhetünk a tulajdonost megillető más (saját dolgáni) szolgalmi jogról vagy a tulajdonost megillető zálogjogról.
Ezek névtelen jogok, jogosítványok csak, az a tulajdonjognak
nevezett szövevényes csoportozat meg nem különböztethető alkatrészei.
E jogosítványokból csak akkor lesz jog, ha mint idegen
dologra vonatkozó jogok jelentkeznek, azaz harmadik, a tulajdonostól különböző személyeket illetnek.
Ekkor külön jogok lesznek, külön keresetekkel felruházva,
míg előbb csak a tulajdonjogi kereset alá eső jogosítványok
voltak.
Lényegében tehát a harmadik személy javára való haszonélvezet-engedés nem létező dologi jog átruházása, hanem új dologi jog alapítása idegen személy részére.
Mert hiszen, ha jogátruházásról volna szó a fenti esetben,
akkor viszont a haszonélvezeti jognak a tulajdonosra való visszaszállításáról kellene beszélni akkor, mikor a haszonélvezeti jog
a haszonélvező harmadik személy halálával vagy egyébként megszűnik, mert átruházott dologi jog csak visszaruházás vagy elbirtoklás útján juthat vissza az átruházóra. Eszerint pedig a tulajdonos élők közti vagy halálesetrei jogutódja volna csak az
idegen haszonélvezőnek s csak mint jogutód kaphatná vissza a
haszonélvezetet s nem saját jogán.
Sőt ha a tulajdonost megillető haszonélvezet a maga teljességében átruházható, elidegeníthető volna, akkor annak tovább
átruházhatóságát, elörököllietőségét minek sem szabadna akadályozni, mert hiszen, ha a tulajdonos haszonélvezetét külön jogként lehetne kezelni, akkor annak külön átruházhatónak s külön
örökölhetőnek kellene lenni s nem a tulajdonjoggal együtt.
Már pedig az idegen haszonélvező haszonélvezete jogrendszerünk szerint mindig korlátolt időtartalmú, legfeljebb a jogosult életének tartamára korlátolt és sohasem ruházható s ö r ö k ö síthető át, vagyis mindig személyhez kötött.
Nem is hasonlítható össze az idegent megillető haszonélvezeti jog az ideiglenes tulajdonjoghoz, mert ez, amennyiben az
előbbeni tulajdonosra megy vissza, valóban visszaszall az előbb
volt tulajdonosra; szerződés alapján száll arra vissza minden
attribútumaival együtt így -— terhelési tilalom hiányában —
minden időközi terheivel, míg a haszonélvezeti jog csak elenyészik, megszűnik jogátszállás nélkül s jogkövetkezmények, terhek
visszamaradása nélkül.
Az idegent illető haszonélvezet magánjogi rendszerünkben
is tehát mint a tulajdontól teljesen különböző jog van megszerkesztve, mely nem egyezik meg teljesen a tulajdonban foglalt
jogosítványok egyikével sem, azért az idegen részére engedélyezett haszonélvezeti jog újonnan alapított jog s nem átruházott.
Ha gondolkozásunkba nem fér össze az idegent megillető
haszonélvezeti jog léte a tulajdonos haszonélvezetének egyidejű
fenállásával, vegyük tekintetbe azt, hogy a jogok tartalmát nem
egyedül térbeli, hanem időbeli ható erejük terjedelme is határozza
meg s hogy lényeges különbséget okoz a jogok minéműségében
a dologhoz való tapadásuk foka, azaz a dolog feletti uralom
időtartama is.
A harmadikat illető mindig korlátolt időtartamú, át nem
ruházható, át nem örökíthető, személyhez kötött s eleve halálra,
megszűnésre ítélt haszonélvezet csaknem azonos a tulajdonost
illető, a tulajdonnal együtt átruházható, átörökíthető elvileg végtelen idejű haszonélvezettel. Az előbbi csak konkurrálló jog az
utóbbival, csak terhe, akadálya a tulajdonjognak s vele együtt a
tulajdonost illető haszonélvezetnek, de vele nem azonos,
így van ez megszerkesztve telekkönyvi rendszerünkben, de
így van megszerkesztve a végrehajtási eljárás 211. §-ában is,
amely nem is beszél a tulajdonost megillető külön haszonélvezeti jogról, hanem csak a tulajdonost megillető haszonélvezetről,
nagyon helyesen, mert ez a kifejezés megóv bennünket attól,
h ogy ezt a haszonélvezetet összetéveszthessük az idegent megillető haszonélvezeti joggal.
Az idegen javára bekebelezett haszonélvezeti jog nem ké-
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pezi akadályát annak sem telek könyvileg, sem magánjogilag,
hogy a tulajdonos haszonélvezetére végrehajtást vezessenek.
A rosszhiszemű haszonélvezet szerző úgy sem akadályozhatja
soká a végrehajtás foganatosítását jogának bekebelezése által, a
jóhiszemű haszonélvezet, jog szerzője pedig a telekkönyvi rangsorban elég biztosítékot talál jogának érvényesítésére, amelytől
a tulajdonos elleni zárlat sem foszthatja meg. A tulajdonos mint
haszonélvező elleni zárlat nem jelenti a dolog azonnali zár alá
vételét, hanem a haszonélvező harmadik jogának megszűntével
annak lehetőségét, hogy a dolog a zárgondnok kezére jusson.
E lehetőség elleni harc nem áll érdekében a jóhiszemű idegen
harmadiknak.
N
Ezért nem létező érdekeket akar védelmezni a ((határozat®.
Dr. Tüskés Dezső.

Szemle.
— K l e i n F e r e n c , az új osztrák i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r ,
aki közel évtizedes szünet után újból az őt megillető helyre
került, egyike azoknak a kivételes egyéniségeknek, akikben
a természet kegye pazar b ő k e z ű s é g g e l egyesítette a legkiválóbb emberi és államférfiúi t u l a j d o n s á g o k a t . H a r m o n i k u s n a g y s á g a széles látókörű világfelfogáson épült fel, a
k u t a t ó t u d ó s mélyen szántó elmcje ép úgy jellemzi, m i n t a
politikusnak e g y e t e m e s s é g r e irányuló intuitiója. Szociológ u s és k ö z g a z d a , j o g á s z és filozófus, a g o n d o l a t n a k és szónak finom érzésű művésze, aki minden a l k o t á s á b a n , a k á r a
törvényszerkes-ztés, akár az irodalom terén, ép úgy ura a
r é s z l e t e k n e k , mint az átfogó perspektívának. E s m i n d e n e k felett ember. Érző, gondolkodó, m e g é r t ő ember. Mint t u d ó s
szkeptikus, mint e m b e r t ö r h e t e t l e n hittel bízik a h u m a n i s z tikus törekvések sikerében. Csak így érthető, hogy Klein
az osztrák juristák konzervatív légkörében is a szociálpolitikai törvényalkotások sikeres képviselője t u d o t t lenni. Erről
a polgári p e r r e n d t a r t á s és a b ü n t e t ő l ö r v é n y j a v a s l a t e g y a r á n t
tanúskodik. Ez az oka, hogy Klein F e r e n c mint n y u g a l m a zott miniszter sem a mult, h a n e m a jövő e m b e r e volt, Igazj
reprezentative man-je a modern Ausztriának, akinek politikai pályája az ö s s z e s progresszív polgárok érzésében gyökerezett. Klein m a g a állította fel n é h á n y év előtt a mély
értelmű t é t e l t : bevor e t w a s zura R e c h t erhoben wird, m u s s
es im Iierzen vieler R e c h t g e w o r d e n sein. Némi változattal
ez a tétel az államférfiakra is t a l á l : bevor jemand zum
J u s t i z m i n i s t e r e r h o b e n wird, m u s s er im Iierzen vieler zum
J u s t i z m i n i s t e r b e s t i m m t w o r d e n sein. S e m m i kétség, hogy
Klein F e r e n c kinevezésének e j o g c í m é t m á r régóta m e g szerezte és pedig a L a j t á n innen is. Meri m e g á l l a p í t h a t j u k ,
h o g y Klein F e r e n c n é l őszintébb b a r á t j a a m a g y a r s á g n a k
Ausztriában alig akad, de az ő n é p s z e r ű s é g e odaát m é g ezt
a t e r h e t is elbírja.
— P l ó s z S á n d o r B e r l i n b e n október 28-án tartotta meg
«Az elsőfokú per szerkezete a magyar Pp.-ben» című előadását.
Plósz Sándor kifejtette, hogy a Pp. szerint a per két főszakra
oszlik : a perfelvétel és az érdemleges tárgyalás szakára ; a perfelvételt rendszerint megelőzi az idézés. Ezek a per alapvonalai,
melyeken a per felépül. Az idézést a bíróság eszközli a keresetlevél alapján. A keresetlevél idézőlevél és előkészítő irat. Magának a keresetnek előadása a tárgyaláson történik szóval, felperes a kereset előadásánál nincs kötve a keresetlevél tartalmához.
A perfelvételnek két lényeges elengedhetetlen cselekménye van :
a kereset előadása és az ellenkérelem, vagyis az alperes perbebocsátkozása. E két cselekmény nélkül nincs érdemleges tárgyalás. Nincs tehát érdemleges tárgyalás a perfelvételi határnap elmulasztása esetében. Ha felperes mulasztja el a perfelvételi határnapot, akkor a kereset felett érdemileg nem lehet határozni,
hanem a bíróság az alperes kérelmére csak az idézést oldja fel
végzéssel. Ha alperes mulasztja el a perfelvételi határnapot, felperes kérelmére a kereseti kérelemhez képest ítélettel el kell
marasztalni, ha a kérelem a kereset tartalma szerint meg van
alapítva. Ha a kereseti kérelem a kereset tartalma szerint nincs
megalapítva, a bíróság nem hoz érdemleges határozatot, hanem
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csak megtagadja a mulasztási ítéletet. A keresetnek lényeges
tartalma az individualizált jog előadása és a kérelem. A kereseti
kérelem előadása után a pergátló kifogások előadására és elintézésére kerül a sor a perfelvételi tárgyaláson. A Pp.-nek idevonatkozó intézkedései, némi eltérésektől eltekintve, lényegileg
azonosak a német C. P. 0 . intézkedéseivel. Alperes perbebocsájtkozása után felperes kötve van keresetéhez és most már egyoldalúan meg nem változtathatja. Az érdemleges tárgyalást a
járásbírósági eljárásban rendszerint a perfelvétel után nyomban
meg kell tartani. A törvényszéki eljárásban rendszerint külön
határnapot tűznek ki az érdemleges tárgyalásra. A perfelvételi
és érdemleges tárgyalás közötti időközbe, mely rendszerint
30 nap, esik az érdemleges tárgyalás írásbeli előkészítése. Miután
előadó az eljárás kettéosztásának gyakorlati előnyeit kifejtette,
befejezésül reámutatott arra, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a per vázolt szerkezete az eljárás gyorsítása szempontjából
alkalmas és célszerű. A törvényszéki eljárásban az esetek több
mint nyolcvan százalékában félévnél rövidebb idő alatt hozatott
meg eddig az elsőfokú ítélet.
— G a z d a s á g i l e h e t e t l e n ü l é s ó s á r f e l e m e l é s . Ilyen
cím alatt ismertettem a Pester Lloyd okt. 20iki számában a
Kúria ítéletét, amely a gazdasági lehetetlenülés megállapításának
folyományaképen elismerte a villamos áram szolgáltatójának mérsékelt árfölemelésre való igényét, azzal az ellenféllel szemben,
aki az áram szolgáltatásához ragaszkodott. (Az esetet magát a
Magánjogi Döntvénytár közölt 1916. évfolyam 260. lap.)
E cikkre egy választottbírósági ítéletet kaptam, mely
egy nagy szubszlratumu kártérítési perben a Kúria gondolatmenetével egyezően a háborús költségtöbblet egy részét áthárítja
a vevőre, illetve a vevő kártérílési igényét az áthárított költségtöbblettel apasztja. Az ítéleti indokolásból, amely a Kúria ítélete
előtt kelt, érdekesnek tartjuk a vonatkozó részt közölni : ((Az eladó, aki valamely árúmennyiséget, melynek ára a mindenkori
kereslet és kínálat kölcsönhatásából alakul ki, fix áron hosszabb
szállítási haláridőre elad, lemond az árú értékében netán beálló
konjunkturális áremelkedésre való igényéről és az áremelkedés
teljesen a vevő javára esik. Ezalatt a konjunkturális áremelkedés alatt azonban a jelen esetben a bíróság meggyőződése szerint a tűzifa magasra szökött piaci árának, csak abban a mértékben való emelkedése érthető, amely — főleg a háború hosszú
tartama és intenzivitása miatt előidézett rendkívüli viszonyok
folytán — csökkent kínálat és fokozott kereslet egymásra való
hatásának eredménye. Nem esik azonban a konjunkturális értékemelkedés fogalma alá teljes mértékben a magasabb ár azon
része, mely azon többletnek felel meg, amely a tűzifának az
erdőből a vasúthoz való szállításánál felmerült költségekben
állott elő. Aminthogy alperesek az esetben, ha az AJ alatti szerződést tovább teljesítették volna, a bíróság meggyőződése
szerint joggal követelhette volna a felperestől, hogy ez viselje annak
a költségtöbbletnek egy részét, mely a szerződés kötése óta a fának a vasúthoz való kifuvarozásánál
felmerült, indokoltnak
mutatkozott e költségtöbblet
megfelelő részét az alperesek javára a
piaci árból levonni s csak az ekként csökkentett piaci árhoz
képest mutatkozó árkülönbözetet megítélni, mert így jut felperes
abba a helyzetbe, melybe a szerződés teljesítésének megtagadása
nélkül jutott volna.))
B.
— É r t é k m e g á l l a p í t á s a P p . 5 1 3 . §-a s z e m p o n t j á b ó l .
Száz koronát meghaladó összeg iránt a járásbíróságnál indított
és le nem szállított kereset folytán hozott ítélet ellen az alperes
fellebbezett és az ítéletnek csak azt a részét támadta meg, amely
öt, száz koronát meg nem haladó, de ötven koronát meghaladó
tökében marasztalta. A pozsonyi kir. törvényszék (Pf. 1814/1916.
és 1913/1916. sz. a.) kimondotta, hogy a fellebbezés a Pp. 513.
§. 2. bek. alapján szóbeli tárgyalás kitűzése nélkül intézendő el.
A Pp. ezen intézkedésének indoka az, hogy a csekély érték nem
bírja el a szóbeli fellebbezés költségeit. Ez az indok kétségtelenül akkor is fenforog, na az elsőbírói Ítélet tárgya még száz
koronán felüli, de a fellebbezés tárgya már csak száz koronán
aluli. Igaz ugyan, hogy a fellebbvitel megengedettsége szempontjából a Pp. 476. §-a szerint nem a fellebbvitel tárgya, hanem a
per tárgya irányadó; viszont azonban az 513. §. csak a 476. §.
megfelelő alkalmazását írja elő; így tehát itt, ahol nem a felebbvitel kizárásáról, hanem csak annak az olcsóbb elintézéséről van
szó, más mértéket alkalmazhatunk, még pedig azért is, mert az
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517. §. alapján a szóbeli tárgyalást — szükség esetén — ily ügyben is utólag ki lehet tűzni.
K.

— A feloldó végzés rendelkező része kérdéséhez érdekes adalékot szolgáltat a kir. Kúria 1916. P. IX. 3435. számú,
a Pp. szerint tárgyalt ügyben hozott határozatában. Eszerint :
«Ebben a perben az anyagjogi döntés szempontjából az 1883. évi
XX. tc.-nek a vadak által okozott károk megtérítéséről intézkedő 7. §-ában foglalt jogszabály irányadó. Eszerint pedig alperes, mint annak a vadászterületnek a haszonbérlője, amelyről a
kereseti kárt okozó szarvasok kitértek, akkor tartozik az okozott
kárt megtéríteni, ha vadászterületén a szarvasvad tenyésztetik .. .
minthogy azonban ebben az irányban a fellebbezési bíróság ítélete a rendelkező részben tüzetesen meghatározott irányban és
az ott meghatározott
bizongítékok
s/.em előtt tartásával tényállást meg nem állapított, ennélfogva az ítéletet fel kellett oldani. A rendelkező rész pedig tüzetesen körülírja, hogy milyen
irányban derítse ki a fellebbezési bíróság a tényállást és hogy
milyen bizonyítékot szerezzen be. Azt hisszük, hogy ez a Kúriai
határozat a Pp.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit
teljesen félreérti. Már az is ellenkezik a Pp. szellemével, hogy a
feloldó végzés rendelkező részében a felülvizsgálati bíróság a
fellebbezési bíróságnak a tényállás miként való kiegészítésére
pontonként utasítást adjon — tudtunkkal ezt a gyakorlat a kir.
Kúriának csak két tanácsa követi — mert az újabb fellebbezési
tárgyaláson, lévén ez a fellebbezési eljárás folytatása a per egész
addigi állása felborulhat és a Pp. 543. §-a szerint is, amennyiben a felülvizsgálati bíróság nem határozhat ítélettel, a fellebbezési bíróság ítéletét egészben ragy részben feloldja és a fellebbezési bíróságot csak további eljárásra és újabb határozathozatalra utasítja, arra azonban, hogy ennek az eljárásnak az
anyagát kötelezően megszabja, annál kevésbé van a felülvizsgálati bíróságnak törvényes rendelkezés hiányában joga, mivel a
hivatkozó §. szerint a fellebbezési bíróság az ú j eljárásban és
határozathozatalban csak a felülvizsgálati bíróság álláspontjához
köteles alkalmazkodni; ezalatt a kitétel alatt pedig nyilván az
indokolásból kitűnő jogi álláspont értendő, hiszen különben a
törvény kétségkívül az «álláspont» szó helyett a (< rendelkezés))
szót használta volna. Azoknak a bizonyítékoknak a kötelező előírása pedig, melyek alapján a fellebbezési bíróság a tényállást
meg kell hogy állapítsa, egyenesen ellenkezik a Pp. 270. §-ávai
és a perrendtartás egész szelleméve!.
—o—

és erkölcsi érzék hiánya (2242/1915.). Vérfertőzés esetében nem
vehető enyhítő körülménynek, hogy az alacsony míveltségű vádlott az ő és felesége közötti korábbi ágyasi viszonyból származó leányához való vérbeli kapcsolatot nem tartotta oly közelinek, mintha a leány törvényes házasságából született volna
(1505/1914.).

— A rokkant tisztek pályaválasztásának megkönyn y í t é s é r e a minisztérium tájékoztató tanfolyamot szervezett.
Ezen a tanfolyamon az á l l a m - é s jogélet főbb jelenségeiről, valamint a gazdasági élet vezérelveiről fognak a hallgatók tájékozást
szerezni, megismerve azoknak az életpályáknak sajátságait és
feltételeit, amelyek alkalmazásuk szempontjából szóbajöhelnek.
A programmból kiemeljük a következő előadásokat : Dr. Maggarg Géza egyetemi tanár : Az állam- és jogélet főbb jelenségei. — Dr. Ladik Gusztáv miniszteri tanácsos: Az állami, törvényhatósági és községi közigazgatás körébe tartozó alkalmazások ismertetése. — Dr. Térfy Gyula miniszteri tanácsos: A jogszolgáltatás és az igazságügyi igazgatás körébe tartozó hivatások és alkalmazások ismertetése. — Dr. Nagy Ferenc egyetemi
tanár : A közgazdaság vezéreszméi. — A hallgatók meg fogják
látogatni a budapesti országos gyűjtőfogházat is. Az említett
célt szolgálja az állandó intézménykép szervezett tájékoztató
iroda is, amelynek dr. Magyary Géza egyetemi tanár a vezetője.
— J o g i r o d a l o m . Legújabban megjelentek és szerkesztőségünknek megküldettek : Dr. Anggal Pál: A visszaható erő az
anyagi büntetőjogban (Akadémiai Értekezés, 1916. Ara 2 K). —
Dr. Mahler Sándor:
A kísérlet a magyar pénzügyi büntetőjogban (különlenyomat az ((Ügyvédek Lapjá»-ból 1916). — Dr. Fehér
Manó: Az ú j bolgár bányatörvény (különlenyomat a Bányászati
és Kohászati Lapokból, 1916). — Polónyi Géza : Biitokpolitika
(különlenyomat az Új Nemzedékből, 1916. Ára 3 K). — Dr. Tomcsányi Móric: A jogerő a közigazgatási jogban (Franklin-Társ.
1916. Ára 5 K). Az utóbbi két munkára még visszatérünk.
Dr.
Vinkler János pécsi jogakadémiai t a n á r : Peregyezség. — Szokola
Leó : Csecsemő- és gyermekvédelem.
M a g y a r í r ó k ü l f ö l d ö n . Dr. Auer György tollából az
Archív für Kriminologie legutóbbi számában tanulmányt közöl
«Über Verbrecher, Verbrechen und Strafen wáhrend des Krieges»
cím alatt, amely különlenyomatban is megjelent.

enyhitő

— Veszélyviselés a bérletnél és haszonbérletnél a

k ö r ü l m é n y az alsófokú büntetőbíróságok ítéleteiben felette
gyakran szerepel, némely alsóbíróságnál egyenesen elmaradhatatlan, tekintet nélkül a vád tárgyául szolgáló bűncselekmények
válfajaira és a terheltek minden egyéniesítésének mellőzésével.
A Büntetőjogi Döntvénytár jelen évfolyamában 158. szám alatt
közöltük a Kúriának egyik legújabb ítéletét, amely szerint lopás
bűntette esetében a vádlott alacsony míveltségét nem lehet enyhítő körülménykép mérlegelni, mert az alacsony míveltségű
vádlottnak is tudnia kell, hogy másnak a dolgát jogtalanul eltulajdonítani nem szabad. Ugyanott közöltük a Kúriának azt az
elvi kijelentését, hogy* a míveltség alacsony foka csak oly bűncselekménynél vehető enyhítő körülményül, amelynél a cselekményben nyilvánuló durvaságot épen a míveltség lett volna hivatva fékezni, Álljanak itt még a következő kúriai kijelentések
annak igazolására, hogy a Kúrián állandóan érvényesül ez a felfogás. Házastárson elkövetett szándékos emberölés esetében nem
enyhitő körülmény a műveltségnek alacsony foka, mert a házastárs bántalmazásától való tartózkodás kötelességének felismeréséhez a durva hajlamoknak mívelés által való szelidítése nem
szükséges (3789/1899.). Halált okozott testi sértés esetében — a
vádlott egyszerű földmíves volt — az alacsony míveltség nem
vétetett enyhítő körülményül (7534/1914.). Orgazdaság esetében
az alacsony míveltség nem vehető enyhítő körülményül (3643/1914.).
Nem enyhítő körülmény az alacsony mívcllség lopás esetében
(480/1914.). Erőszakos nemi közösülés esetében az alacsony míveltség nem enyhítő körülmény (7747/1914.). Az emberi társadalomban élő legprimitívebb személy is tudja, hogy a családi élet
tisztasága ellen vét és leányának erkölcsi életét megrontja, ha
azzal nemileg közösül. Ezért nem enyhítő körülmény az intelligencia

polgári törvénykönyv tervezete alapján. A budapesti királyi magyar tudományegyetem által a Senger-díjjal kitüntetett pályamunka. Irta Rakonitz Dezső. Kiadja Grill Károly könyvkiadóvállalata. Ára 3 K.

— A vádlott alacsony míveltsége mint

Főszerkesztő :
Dr. D á r d a y S á n d o r .

— A Telekkönyv című folyóirat október havi füzete a következő tartalommal jeleni meg: Hamar Gyula: Elidegenítési és terhelési tilalom. — Rojcsek Sándor: A kisajátítási jog telekkönyvi feljegyzéséről. — Sági János: ((Magyar királyi)). — Káplány Géza: Mutatványok a «Telekkönyvi Iskolának?) tkvi rendtartások II. részére
vonatkozó részéből.
— A Jogállam november - decemberi füzete a következő tartalommal jelént m e g : Dr. Kőniy Vilmos: A munkaadó felelőssége
alkalmazottaiért. (A Kúria 1. jogegységi tanácsának döntéséhez.)
Dr. Juslus Wilhelm Hedemann jénai egyetemi tanár : A magyar tervezet és a német polgári törvénykönyv. — Dr. Makay Béla : A magyar és német jog- és államtudományi továbbképzés. — Dr. Beriti-

keij Dénes: A tengeralattjárók és a nemzetközi jog. — Dr. Egyed
István : A háborús jog kialakulása. —• Dr. Weis István : A hadikárok. — Dr. Lengyel

Aurél:

Az új jövedéki bűnvádi eljárás. —

Concha Győzi:; Dr. Királyfi Árpád.

Dr. Berinkey Dénes: Dr. Stras-

ser Albert. — Kováts Gyula: Hainik Imre emlékezete. — A budapesti
állami rendőrség 1915. évi működéséről szóló jelentés. — Magyar
birtokpolitika. — Jogesetek kritikai megbeszélése. — Bulgária és
Törökország jogviszonyai. — Jogerő a közigazgatási eljárásban. —
E kettős füzet ára 7 korona. Kapható a Jogállam
kiadóhivatalában
(IV., Haris-bazár 5.).

Azonnali belépésre kisebb vidéki i r o d á m önálló vezetésére g y a k o i l a t t a l bíró, h a d m e n t e s ügyvédjelöltet keresek. Kedvező
fizetési feltételek megegyezés szerint. Cím a k i a d ó h i v a t a l b a n . 15649
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Dr. Vámbéry R u s z t e m . I., Bérc-u. 9. (Tel. 63—96.)
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Szerkesztőség; I., Bérc-utca 9
K i a d ó h i v a t a l : IV, Egyetem-u. 4

Megjelenik m i n d e n vasárnap
ELŐFIZETÉSI DÍJ:
f é l é v r e 15 k o r . * n e g y e d é v r e 7 k o r . 5 0 fillér

TARTALOM. V. R.: Világjo^. — Dr. Edvi IUés Károly budapesti
ü g y v é d : S a j t ó ú t j á n elkövetett

és s a j t ó r e n d ö r i vétségek. — D r .

Makay Béla vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos : A jogés á l l a m t u d o m á n y i továbbképzés

intézménye

és

téjlesztése.

—

l. Dr. Korányi Károly kassai ügyvéd. II B. M.: Biztosítási végreh a j t á s p e r k ö l t s é g r e és a per többi készpénzjárulékaira. — Szemle.
Melléklet: Büntetőjogi Döntvénytár. — Kivonat a ((Budapesti Közlöny»-ből.

V i l á g jog.

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

Kérdés azonban ezenfelül, hogy mennyiben azonos vagy lehet azonos a jogszabályoknak anyagi tartalma ? Választ e kérdésre az okok vizsgálata nyújt, amelyek a pozitiv jogtételeket
létrehozzák. Ezek ugyan rendkívül változatosak és bonyolultak,
de nagyban és egészben mindenekelőtt az erkölcsi eszmék, a
célszerűségi képzetek és a következetesség hatnak irányítólag.
Ha ugyanis valamely általános jogtételt már elfogadtak, a törvényhozás annak egyes következményeit is elfogadja, anélkül,
hogy a priori célszerűségi megfontolás tárgyává tenné és a célszerűségi tekintet legfeljebb a posteriori szerepel mint kizáró
ok. Amennyiben a most említett okok minden népnél azonosak,
annyiban egyenlő jog is lehetséges, amiből még nem következik,
hogy egyenlőnek is kell lennie. Lehetséges ugyanis, hogy egy
törvényhozási problémának több egyenlően célszerű megoldása
van. Ha két népnek az éghajlatra, termelésre, forgalomra, vérmérsékletre stb. vonatkozó viszonyai különbözők, meg kell vizsgálni, vájjon épen az különböző-e, ami a jogszabály célszerűségének kérdésében döntő. Szóval minden jogtételnek nemcsak
történeti, hanem a kritika nézőpontjából lényeges okát kell
szemügyre venni s eszerint kell az egységes szabályozás lehetőségét vagy lehetetlenségét különböző népeknél megállapítani.

Ki beszél ma világjogról, az örök béke problémájának jogi
visszhangjáról? És mégis úgy tetszik, mintha Zfíe/mönn-nak
tizennyolc év előtt Die Möglichkeit
eines Weltrechts
címmel
megjelent értekezése nem vesztette volna el aktualitását. Erre
nemcsak az a külső tény vall, hogy az eredetileg a bécsi jogászegyletben tartott előadásnak újabb kiadása * vált szükségessé,
hanem az elő- és záró szó is, amellyel a szerző előadását kiegészítette.
De ennek az állításnak bizonyítása szükségessé teszi a tanulmány gondolatmenetének "^víd rekapitulációját. Noha Zitelmann
is a történeti jogfejlődés alapján állva elismeri, hogy tértől és
Zitelmann nézete szerint a valóságban sokkal kevesebb a
időtől független jogeszmény nincs, mégis igazolni kívánja, hogy szükségképeni egyenlőtlenség, mintsem első pillantásra látszik.
a fejlődés eredményei kisebb-nagyobb mértékben megegyeznek
Egyrészt a magánjog alapvető tételeinek nagy része célszerűséés az egybevágóság irányában haladnak. Adva van mindenekelőtt
gét tekintve mindenütt egyenlő viszonyoktól, nevezetesen a gaza tárgyi jog anyagának azonossága, mert minden jog az ember- dasági életnek szükségkép azonos alaptényeitől függ. Ezt minnek bizonyos tényekkel kapcsolatos cselekvőségét szabályozza.
den kodilikációs kísérlet bizonyítja, amelynek jogi egyenlőtlenMinden tárgyi jognak továbbá azonos logikai alakja van és ségeket kiküszöbölni sikerült. Valamely jogtétel helyességének
a jogászi gondolkodásnak egységes módja a legkülönbözőbb elismerése nem annyira társadalmi funkciójának felismeréséből,
tartalmat is fedi. A tárgyi jog az összeütköző és a közös emberi mint inkább a jogérzetből ered, amelyet többnyire maga a jogérdekeket parancsokkal és tilalmakkal szabályozza. Ennek meg- tétet teremtett. Így pl. a házassági vagyonjogban vagy az örökfelelően a két gondolkodási forma, amelyen a j o g nyugszik a jogban mutatkozó eltérések is kevésbé szociális szükségből, mint
«szabad» és a «kelb (Dürfen und Sollen). E kettőnek kombi- inkább e másodlagos jogérzetből származnak, hisz a modern
nációjából, másrészt abból, hogy a ((szabad)) és a «kelb csak keresztény államokban a házasság alapfelfogása, a szülők és
egy, vagy több vagy minden emberre vonatkozik a kategóriák- gyermekek viszonya lényegében nem különböző. Amennyiben
nak egész sora következik, amelyek tekintet nélkül a szabályok
pedig valamely jogi problémának csupán egy igazságos és céltartalmára, meghatározzák a tárgyi jog szükségképen! alakját. szerű megoldása lehetséges, az egységes szabályozásnak szükségEzeknek a kategóriáknak, tehát a lehető alanyi jogosultságok- kép be kell következnie s e tekintetben a világjog csak idő kérdése.
nak száma az említett kombinációkban adva van. Nem minden
Két példán : a szubjektív jogosítványok és a jogügylet példáján
nép ismeri tárgyi jogában az összes kategóriákat, de csak olya- demonstrálja Zitelmann a jogintézmények egybehajlóságát.
nokat ismerhet, amelyek a lehetséges alanyi jogok kategóriaMás kérdés, hogy a jogegység kívánatos-e és gyakorlatilag
táblázatában előfordulnak. De ezzel a tiszta jogászi logikának
miként valósítható m e g ? Ha valamely jogi problémának csak
elmélete még nem ér véget. Alanyi oldalról tekintve ismét egy egyetlen célszerű szabályozása lehetséges, ezt minden népnek
vagy több, külön vagy együttesen jogosult és kötelezett lehet- meg kell találnia, ha ellenben több megoldás egyaránt megséges. Megosztott jog, korrealitás, jogi személy, mindezek világ- felelő, pro et contra kell mérlegelni az egységesítést. Ellene
jogi fogalmak s a részesedés módjára nézve a lehetőségek ugyan- szól, hogy szükség nélkül nem szabad a népet megszokott jogácsak a priori számba vehetők.
tól megfosztani, mellette, hogy az egységesítés előmozdítja a
A tárgyi jog elvontan szabályozza a feltételeket, amelyek népek forgalmát és erősíti a jogérzetet. Három módja van a kilététől a parancsok és tilalmak beállta vagy megszűnése függ, egyenlítésnek : az önkéntes egységesítés, a receptio és a megmeghatározott tényállásokhoz kapcsolja a jogok és kötelességek egyezés. Spontán egységesítés csak ott lehetséges, ahol az
keletkezését, megváltozását és megszűntét. Ezzel adva van a egyenlő j o g a fejlődés szükségképeni terméke, receptio csak akjogtételnek mindenütt egyenlő logikai alakja, amely ugyancsak
kor kívánatos, ha a természetes fejlődés gyorsítását jelenti, úgy,
világjogi természetű. Bármily skolasztikusnak látszik is ez az hogy a receptio voltakép anticipatio. Ami pedig a megegyezést
eredmény, a különböző jogok egységesítésének elméleti lehető- mint az egységesítés eszközét illeti, Zitelmann a forgalmi j o g
sége a hallgatag feltevésen alapszik, hogy a jogászi gondolko(váltó-, tengeri-, vasúti fuvarozási jog) fejlődési irányában látja
dásnak alakja minden népnél azonos.
a lehetőség alapját. A megvalósításnak útja közös szubszidiarius
szabályok megállapításával kezdődik és első állomása az egymáshoz közelfekvő államok közt létrejött megegyezés. És e pon* Duncker und Humblol 1916.
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ton Zitelmann már huszonhat év előtt a Németbirodalom és
Ausztria polgári jogában ismerte fel a lehetőséget. Akkor a terv
alig talált visszhangra, de ma, mint az új kiadás előszavában
hangsúlyozza, minthogy «a magyar jogászok tüzes tetterővel
támogatják a gondolatot, a központi hatalmak szűkebb körében
nagyobb és gyorsabb eredmény remélhető, mint aminőre egykor
a legbátrabb számíthatott)).
Ebben a megállapításban rejlik számunkra a tanulmány
újabb kiadásának sajátos értéke. Éles beállításban mutatkozik a
magyarságnak, mint .az osztráktól és a némettől heterogén
elemnek kapcsoló ereje, a magyar jognak az a történelmi hivatása, hogy az egységesítési törekvésekben élesztőként szerepeljen. Nem kevésbé értékes azonban Zitelmann gondolatmenetének
általános tanúsága sem. Ha a világjogi törekvéseknek valóban
előfeltétele, hogy átmenetként a szomszédos államok jogából
nagyobb egységek keletkezhessenek, akkor, bár talán paradoxnak látszik, a középeurópai államok jogi közeledése, amelyet a
háború kényszere szült; ép oly jelentős lépés az egységesítés
irányában, mint aminő a háború előtt pl. a nemzetközi váltójogi
egyezmény volt, amelyet épen az telt lehetővé, hogy a váltójognak két rendszere állt egymással szemben.
Utószavában Zitelmann vonatkozással a jogegységesítésre
megkülönbözteti a jogszabály gondolati tartalmát s ennek technikai kifejezését. Megállapítja, hogy magasabb értelemben vett
egységesítésről csak akkor lehet szó, ha az egyforma tartalomnak azonos szöveg felel meg, mert a gondolat csak a szavakban
válik határozottá s a különböző kifejezések tárgyi eltéréseket
rejtenek magukban. Ha azonban az egységesítés a szövegezésre
is vonatkozik, a különböző nyelvű államok közt a nyelvi különbség áthidalása válik szükségessé. Hogy e nehézség leküzdhető,
arról Svájc példája tanúskodik. Másrészt azonban még az egységes szövegezésű törvények sem biztosítják az élőjog azonosságát. Törvénymagyarázat, a törvény hézagainak kitöltése értékítéleteken alapszanak, amelyekről logikai érvekkel nem lehet
vitatkozni. Ebből Zitelmann szerint következik, hogy az egységesítés tökéletlen marad, ha a legfelső joggyakorlat egységéről
nem gondoskodunk. Egészen eltekintve a közjogi nehézségektől,
amelyekkel a nemzeti jog alkalmazásában az államközi bírói
felségjog kiépítése járna, az egységesítésnek ily mértéke nem is
tekinthető gyakorlatilag fontos célnak. Ha az egy államon belül
fenálló nyelvi tájszólások sem akadályai az érintkezésnek és az
érzelmi közösségnek, a jogi dialektusok sem fogják megnehezíteni a forgalmi lehelőségeket, amelyeket a jog egységesítése
biztosítani kíván. Lehetetlenségekre nem törekedhetünk. Hisz
még ha egységes judikaturáról gondoskodhatnánk is, semmikép
se állana módunkban, hogy az egységesített jognak arra hallgatag reflexét szabályozzuk, amely a szabály egysége ellenére is
az embereknek a joghoz simuló vagy a tiltó szabályok keretein
belül mozgó cselekvéseiben ós végső vonatkozásban a jogérzésben jut kifejezésre. Ha azonban a jogegységesítés valóban megfelel a különböző nemzetek érdekeinek, amelyekre vonatkozik
(ami pedig épúgy feltétele az egységesített jog életképességének
mint a nemzeti jogénak), akkor a bírói gyakorlatnak és a polgárok jogi öntudatának egysége, a jogegységesítésnek szükségkepeni következménye lesz.
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kamara tagjainak jelenlétében a jogi közeledés mozgalmát
ismertetni. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a válasz, amHyet
Oszmán pasa semmítőszéki és Dselaleddin bcy kamarai elnök
adott, minden fentartás nélkül magában foglalta a hozzájárulást
a magyar jogászegylet álláspontjához. Ma már tehát nem csupán
magyar-német jogi egyezkedésről van szó, hanem a középeurópai
forgalmi jog kiépítéséről. Nem szorul magyarázatra, hogy ebben
a munkálatban a német birodalom jogának előkelő szerep jut,
de hogy a magyar jogászságnak, mint a mozgalom középpontjának is módjában lesz álláspontját érvényesíteni, az iránt sem
lehet kétség. A nemzeteknek minél szélesebb körére gyűrűzik
szét e mozgalom, annál nagyobb a remény, hogy majd egykor,
amikor Európa népei újra felébrednek a mai rút lidércálomból,
a középeurópai jogegységesítési törekvések szolgálnak kiindulópontul a világjogi tündérálom megvalósítására.
V. R.

Sajtó útján elkövetett és sajtó rendőri vétségek.
(St. 24. §. 6 - 9 . pont )

I. Az új sajtótörvény büntető rendelkezései között több olyan
van, amelyeknek tartalma kétséges és vitás. Nyomban a törvény
életbelépése után kétség merült fel aziránt, vájjon büntetendő-e
az, aki biztosíték nélkül megjelenő lapban politikai larlalmú
cikket közöl. A 18. és az ezt kiegészítő § ok rendelkezéseiből
mindenki csak azt a következtetést vonhatta le, hogy ez az eset,
eltérőleg az eddigi sajtótörvénytől, az új törvény alapján büntetés alá nem vonható. Minthogy azonban a törvény ily magyarázata egyértelmű lett volna annak megállapításával, hogy a törvényhozó ilt elmulasztott poenalizálni egy esetet, amely a közfelfogás szerint sajtórendőri szempontból feltetlenül büntetendő:
a bírói gyakorlat túltette magát a törvény logikai rendjén s keresett és talált oly paragrafust, amelyet kiterjesztő magyarázattal
erre az esetre is ráhúzhatott. Ez a kétség tehát ilymódon már
el van oszlatva.
Ellenben nyílt kérdés még ma is az, hogy vannak-e az új
törvényben sajtó útján elkövetett vétségek is, avagy büntető
határozatai csak sajtórendőn vétségeket es kihágásokat állapítanak meg. Erre a kétségre a St. 24. §-ának 6—9. pontjai szolgáltattak okot.
Tekintve a sajtótörvény rendeltetését, abból kell kiindulnunk,
hogy az csak sajtórendőri természetű büntetendő cselekményeket foglal magában, mert a közönséges, valamint a sajtó útján
elkövetett anyagi jogi természetű bűnlettek, vétségek és kihágások az anyagi büntetőtörvények keretébe tartoznak. Ezt a határvonalat azonban az új törvény, nyilván célszerűségi szem pontitól, sok tekintetben áttörte.
Ennek kétségtelen bizonyítéka mindenekelőtt a 24. §. tí.
pontja, mely a Btk. 351. §-a alá eső zsarolással határos tényálladékot foglal magában. E pontot illetőleg vitátlanul mindnyájan egyetértünk abban, hogy itt nem sajtórendőri természetű és
nem is sajtó útján elkövetett, hanem közönséges büntetendő cselekményről van szó. Helyesen mondja Vaikó Pál «A sajtóról
szóló törvény magyarázata)) c. könyvében, hogy amennyiben új
Btk.-et alkotunk, e 0. pont esetét célszerű lesz a zsarolás szakaszaihoz átültetni, mert ott lesz az igazi helyén és nem a sajtótörvényben (101. old.).
Nem ily egyöntetűek a vélemények a St. 24. §-ának 7., 8.
és 9. pontjai tekintetében. Sajtó útján elkövetett vétségek e ezek
avagy sajtórendőri vagy csak közönséges büntetendő cselekmények ?
E kérdést illetőleg mindenek előtt két ellentétes felfogással
találkozunk, amelyek mindegyike a 7., 8. és 9. pontokat egységesen átfoglalja. Vaikó szerint a St. 24. §-ában felsorolt cselekmények, a 6. pont esetét kivéve, mind sajtórendészeti bűncselekmények (102. old.), tehát ilyenek a 7., 8. és 9. pontok esetei is;
míg az általam elfoglalt álláspont szerint a 7., 8. és 9. pontokban meghatározóit cselekmények sajtó útján elkövetett vétségek.
(A magyar sajtótörvény zsebkönyve 36. oldal.) Vájjon az időközben megnyilvánult ellentétes felfogások melleit is fenlarthatónak
vélem-e ez álláspontomat: ezt a következőkben teszem vizsgálat
tárgyává.

Ha ma, Leibniz halálának százéves fordulóján, a világegyetem harmóniájának földi megvalósításától látszólag távolabb állunk is mint valaha, csüggedésre még sincs okunk. Szinte lehetetlen, hogy a háború gonosz démonjaitól felkorbácsolt nemzetközi gyűlöletre, a megértés hatalmas reakciója be ne következzen. Ennek a megértésnek az útját a jog egységesítése ép
úgy egyengeti, mint ahogy szükségképeni következménye lesz.
Szimptomatikus jelentősége Zitelmann mesteri értekezésének,
hogy a középeurópai államok jogi közeledésében a világjogi fejlődés egy állomását látja és elévülhetetlen érdeme a magyar
jogászságnak, hogy ennek az állomásnak a kiépítésében kezdeményező szerepet vállalt.
Ez a kezdeményezés máris biztató következményekkel járt.
Erre vallanak a magyar jogászegylet és a német jogászgyűlés
közt folyamatba tett tárgyalások, amelyeknek ép a közelmúlt
napokban kelt visszhangja Klein Ferenc osztrák iyazságügyminiszter beköszöntő beszédében. De a jogegységesítés perspektíII. A sajtóvétségek (Finkey szerint a sajátkópeni sajtóvétsévája legutóbb még lényegesen kibővült. E sorok írójának algek)
fogalmát a St. 32. §-a határozza meg. Eszerint: «Sajtó útkalma nyilt a török semmítőszék és a konstantinápolyi ügyvédi
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ján elköveteti bűntett, vétség, vagy kihágás az a bűncselekmény,
amelynek tényálladékát
a sajtótermék tartalma foglalja magában.y> E meghatározást kell alapul vennünk annak vizsgálatánál,
hogy sajtó úlján elkövetett vétségek-e a '14. §. 7., 8. és 9. pontjainak esetei. E vizsgálatnál azonban célszerű lesz egyfelől a
7. és 8., másfelől a 9. pontok eseteit elkülönítve szemügyre
vennünk.
A 7. és 8. pontok tényálladéka lényegileg megegyezik. Mindegyiknek lényege az, hogy valaki sajtó útján szándékosan valótlan hírt tesz közzé és ezzel kárt okoz. A különbség csak az,
hogy a 7. pont általános rendelkezésével szemben a 8. pont arról
az esetről szól, midőn a lettes a helyreigazító nyilatkozatban
teszi közzé a valótlan hírt és ezzel okoz kárt. A két tényálladéknak a teljes megegyezése mindenekelőtt azt eredményezi, hogy
mind a két eset egyezően vagy sajtó útján elkövetett vétség,
(32. §.) vagy nem az.
Kenedg Géza szerint a 7. és 8. pontba ütköző cselekmények
«szorosabban veit sajtójogi, anyagi vétségek)). (A magyar sajtójog 45. oldal.) Részemről is ugyanezt az álláspontot foglaltam el
zsebkönyvem idézett helyén. Az ellenkező felfogást Finkey és
Vaikó Pál képviselik.
Vaiko szerint Kenedy tanítása teljesen téves, mert igaz ugyan,
hogy ez esetekben a nyomtatvány tartalmában is van bűncselekmény, ámde e vétség lényeges tényálladéki eleme lévén a károkozás, a tényálladék minden eleme a sajtótermék tartalmában
nincsen egészen kimerítve. (102. old.)
Finkeg is azt mondja, hogy mindkét új tényálladék a sajtó
felhasználásával elkövetett közönséges vétség, nem sajtórendészeti, nem is sajátképpeni sajtóvétség. Igazi (sajátképpeni) sajtóvétségnek azért nem tekinthető, mert a deliktum tényálladékához a sajtóközlemény megjelenésén kívül károkozás, mint eredmény szükséges. (A sajtóról szóló 1914 : XIV. tc. 95. old.)
Bernolák Nándor «Biíntető jogszabályok gyűjteménye)) című
könyvében óvatosan kikerüli e kényesnek látszó kérdést. Nekem
legalább nem sikerült felfedezni, hogy ezt a 7. és 8. pontokat
illetően szóvátenné, habár könyvének legalább négy helyén foglalkozik a sajtótörvény 24. §-ával. Tehát be kell érnünk Vaikó és
Finkey nyilatkozataival.
E két érdemes tudós egyezően s a logika és az elmélet követeléseinek megfelelően indokolja meg álláspontját. Hogy mégsem csatlakozhatom hozzájuk, ennek magából a törvényből merített okát adom.
Ha kétségtelen igazság az, amit Vaikó és Finkey tanítanak:
úgy ez a tanítás kétségkívül megegyezik a törvényhozó intenciójával is, sőt ebből önként folyik. Ámde ez esetben, minthogy
itt Vaikó szerint sajtórendészeti, Finkey szerint közönséges vétségről van szó, fel sem merülhetett az a gondolat, hogy akár a
7.. akár a 8. pont esetére a St. 34^-30. §-aiban körülírt fokozatos felelősség szabályai volnának alkalmazhatók. Ezt a lehetőséget már eleve ki kellett zárnia annak a pozitivitásnak, hogy a
7. és 8. pont esetei csak sajtórendőri vagy közönséges vétségek.
Ha tehát a törvényhozó mégis szükségesnek látta egy külön
rendelkezés felvételét, amellyel a kérdéses pontok eg) ikére nézve
a fokozatos felelősség alkalmazását expressis verbis kizárta: e
törvényes kivétel statuálásával egyszersmind azt is kijelentette,
hogy viszont a másik esetre nézve, amelyet e kivétel nem érint,
a fokozatos felelősség szabályai nyernek alkalmazást. Ezzel pedig
törvényileg ki van mondva az is, hogy a 7. és 8. pont esetei
sajtó útján elkövetett vétségek. (32. §.)
Finkey is számításba vette a törvénynek kivételes rendelkezését. Könyvének erre vonatkozó két állítását kell itt kiemelnem. Egyik az, hogy a St. 32. §-ának az a rendelkezése, mely
szerint a 8. p. esetére a fokozatos felelősség szabályai nem nyernek alkalmazást, azt jelenti, hogy ez a vétség nem sajátképpeni
sajtóvétség, hanem a sajtó felhasználásával elkövetett közönséges
bűncselekmény. (97. old.) E következtetés azonban véleményem
szerint nem helytálló.
A sajtó útján elkövetett és a közönséges vétségek között
ugyanis nem csupán az a különbség, hogy amazokra a fokozatos felelősség szabályai, az utóbbiakra a Btk. 69—74. §-ai alkalmazandók, hanem még sok más tekintetben is más megítélés
alá esnek azok. így pl. az elévülés ideje (St. 48. §.) s az eljárás
kivételes szabályai (45., 51—54. §.) mások a sajtóvétségeknél
mint egyéb büntetendő cselekményeknél. Abból a körülmény-
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ből tehát, hogy a törvény a 8. pont esetére nézve kizárta a fokozatos felelősség szabályainak alkalmazását, még nem következik az, hogy ezzel megszüntette annak azt a jellegét, amelyből a kivétel statuálásánál kiindult, hogy t. i. az sajtó útján elkövetett vétség.
Finkey másik állítása az, hogy miután a törvény a 24. §.
7. pontjába ütköző vétségre vonatkozólag nem tartalmazza azt
a kijelentést, amelyet a 32. §. utolsó bekezdése a 8. pont esetére tartalmaz: úgglátszik, hogy a törvényhozás a 7. pont esetét
valódi (sajátképeni) sajtóvétségnek kívánta tekinteni. (97. old.)
Hz tényleg így is van, mert a logika törvényeiből önként folyik,
de nem csupán a 7., hanem a 8. pont esetét illetőleg is, az
utóbbi tekintetében a 32. §. utolsó bekezdésében foglalt megszorítással.
De habár ez így van, mégis megtörténhetik, hogy a bírói
gyakorlat a törvénynek ezt a logikai rendjét is áttöri, amint
már áttörte a biztosíték nélkül megjelenő lap politizálására vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Finkey tehát helyes érzékkel
fűzte hozzá a törvény rendelkezésének s az abból folyó logikai
következtetésnek ismertetéséhez azt a megjegyzést, hogy a bírói
gyakorlat feladata lesz annak megállapítása, helyes-e «ez a felfogás)) (t. i. a törvényhozónak az a felfogása, hogy a 24. §.
7. pontjának esete valódi sajtó vétség). A végén mindenesetre a
bíróságnak lesz igaza, akár egyezik az meg a törvénnyel, akár
nem: mert a bírói ítélet erősebb, mint maga a törvény. A törvénymagyarázónak azonban talán nem fogják nagy tévedésül felróni,
ha egyelőre a törvényhozó felfogásával azonosítja magát.
III. Még nagyobb a kavarodás a 9. pont körül. Itt már két
ellentéles állásponton találjuk Vaikót és Finkeyt. Az utóbbi szerint a 9. pont esete: «egy új sajátképpeni sajtó vétség)) : mert
maga a törvény által leírt tartalmú hirdetés közzététele megállapítja a tényálladékot. (97. old.) Vaikó ezt téves álláspontnak
tartja s e tekintetben mindenekelőtt hivatkozik Doleschall egyetemi tanárnak Finkey könyvéről írt bírálatára, amelyben kijelentette, hogy már a 24. §. elhelyezéséből is következik, hogy a
9. pont esete sohasem tekinthető sajtóvétségnek. (102. old.)
E hivatkozás azonban nem szerencsés; mert ha a 24. §. keretében a sajtórendőri vétségek között megfér a 6. pontban körülírt
közönséges vétség : úgy helyet foglalhat abban egy vagy több
sajtó útján elkövetett vétség is. Az elhelyezésből vont következtetésnek a 6. pont már útját állja és így a 24. §. elhelyezéséből
arra sem lehet következtetést vonni, hogy minő természetű deliktum a 9. pont esete.
Vaikó Pál szerint a 9. pont esete azért nem sajtóvétség,
mert az efajta hirdetések tartalma, aminőkről a 9. pont szól,
önmagában nem állapítja meg semmiféle bűncselekménynek
tényálladékát, hanem csak tilalom megszegése az a tény, hogy
tiltott tartalmú hirdetés közzététetik. Lehet ugyan, hogy a
9. pontban felsorolt hirdetések bűncselekmény tényálladékát is
kimerítik, amennyiben a Btk. 248. §-ába ütköznek, csakhogy ily
esetben már az utóbbi rendelkezés alkalmazandó. (102. old.)
Véleményem szerint azonban ez az okfejtés sem állhat meg.
Miről van szó a 24. §. 9. pontban és miről a Btk. 248.- §-ában.
Az előbbinek tárgyai közelebbről meghatározott ccszeméremsértő
vagy a közerkölcsiséget veszélyeztető)), az utóbbié ^fajtalanságot
tartalmazó)) nyomtatványok. E nyomtatványok is lehetnek ép
úgy hirdetések mint a 9. pont esetében. Tehát tegyük fel, hogy
az egyik hirdetés szeméremsértő s a közerkölcsiséget veszélyeztető, a másik fajtalanságot magában foglaló tartalommal jelenik
meg: minő alapon különböztethetjük meg ez esetben a két hirdetést akként, hogy az egyik csak saj^órendőri vétség, csupán
egy lilalom megszegése, míg a másik sajtó útján elkövetett
anyagi jogi vétség. Ha ez a különbség tényleg fenforogna,
ekkor a 9. pont esete mint csupán sajtórendőri tilalom megszegése szükségkép enyhébb megítélés alá esnék, mint a Btk.
248. §-ának esete. Már pedig mit látunk?
A 9. pont esetének büntetése a St. 25. §-ának 3. pontja szerint egg évig terjedhető fogház és 200 K-tól 2000 Iv-ig terjedhető pénzbüntetés, ellenben a 248.
vétségének büntetése három hónapig terjedhető fogház és 200 K-ig terjedhető pénzbüntetés. Már most hogy áll meg e ténnyel szemben az az okoskodás, hogy a 9. pont esete is kimerítheti ugyan bűncselekmény
tényálladékát, de ez esetben a cselekmény már nem a 24. §.
9. pontja szempontjából, hanem a Btk. 248. §-a alapján mint
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sajtójogi vétség bírálandó el. Ez azt jelentené, hogy az a cselekmény, amelynek nincs büntetendő tartalma, sokkal enyhébb
törvény rendelkezése alá fog esni, ha súlyosabb természetű büntetendő tartalmú vétséggé fokozódik fel. Ily képtelenséget a
törvényhozó nem akarhatott és így alig marad más hátra, mint
elfogadni azt az álláspontot, hogy a 9. pont esete ép úgy sajtó
útján elkövetett vétség, mint a Btk. 248. §-ának esete, csak
súlyosabb beszámítás alá esik mint az utóbbi. Helyes-e a törvényhozónak az az állásfoglalása, hogy a szeméremsértő s a
kőzerkölcsiséget veszélyeztető tartalom súlyosabb megítélés alá
esik, mint a fajtalanságot s magában foglaló tartalom : ehhez
sok szó fér. Ám ez most nem kérdés tárgya és itt még arra a
várakozó álláspontra sem helyezkedhetünk, hogy majd a bíróság
megoldja a felmerült kétségeket. Mert ami a St. 24. §. 9. pontjának a Btk. 248. §-ával való egybevetéséből következik: az nem
lehet kétség tárgya.
Ez álláspont helyességét nem dönti meg Bernolák Nándornak fentebb már említett könyvében tett az a kijelentése sem,
hogy a 9. pont esete nem szorosabb értelemben vett sajtóvétség:
«mert a bűncselekmény tényálladékát nem a közlemény tartalma,
hanem a közzététel ténye állapítja megj>. (501. old.) Hát vájjon
a fajtalanságot tartalmazó irat büntetés tárgya lehet-e közzététel nélkül? És ha e kérdésre csak tagadólag válaszolhatunk :
a további kérdés csak az lehet, hogy miért büntetendő a közzététel ténye az egyik és miért a másik esetben. A válasz pedig
nem lehet más, mint az, hogy a közzététel az egyik esetben
azért büntetendő, mert a hirdetés szeméremsértő s a közerkölcsiséget veszélyeztető, a másikban azért, mert fajtalanságot tartalmaz.
Tehát az a körülmény, hogy csak a közzététel ténye állapítja meg a büntethetőséget, egyik esetben sem szünteti meg
azt az igazságot, hogy büntetés azért éri a közzétevőt, mert a
közzétett sajtótermék tartalma büntetendő.
Ellentétül kiemelem itt a St. 29. §-ának 6. pontját, melyszerint
kihágást követ el az, aki nem engedélyezett sorsjegyeket hirdet.
Ez világos példája a sajtórendőri kihágásnak. Az 1889 : IX. tc.
sorsjegyek, sorsjátékok s nyereménykölcsönök a törvényhozási
engedély nélküli kibocsájtását tiltja. E tilalom megszegése az
állam pénzügyi érdekét sérti s ennélfogva a most idézett törvény 7. §-a sz>erint jövedéki kihágást követ el az, aki ily sorsjegyeket, sorsjátékokat s nyereménykölcsönöket hirdet, ajánl
vagy a tőzsdén jegyez. Itt a hirdetés tartalma nem büntetőjogi
természetű, mert az államnak csak pénzügyi érdekeit érinti, a
közzététel tilalma pedig szintén csak praeventiv természetű,
mert csupán arra irányul, hogy egyesek tiltott sorsjegyek vásárlása által ne károsodjanak. A cselekmény első része tehát, t. i.
a tartalom csak a jövedéki kihágás, második része, t. i. a közzététel csak a rendőri kihágás természetével bír. E sajtórendőri
kihágással tehát talán mégsem lehet egy vonalba helyezni a
24. §. 9. pontjának a Btk. 248. §--ával határos esetét.
Ezek folytán semmi okát sem látom annak, hogy eddigi
álláspontomtól eltérjek.
Dr. Edei Illés Károly.

A jog- és á l l a m t u d o m á n y i továbbképzés
i n t é z m é n y e é s fejlesztése.*
Arra a kérdésre: legyenek-e önálló vidéki tanfolyamok? a
válasz csak: igen lehet.
A közp. bizottság 1914. évi programmjával tehát már helyesen, tervszerűen elébevágott a közóhajnak akkor, amikor tervbe
vette a Kolozsvárt rendezendő tanfolyamot is. A kolozsvári érdeklődés, reményt nyújt arra, hogy az ország többi kultúrgócpontjaiban is hasonlóval fogunk találkozni; értem ilyen városok alatt
azokat, amelyekben pl. egyetem, jogakadémia, kir. tábla és több
bemutatásra alkalmas közintézmény van. A vidéki tanfolyamot a
közp. bizottság irányítása és felügyelete alatt a helyi bizottság
szervezhetné, amelyben a közp. tanfolyamokon már résztvett hallgatóknak — a könyvalakban kiadott és kiadandó előadások által
irányítva — hasznos szerep juthatna.
Különös figyelemmel pedig arra, hogy Budapesten a közp.
tanfolyam kétségen kívül t-zámo?abb s az országban páratlanul
álló intézményt tud hallgatóinak bemutatni, mint a vidéki, eg)e* Bef. közi. — Az előbbi közi. 1. a 44. és 45. számban.
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lőre a vidéki tanfolyam más időben és más előadási tárgyakból,
közvetlenül a budapesti után tartassék; úgy azonban, hogy a
hallgatókat — a szükséghez és vállalkozásukhoz képest — mód
legyen akár mind a két tanfolyamra kiküldeni.
Később a budapesti tanfolyamokat már látogatott s itt nagyobb általános ismereteket szerzett hallgatók, a más időben s
hozzájuk közelebb eső vidéki városban rendezett vidéki tanfolyamokon is résztvehetnek.
A tanfolyam hallgatói száma emelésének és ezzel összefüggésben a tanfolyam időtartartama meghosszabbításának célja az
volna, hogy évenként minél több hallgató részesüljön általános
jog- és államtudományi továbbképzésben.
A központi tanfolyamon és a kulturális gócpontokban szervezendő tanfolyamokon kívül e célt szolgálhatnák a jövőben a
sugárrendszerben tartandó vidéki tanfolyamok.
Eszerint a központi tanfolyamon résztvett tisztviselők, székhelyükön — még pedig állami, törvényhatósági, bírósági és
ügyészségi kiküldöttek együttesen — helyi továbbképző bizottságot és tanfolyamot szerveznének, mely a központi bizottság
irányítása és felügyelete alatt, de önálló működéssel elsősorban
a központi tanfolyamok programmjára és előadási anyagára támaszkodnék.
Sürgősebb megoldásra vár azonban már az a kérdés, hogy
hosszabb vagy rövidebb időtartamú tanfolyamok rendeztessenek-e ?
Az eddigi tanfolyamok átlagos tartama két hét volt. Ez az
idő a tanfolyam céljaira aránytalanul csekély. Ha anyagi eszközök hiányában egyelőre nincs is módunk — habár tudnánk —
olyan kétrendbeli, tavaszi és őszi, 6—6 hetes tanfolyamot rendezni, mint a cölni, de a budapesti tanfolyam időtartamát legalább is 3—4 hétre kell emelnünk, hacsak azt nem akarjuk,
hogy a részvevők elernyedt kitartással, teljesen kifáradt figyelemmel hallgassák a két hétbe beleszorított nagy előadási
anyagot.
Egyelőre maradjanak csak meg az őszi tanfolyamok. Ez az
időpont legalkalmasabb a tisztviselők szabadságolására, de meg
anyagi eszközök szűkében két különböző időben tartandó tanfolyamot egyébként se rendezhetnénk. Még kevésbé teljesíthető,
a költségekre való tekintettel, az a nyilvánított óhaj, h o g y :
tanfolyamok rendeztessenek az összes gócpontokban egy időben
s ezután közös bemutatások Budapesten.
A tanfolyam időtartamának meghosszabbítása módot nyújt
arra is, hogy az eddig 1—1 V« órára korlátozott előadások —
amelyeknek rövidsége miatt az előadók előadói szabadságukban
hátrányosan korlátozva voltak — meghosszabbíttassanak s ha
arra szükség van, legyenek folytatólagos előadások is.
Egyes, olyan előadások, amelyeknek tárgya közérdekű és
hosszabb időn át változás alá nem esik, a tanfolyamokon ismételhetők is legyenek, hogy minél több részvevő azonos tárgyú
előadásokat hallgathasson.
Feltétlenül fenn kell tartani és költségvetésileg biztosítani a
tanfolyam központi bizottságának azt a sikeres újítását, mely az
elhangzott előadásoknak könyvalakban történt megjelenésében
megnyilvánult, mód nyújtatván ezzel arra, hogy az előadások
közérdekű tárgyaival olyanok is megismerkedhessenek, akik a
tanfolyamokon részt nem vehettek.
Az igazságszolgáltatás és közigazgatás jogegységéről és az
általános ismeretekről szóló előadásoknak ez a könyvsorozata
idővel hasznos könyvtárrá fogja magát kinőni minden köztisztviselő számára.
A tanfolyamokon szerzett tapasztalatok, a már fenntebb előadott indokolással támogatva, beigazolták, hogy a tanfolyam
programmjába legcélravezetőbb, szakszerint elkülönített vitakérdések beillesztése azzal a céllal, hogy : a gyakorlatban felmerült
és a hallgatók által is jól ismert jogszabályok alkalmazásában
mutatkozó eltérő joggyakorlat és felfogások égységesítése megvalósíttassék s ne pedig a törvényhozás terén felmerült új eszmék és még életbe sem lépett törvényjavaslatok megvitatása legyen a vita tárgya.
A tanfolyam utolsó napján eszmecserét is lehetne rendezni,
de c.-ak a tanfolyam eredménye és fejlesz'csc köréből.
A tanfolyamokon rendezett bemutatások, illetve megtekinté'
sek közben szerzett tapasztalatok azt igazolják, hogy szűkebb
i férőhelyeken a hallgatóság eddigi számában sem képes behatób-
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ban megismerkedni egy intézménnyel, ha a tanfolyam összes
hallgatói egyült egyszerre jelennek meg. A bemutatások eddigi
módszerén a hallgatóság számának emelkedésével azt a változtatást kell tenni, hogy : ott, ahol ez a helyszűke miatt kívánatos, az egyes intézményeket az érdekeltségük szerint kisebb csoportokra osztott hallgatóknak mutassuk be, az illető intézmény
rendeltetését és fontosságát pedig a hatóságnak a bemutatást
megelőző előadás magyarázná meg, amely módot nyújtana arra,
hogy az érdeklődő hallgató már bizonyos előismeretekkel felkészülten vehessen részt az intézmény bemutatásán.
Az előadók tiszteletdíja felemelendő, legalább is arányosan
a cölni tanfolyam mintájára, 100 márka helyeit 100 koronát
véve alapul. Felemelendő a tiszteletdíj ; mert az erkölcsi haszon,
köszönet vagy szereplés csak részben pótolhatja azt a csekély
ellenszolgáltatást, amelyet a csekély költségvetési javadalomra
való tekintettel az előadónak sok tanulmányt igényelt előadásáért
eddig juttathattunk.
A tanfolyamon részvevő hallgatóknak száma feltétlenül felemelendő. Minthogy pedig az előadók csak előadnak s nem foglalkoznak vizsgáztatások által közvetlenebbül a hallgatók személyével, rövidebb-hosszabb időtartamú tanfolyamon is több hallgató vehet részt mint eddig. Az, hogy mily nagy lehet a hallgatóság száma, csak a terem befogadó képességétől függ.
Ha már a tanfolyamok időtartamát meghosszabbítjuk, pedig
meg kell hosszabbítanunk, — még inkább fel kell emelnünk a
részvevő hallgatók számát, már azért is, hogy a háború után
felmerült újabb eszmékről mielőbb minél több tisztviselő tudomást szerezhessen.
Magyarországon van általános közigazgatási pályán működő
tisztviselő 17,000 (ebből jogi és államtudományi képzettségű
7080) ; igazságszolgáltatás terén (bírák, ügyészek stb.) működő 4350
(1913-ban bírósági személyzet 4105, ügyészségi 244), összesen
van tehát 21,350 köztisztviselő (ebből jogi ós államtudományi
képzettségű 11,430).
Ezek közül a tanfolyam három éve alatt összesen 474 (az
összes tisztviselők 2'2%-a, a jogi ós államtudományi képzettségűek 4T%-a), évenkint tehát átlag csak 160 hallgató (az összes
köztisztviselők 0.7%-a, a jogi és államtudományi képzettségűek
1'3%-a) küldetett ki a belügy- és igazságügyminisztérium által
és pedig közigazgatási tisztviselő kiküldetett három óv alatt
összesen 354 (az összes közigazgatási tisztviselők 2'2%-a, a jogi
és államtudományi képzettségűek 5%-a), évenkint átlag 118 (az
összes közigazgatási tisztviselők 07%-a, a jogi és államtudományi képzettségűek 1'6%-a) ; a bíróságok és ügyészségek köréből három év alatt összesen 120 (27%), évenkint átlag 40 (0*9%);
külön a bíróságok köréből évenkint állag 28 (0 6%), az ügyészségek köréből évenkint átlag 12 (4'9%).
Az eddigi tanfolyamok hallgatóinak évi átlaga oly csekély
összegű százaléka Magyarország jogi és államtudományi képzettségű összes tisztviselőinek (11,430), hogy ezek közül a legutolsónak maradt 70 esztendeig várhatna, míg a tanfolyam hallgatójául sorra kerül.
Abban az esetben azonban, ha a tanfolyam továbbfejlesztésével a központi tanfolyamon részvevő jogi és államtudományi
képzettségűek száma évenkint pl. csak 300-ra is emeltetnék, úgy
hogy ennek egyötöde vagy egyhatoda, azaz körülbelül 60—50
önkéntesen jelentkező hallgató lehetne, eszerint tehát körülbelül
240—250 kirendelt hallgató kerülhetne fel a tanfolyamra, az eddigi évi 1'3%-os átlag is 2"2%-ra szöknék fel, s az említett képzettségű összes köztisztviselők már nem 70, hanem 45 év alalt
mind hallgatnák a tanfolyamot.
Még a központi tanfolyam hallgatói számának ilyen módon
való emelése után is a továbbképzett tisztviselők száma az összlétszámnak csak elenyésző töredéke lenne. Fennmaradna tehát az
a megoldandó kérdés, hogy minél rövidebb idő alatt minél több
részvevőnek, az összes erre alkalmas és megfelelő előképzettségű tisztviselőnek hogyan tegyük lehetővé a tanfolyamok hallgatását ? Ezen a nehézségen is átsegíthetne azonban a tanfolyamok decentralizálása, illetve vidéki tanfolyamok rendezése.
A központi tanfolyamból a vidéki kulturális gócpontokba s
onnan a még kisebb köztisztviselői székhelyekre kiinduló sugár
rendszerben megtartott %idéki tanlolyamok rendszere lesz az
egyedüli mód arra, hogy a továbbképzés hallgatóinak száma mielőbb mindmagasabbra emelkedjék.
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A tanfolyam hallgatói, úgy mint eddig, kijelölés alapján kirendellek legyenek, de az önként jelentkezők se zárassanak ki.
Feltéve, hogy a helyzet megengedi: ez teljesíthető, mégis azzal
a korlátozással, ami a kölni tanfolyamnál is megvan; nevezetesen, hogy a kirendelt tisztviselőkön kívül mások, bizonyos korlátolt számban is, pl. az összes hallgatóság egyötödében, csak
olyanok vehessenek részt, akik az általános műveltség melleit
bizonyos mértékben jogi és államtudományi szakbeli előképzettséggel rendelkeznek.
A kirendelt hallgatók kötelesek legyenek, úgy mint eddig,
minden előadáson, bemutatáson és megtekintésen részlvenni.
Igazságügyi és közigazgatási tisztviselők részére rendezett külön
előadásokon szakmájuk szerint vegyenek részt.
Az önként jelentkező hallgatók — kik a jelentkezés sorrendjében vétetnének fel — az egyes előadások hallgatását előzetes
bejelentés alapján szabadon választhassák meg, minden bemutatáson és megtekintésen részt vehessenek, de a tanulmányi kirándulásokon nem.
Minden részvevő hallgató — mint eddig is — részvételi igazoló jegyet kapjon.
A kirendelt hallgatót már előre figyelmeztessék arra, hogy:
ha a tanfolyam hallgatásáról, illetve az azon szerzett tapasztalatairól felettes hatóságának írásbeli beszámoló jelentést lesz, ez
a ténykedése minősítési táblázatába is be fog jegyeztetni. Ez a
körülmény ösztönzésül szolgálhat a tanfolyam szorgalmas hallgatására.
A kirendelt hallgatók — már arra való tekintettel is, hogy
helyzetük egészen másként ítélendő meg, mintha önként jelentkeztek volna — a tanfolyamok költségeihez való semmiféle pénzbeli hozzájárulással ne terheltessenek, sőt a tanfolyam tartama
alatt úgy mint eddig, megfelelő segélyben vagy költségmegtérítésben részesüljenek. Ellenben minden önként jelentkező részvevő bizonyos meghatározott részvételi díjat fizessen, úgy mint
pl. a kölni tanfolyam hallgatói általában. Pl. fizessen legkevesebb
20 K-t, amiért 20 órai előadást hallgathat. Minden további előadási óra díja 1 K, a legmagasabb fizetendő díj összesen 50 K.
Az összes bemutalásokon és megtekintéseken való részvételért
fizessen 10 K-t.
A központi bizottság mai szervezete úgy ahogy van, megmaradhat. Ha az egyes vidéki tanfolyamok és azoknak rendezőbizottsága a fejlődés folyamán állandósíttatnának, a központi bizottság szervező szabályzata módot nyújt arra, hogy a központi
bizottság magát esetleg a vidéki bizottságok vezetőivel kiegészítse.
Biztosítani kell azt a szükségletet is, hogy a tanfolyam mindennapi előadásain, bemutatásain stb. napibiztosok rendelkezésre
álljanak; mert azonkívül, hogy a vidékről jött hallgatóknak számos esetben kell felvilágosítással és tanáccsal szolgálni, rendszeres felügyeletet kell gyakorolni a hallgatóknak az előadásokon stb. való tényleges részvétele felett is.
A hazai jog- és államtudományi továbbképzés jelenlegi teljesen megfelelő szervezetét, célját és az ennek elérésére szolgáló
eszközeit a közigazgatás általános reformja se érintheti s ehhez
képest a szervezéskor kitűzött cél felé abban az irányban kell
továbbfejleszteni, amelyben eddig céltudatosan haladt.
Kétségtelen azonban, hogy a háború folyamán a szövetségesekkel, különösen pedig a Németországgal való egyetértő
együttműködés folytán, olyan közösen érdeklő újabb tapasztalatok és kérdések vetődtek felszínre, amelyek indokolttá teszik
annak megfontolását: vájjon nem volna e szükséges és lehetséges máris és mielőbb érintkező pontokai keresni ez irányban Németországnak — később pedig Bulgáriának és Törökországnak — hasonló társadalmi intézményeivel?
Hazai tanfolyamaink továbbfejlesztése érdekében mielőbb
keressünk érintkezést a német hasonló intézményekkel, azzal a
kitűzőit céllal, hogy jog- és államtudományi helyzetünket és c
téren jövőbeli terveinket, különösen pedig államjogunkat, egymással kölcsönösen megismertessük.
Ezt legkönnyebben és a legcélravezetőbb úton úgy érhetnők
el, ha továbbképző tanfolyamainkra kölcsönösen vagy hallgalókat küldenénk ki beszámolási kötelezettségivel, vagy pedig előadókat bizonyos közös érdeklődésre szu miiható kérd étek és ismeretek előadására.

A továbbképzés ügyével — tudomásom szerint — ebben az
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irányban a ((Reichsdeutsche Waffenbrüderliche Vereinigung» is
külön csoportban foglalkozni fog.
Ezenkívül már mindössze csak a tanfolyamok előadásainak
tárgya lehet az, amelynek megválasztására a most dúló háború
befejezése utáni idők követelményei a tanfolyam továbbfejlesztésénél befolyással lehetnek. Ez azonban a tanfolyam rendezésének
belső ügye s minden felmerülő kérdés e tárgyban esetről-esetre
sikeresen megoldható.
Máris kétségtelen azonban, hogy a tanfolyamok a háború
után: a közgazdasági és szociálpolitikai tennivalókra, a mezőgazdasági elméleti és politikai ismeretekre, a szövetkezeti ügyre,
a jogfejlődés nemzeti egységére, a szövetség közös katonai akcióinak biztosítására, egyéb hadügyi, hadiárva és rokkantügyi
kérdésekre, a háborús technikai, a nemzetközi jogi és a kulturális ismeretekre fogják helyezni a fősúlyt.
Végére hagytam azt, amiről legelső sorban kellett volna szólnom, s ami nélkül a tanfolyam továbbfejlesztésének kérdése
szóba alig jöhet, s ez a tanfolyam költségvetési javadalmának
elodázhatatlan felemelése.
A tanfolyamok meghosszabbítása, a vidéki tanfolyamok és
tanulmányi kirándulások rendezése, az igazgatási költségeknek
és az előadók tiszteletdíjának emelése, a könyvkiadás stb. az
eddigi szükségletet is alig fedező csekély évi 5000 K javadalom
megfelelő felemelését teljesen indokolja.
A jog- és államtudományi továbbképzés költségvetési javadalmának megfelelő felemelésével azonban meg fog oldatni az
intézmény továbbfejlesztésének minden kérdése, teljesíthető lesz
minden szükséges újítás és ezzel a hazai továbbképzés olyan
szervezést és eredményeket fog felmutathatni, hogy mintául fog
szolgálhatni e téren a külföldnek is.
Dr. Makaij Béla.

hatással bírhat az, ha a készpénzjárulékokra s a perköltségekre
nézve külön biztosítási végrehajtás nem kapható. Különösen
szembeötlő dolog ez, ha nagyobb összegű költségekről van szó,
míg ezzel ellentétben tőkekövetelésre, ha az jóval kisebb is, biztosítási végrehajtás az adott körülmények között szerezhető csak
azért, mert az főkövetelés. Természetszerű következményei lehetnek ennek elsősorban nagy hátránnyal az ügyvédre, de szükség
képen az ügyfélre nézve is. Sőt megtörtént, hogy egy ügyvédi
kamara fagyelmi eljárást indított az ügyvéd ellen, aki elmulasztotta a költségek erejéig a biztosítási végrehajtást ilyen módon
megkérni. Nem foglalkozom bővebben az ügy ezen az oldalával
azért, mert mint a lentiekben kimutatni megkisérlem, ez immár
tárgytalan s idejétmulta volna.
Főleg az utolsó helyen említett budapesti táblai határozat az
1881: LX. tc. 223. és 224. §-ainak a magyarázatával foglalkozik
és von le belőle logikus következtetéseket. Ezeket a törvényszakaszokat azonban az 1912: LIV. tc. 50. és 51. §-ai hatályon kívül
helyezték. Megáll-e tehát a 223. és 224. §-ainak magyarázata és
következményei a jelenleg irányadóul szolgáló §-okra nézve?
A 223. §. a bírói határozat előtti biztosítási végrehajtásról
beszél, míg a 224.
a már nyert határozat után ad helyet ennek. Mindkettő világosan azt mondja, hogy csak akkor van
ennek helye, ha a kereset tárgyát készpénzkövetelés képezi,
illetve a készpénzbeli követelés iránt indított pert említi. Tehát e
§-ok a kereset tárgyát, a per, a követelés tárgyát nézik és nem
törődnek az ítélettel, hogy mire szól az. Ilyen körülmények között még szemügyre véve főleg a 223.
egyéb rendelkezését is
meg lehet állapítani, hogy a biztosítási végrehajtásnak csak oly
készpénzbeli követelésre van helye, mely a keresetnek képezte
önálló tárgyát, ahogy megállapítja is ezt az említett táblai határozat.

Biztosítási végrehajtás perköltségre és a per
többi k é s z p é n z járulékaira.

A mi újabb rendelkezésünk azonban tágabb teret nyújt. Az
50. §. 1. bek. szintén a bírói határozat előtti biztosítási végrehajtásról rendelkezik és kellékül szabja meg, hogy a kereset tárgya
meghatározott pénzösszeg fizetése iránti követelés legyen. Eddig
e tekintetben a régieken változás nem állott elő. Azonban a 2.
bekezdés, az 51. és 52. §-ok már polgári bíróságnak meghatározott pénzösszeg fizetésébeu marasztaló ítéletére, illetőleg készl
pénzbeli követelésben marasztaló ítéletre hivatkoznak. S itt a
dolog lényege a különbség. Az új törvényes rendelkezések tehát
a nyert bírói határozat utáni biztosítási végrehajtásoknál nincsenek tekintettel a kereset tárgyára, a követelés a per tárgyára,
hanem csak azt hozzák fel e részben kellékül, hogy a bírói ítélet meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezzen. A törvény e
kijelentéséhez sem hozzátenni, sem belőle elvenni nem szabad.
A bíróilag megállapított perköltségek határozott pénzösszegre
szólanak s ugyancsak ilyen határozottsággal bírnak a más járuékok is, mint pl. a kamatok, melyek ha összegszerűleg kiszámítva nincsenek is, de azonnal bírói megállapítás nélkül is kiszámithatók.
Új törvényünk rendelkezésénél fogva tehát kiküszöbölhető
az előbbi joggyakorlat s a jogkereső közönség a bíróság követelésének biztosítására segédkezet igenis nyújthat. Magától értetődően itt sem szabad szem előtt téveszteni bizonyos jogerkölcsi
szempontokat, mint pl. a költsépszaporítási szándék vagy a járulékok aránytalan kicsiny volta a főköveteléshez képest, amely
szempontból még a régi joggyakorlat is csak helyeselhető.
Dr. Korányi
Károly.

I. A felmerült eset a következő: A per tárgya 1000 K készpénzkövetelés. Ezt biztosítási végrehajtás során bírói letétbe
helyezték. Marasztaló ítélet után szabályszerű veszélybizonyítvány
mellett az 1912: LIV. tc. 50. §. 2. bek. alapján biztosítási végrehajtást kértek a több mint két évi 5%-os kamatra s körülbelül
300 K bíróilag megállapított perköltségre. A bíróság a biztosítási végrehajtási kérvényt lusszautasította (talán elutasította ? B.)
a Kúria IV. polg. t. ü. döntvényére s az ennek folytán kifejlődött joggyakorlatra való hivatkozással.
A hivatkozott kúriai IV. döntvény lényege a következő: «Ingatlan tulajdona vagy birt ^ka, úgy ezzel egyidejűleg elvont
haszna iránt folyamatba tett perben az elvont haszon fejében
megítélt pénzösszeg s a perköltségek erejéig a biztosítási végrehajtás, ha egyébként erre nézve az 1881: LX. tc. 224. §-ában írott
egyéb feltételek fenforognak is, el nem rendelhető.®
E kúriai döntés alapjául szolgálhatott körülbelül az a gyakorlat, amely a kolozsvári kir. táblának 1896 május 13-án 1398.
sz. a. határozatából kitűnik: aBizonyos jog iránt kelt feltétlenül
marasztaló ítélet alapján a perköltségek tekintetében a veszély
valószínűségének fenforgása esetében sincs biztosítási végrehajtásnak helye.®
Bár ezen nézeteknek is lehet kifogásolható oldala, még mindig érthető és létjogosultsági alappal bír a budapesti kir. táblának 1907 május 22-én 1562/1907. v. sz. a hozott határozata: mely
a tisztán perköltségek tekintetében foganatosított biztosítási
végrehajtást hatályon kívül helyezte, mert a felperes keresetével
elutasíttatott és csupán csak a perköltségekben marasztalták el.
AIV. kúriai döntvény alapján kifejlődött joggyakorlatot a budapesti kir. tábla 1905 aug. 21-én 7865. sz. a. foglalta írásba: «Az
1881: LX. tc. 223. §-ának és vele kapcsolatosan a 224. §-nak rendelkezéséből következik, hogy biztosítási végrehajtásnak csak oly
készpénzbeli követelésre van helye, amely a keresetnek önállóan
képezte tárgyát. Minthogy azonban a perköltség, melynek erejéig
a biztosítási végrehajtás kéretett, jelen esetben nem képezett önálló követelést, hanem az csupán a megítélt főkövetelés járuléka
és minthogy a járulekot képező pénzkövetelések külön biztosításáról az 1881: LX. tc. nem intézkedik, egyedül a járulékot képező
perköltségre biztosítási végrehajtás el nem rendelhető.®
Nem foglalkozom most ezen határozatok bírálatával. Csak
röviden említem meg, hogy rendkívül sérelmes és sok kárt okozó

II. Egyetértek a cikkíró úr azon konklúziójával, hogy a Ppé.
50. és 51. §-ai (K. T. 223., 224. §-ai) esetében biztosítási végrehajtásnak marasztaló ítélet (tehát nem elutasító ítélet) alapján a
járulékokra is helye van. Ha a bíróság meghatározott pénzösszeg
fizetésében marasztalt, meg van a jog a biztosítási végrehajtás
kérésére s e jogon nem változtat, hogy a követelés a marasztalás után a járulékokra olvadt le, mert a járulék a követelés sorában osztozik.
Nem értek azonban egyet a cikkíró azon nézetével, hogy
perköltségben marasztaló ítélet alapján is helye van biztosítási
végrehajtásnak. A ccmeghatározott pénzösszeg fizetésében* marasztalás s a ^készpénzbeli követelésben® marasztalás alatt a törvény nyílván nem érti a csupán a perköltségben marasztalást.
Nem talaló, amit cikkíró úr ama okfejtése, amely szerint a régi
szövegnek megfelelt a bírói gyakorlat, az új szövegnek ellenben
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nem, mert ellenkezőleg a régi szöveg szerint, amely csak feltétlenül marasztaló Ítéletről szólt, inkább lehetett volna vitatni a
cikkíró úr álláspontját, mint az új szöveg alapján, amely megmondja, hogy a marasztalásnak meghatározott pénzösszeg fizetésében, illetőleg készpénzbeli követelésben kell történni.
R. M.

BELFÖLD.

Szemle.

— F a y e r L á s z l ó halálának évfordulója n o v e m b e r h ó
9-ikén tizedszer újult meg. Nem h a l a d h a t u n k el s z ó t a l a n u l
lapunk e s z o m o r ú e m l é k ü n n e p e mellett. E s e m é n y e k b e n gazd a g tíz év választ el b e n n ü n k e t attól a f á j d a l m a s naptól,
amelyen e lap vezérének kezéből kihullott f e g y v e r e : a toll.
Fegyvere, amelyet páratlan kitartással, c s o d á s erkölcsi bátorsággal f o r g a t o t t évtizedeken át a t á r s a d a l m i l a g g y e n g é k
védelmére. Tíz h o s s z ú év telt el azóta s az időnek növekvő
távlatában nem h o m á l y o s u l t el, sőt egyre tisztábban emelkedik ki Fayer egyénisége. Mi, tanítványai, akik ma deresedő fejjel m á r az ö r e g k o r k ü s z ö b é n állunk, m i n d i n k á b b
csodálattal telünk el az ő j e l l e m é n e k fiatalsága iránt, amely
az élettől, a m a g y a r t u d ó s k e s e r v e s életétől m e g t é p á z o t tan is m i n d v é g i g m e g tudta őrizni bízó ifjú o p t i m i z m u s á t ,
(lalambszíve j ó s á g g a l volt telve és e jóság visszfényében
jónak látta az embereket. Gondviselésének b ö l c s e s s é g e
megóvta attól, hogy megélje az e m b e r p u s z t í t á s kegyetlen
p a r o x y s m u s á t és h a l h a t a t l a n e m l é k é n e k örök békéjében
géniusza c s e n d e s e n tovább á l m o d h a t i k a j ó s á g o s e m b e r e k
földi békéjéről, amelynek rendíthetetlen k a t o n á j a volt. Keg y e l e t e s e m l é k e z é s ü n k vágyakozó áhítattal övezi álmát.
— A. J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y j u b i l á r i s e m l é k m ű v e ^
címe: Jogi dolgozatok, megjelent és a megrendelőknek szétküldetett. Az emlékalbum terjedelme 48 ív. Ára 18 K. Ideiktatjuk
azokat a bevezető sorokat, amelyekkel a szerkesztőség az emlékkönyvet útjára bocsátotta:
«Jogászságunk színe-java ragadott hívásunkra tollat, hogy szellemének gazdag termését koszorúba fonva azt a mérföldkövet
díszítse, amely lapunk pályafutásának félszázados állomását jelzi.
Miként a tömeglélektan tanúsága szerint a kollektív lélek
minőségileg is más, mint a tömeget alkotó egyedek pszichikai
megnyilatkozásának puszta sommája, akként a lap is, amely
nemzedékek tudományos törekvésének visszhangja, önálló életet
él. Mindazok, akiknek tudományos munkássága e lappal összeforrott, csak szolgái vagyunk a jogászi közvéleménynek, amelyet
lapunk látszólag irányítani igyekezett, de amelynek valójában
mindig csupán kifejezője volt.
Jogtudománynak, törvényhozásnak és bírói gyakorlatnak, a
jog e kiapadhatatlan hármas forrásának változatos ágazatai közt
alig akad olyan, amelyre lapunk munkatársainak gondos figyelme
ki ne terjedne. És ép úgy e kötet, amely lapunk folyamatos életének statikai vetületét rögzíti meg, a maga tarkaságában hű
képe a jogi élet változatosságának. Ha a rendszeresség hiánya
talán ellentétben áll is a jog egyik jellegzetes jellemvonásával,
olvasóink érdeklődésében nyilvánuló érdeket tekintve, a költő
szavával vigasztalhatjuk magunkat : VVer Vieles bringt, wird
manchem etwas bringen.
Közel hatvan tanulmány közt azonban alig akad egy-kettő,
amelynek tárgya a napjaink minden figyelmét lebilincselő világdrámával összefüggésben állana. De ez a negatív jellemvonás
mégsem az aktualitás hiányát, nem azt jelenti, mintha a magyar
jogászok távol a való élet véres orgiáitól réveteg álomképeket szőnének. E tartózkodásban nem a gyermek tudattalansága tükröződik, amely Pompei pusztulásakor is tovább játssza kisded játékait, hanem a filozófus fensősége, aki a dúló harc zajával szegzi
szembe szavát: noli turbare circulos meos. Ausztria legnagyobb
élő jogásza: Klein Ferenc a német, osztrák és magyar jogászok
közeledésére célozva jelentette ki nemrég, hogy ((elérkezett az a
pillanat, amelyben a jogászok is történelmet csinálhatnak s ezt
a pillanatot nem szabad elmulasztaniok». Igenis, világtörténelmi
hivatás jutott a jogászoknak osztályrészül: a poklok minden zaján keresztül is meg kell óvniok a jog eszméjének, mint a tár-
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sadalmi rend egyetlen biztos talpkövének folytonosságát. Magna
voce per umbras kell hirdetniök, hogy a példátlan hatalmi erőpróba alatt is tovább él a régi jog. hogy a kényszer ideig-óráig
elhajlíthatja az évezredes történelmi fejlődés irányát, de a jogrendnek az érdekek, a belátás és a szükség ércszikláiból épített
frontját soha át nem törheti.
Ez szimptomatikus jelentősége ennek a békés kötetnek, amely
a harcok idejében született. Magyar jogászok ajándékát a magyar
jogászoknak azzal a szeretettel ajánljunk, amelyben lapunkat érdemein felül íróink és olvasóink egyáltalán részesítették. Számunkra egyszersmind monumentuma e munka lapunk fejlődésének, oly emlék, amelynek magaslatairól bátran tekinthetünk a
további fejlődés biztató jövőjébe.®
— Dr. L e n g y e l A u r é l t , Büntetőjogi Döntvénytárunk
szerkesztőjét, l a p u n k belső m u n k a t á r s á t 0 Felsége kir. Ítélőtáblai
bíróvá
nevezte ki. Ha e kinevezés alkalmából méltatnók azokat az érdemeket, a m e l y e k e t a k i t ü n t e t e t t ú j a b b
b ü n t e t ő j o g i t ö r v é n y h o z á s u n k formai s z a b a t o s s á g a körül, a
fiatalkorúak
b ü n t e t ő j o g a és a h á b o r ú s visszaélések represzsziója terén szerzett, b e n s ő s é g é n e k varázsától f o s z t a n ó k m e g
l a p u n k családi ünnepét.
— Teljesítés l e h e t e t l e n s é g e kiviteli tilalom folytán.
Az eladó a szállítani kötelezett árút a szerződés megkötése után
kibocsátott kiviteli tilalom következtében nem szállíthatta a külföldi vevőnek. A Kúria 1916 október hó 13-án P. IV. 498/1916.
sz. alatt kelt ítéletében e tényállásra alkalmazta azt a jogszabályt,
hogy az adós felszabadul a teljesítés kötelezettsége alól, ha a
szolgáltatás hibáján kívül, habár csak a hitelezővel szemben, lehetetlenné válik. A teljesítés kötelezettsége alól felszabadult adós
pedig a szolgáltatás tárgyával, ha az utólagos lehetetlenség nem
e tárgynak megsemmisülése folytán következett be, s ha a szolgáltatás utólagos lehetetlensége a hitelező személyes viszonyaiban rejlő oknál fogva állott elő, szabadon rendelkezhetik, mert
a kötelezettségnek a hitelező személyes viszonyaiban rejlő okból
való megszűnése kizárja azt, hogy a hilelező az adóstól kártérítést követelhessen. Bár az általános jogelvekből következik,hogy
a szolgáltatás tárgyának az adós hibáján kívül való megsemmisülése esetében is jogosított a hitelező az adósnak harmadik személytől járó kárpótlás kiadását a maga részéről vállalt szolgáltatás teljesítése ellenében követelni, mégis ebben az esetben az
eladó által szolgáltatni kötelezett tárgy nem semmisült meg, hanem csupán a tárgynak a vevő részére való kiszolgáltatása vált
utólag lehetetlenné a kormányhatósági tilalom folytán. Erre az
esetre azonban nem a most említett, hanem a fentebb idézett
jogszabály alkalmazandó, annak alapján azonban a vevő az eladótól az utóbbi által másnak eladott árúért elért magasabb
vételárnak a felek közti vételárt meghaladó részét nem igényelheti.
G.
— Gyártási tilalom hatása a teljesítési kötelezetts é g r e . A Kúria 1916. évi október hó 13-án P. IV. 132/1916. sz.
alatt hozott ítélete szerint a szállítani kötelezett árúnak további
előállítását eltiltó halósági rendelkezés nem teszi jogilag lehetetlenné a már addig előállított árúnak az előállítás beszüntetése
után való időben a vevő részére való elszállítását.
G.
— Az i g a z m o n d á s i kötelezettség m e g s é r t é s e miatt
a b í r s á g o t c s a k a z í t é l e t b e n l e h e t k i s z a b n i . Az ítélet
eme része ellen felfolyamodásnak van helye. Ezt mondotta ki a
kir. Kúria 1916. P. VII. 4791. számú végzésében. (A végzés teljes szövegét a perjogi döntvénytárban fogjuk közölni.) A magunk részéről ezzel ellentétben azt hisszük, hogy helyesen a
bírság, különösen akkor, ha a bíróság az ügyvédet bírságolja
meg, az ítéletben magában sohasem foghat helyet, hanem mindig külön végzésben mondandó ki, esetleg, ha célszerűbb az
ítélethozatallal egyidejűleg. A Pp. 387. és következő §. taxatíve
felsorolják, hogy a bíróság mikor hozhat ítéletet és hogy ennek
az ítéletnek mi a tartalma. E §-ok rendelkezése szerint az ítélet
mindig vagy maga perbevitt jogviszony, vagy pedig kivételes
esetekben a perjogviszony létre vagy létre nem jötte felett dönt.
Közös jellemvonása azonban, hogy a felek közötti jogvita eldöntését tartalmazza. A Pp. 222. §-ának rendelkezése folytán hozott
határozatnak azonban semmi köze sincsen sem a perbe vitt jogviszonyhoz, sem a perviszony létrejöttéhez, hanem egy ettől
egészen független, az államot megillető az államrendészetből
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folyó büntetőjog (közigazgatási büntetőjog), efelett a jogi természeténél tehát ennyire különböző jog felett miután az ítélethozatal eseteit a törvény taxatíve sorolja fel, ilyen törvényes
intézkedés hiányában, a bíróság a bírói határozatok általános
formájában határozhat csak. De amennyiben a szóbanforgó j o g
felett az ítéletben lehetne is rendelkezni, abban az esetben sem
látjuk indokoltnak azt a kijelentést, hogy ez a rendelkezés feltétlenül és csakis az ítéletben történhetik, egész jól el lehet
képzelni azt, hogy az igazmondási kötelezettség megsértése a
bizonyítási eljárás egy olyan kora stádiumában már megállapítható, amidőn az ügy az ítélethozatalra még távolról sincsen
megérve, nem láthatjuk tehát be, hogy miért ne élhetne a
bíróság akkor azonnal a 222. §-ban írott jogával. — Ami pedig
végül a végzésnek ama részét illeti, hogy az ítéletnek a bírságolásra vonatkozó rendelkezése ellen helyesen fel folyamod ásnak
van helye az kifejezetten ellenkezik a Pp. 548. §-ának ama parancsoló rendelkezésével, hogy felfolyamodásnák végzések ellen
van helye. Nézetünk szerint az a tény, hogy a kir. Kúria erre
az álláspontra jutott, bizonyílja a legfényesebben annak az alapálláspontnak a helytelenségét, hogy maga a 222. §. alapján hozott határozat az ítéletbe foglalandó, illetve foglalható.
—o—

— A Magyar bajtársi szövetség jogi szakosztálya
egy magyar jogi intézményeket ismertető németnyelvű munkálat
kiadását határozta el. Ezen ismertetés magában fogja foglalni a
magyar jogról német nyelven megjelent jogi művek (önálló
munkák), folyóiratokban és napilapokban közölt cikkek stb.
jegyzékét is. Tekintve, hogy teljes szorgosság dacára is megtörténhetnék, hogy egyes művek az összeállítás elkészítésénél a figyelmet elkerülik, a jogi szakosztály felkéri mindazokat, akiknek
magyar jogról németnyelvű munkáik megjelentek, hogy a munkák címét (kiadó, megjelenési év és hely stb.) a jogi szakoszt á l y a i (dr. Auer György titkár, V., Klotlid-utca 22. címén) mielőbb, de legkésőbb a folyó év december hó 15. napjáig közölni
szíveskedjenek.

— Az Ügyvédhelyettesek és ügyvédjelöltek ország o s s z ö v e t s é g e ezidei közgyűlése határozati javaslatot fogadott el, amely a hadbavonultak érdekében a katonai szolgálatban eltöltött időnek a joggyakorlati időbe való teljes beszámítását s ennek értelmében az e tárgyban kibocsátott rendelet megfelelő módosítását követeli. Kimondta továbbá a közgyűlés, hogy a Szövetség a kötelezővé tett bírósági joggyakorlatra vonatkozó rendelkezések revízióját, különösen pedig a
jelenlegi ingyenes bírósági joggyakorlat megfelelő díjazását
sürgeti. Állásifoglalt a közgyűlés az ügyvédjelölteknek a társasbíróság előtti képviseleti joga kérdésében is, amelyre vonatkozólag a háború tartamára az előző állapot visszaállításával a képviseleti j o g k ö r megadását szükségesnek tartja.
— V é g r e h a j t á s i n g a t l a n r a é s a 1 2 , 0 0 0 / 9 1 5 . I. M.
E . sz. r e n d e l e t *2ii. § - a címen dr. Breuer Oszkár tollából a
Jogt. Közlöny 44. számában megjelent cikkre szükségesnek tartom az alábbiakat megjegyezni. A telekkönyvi nem peres ügyek
alatt csupán a trts-ban szabályozott kérvényi ügyek értetnek
s nem egyszersmind a végrehajtási ügyek is. Ezért tesz különbséget a fent hivatkozott rendelet a telekkönyvi peres és perenkívüli
ügyek között, amely megkülönböztetés teljesen harmonikus a nioratóriumos rendeletekben foglalt azon intézkedésekkel, melyek a
követelés peresíthetését és behajthatását bizonyos részletekben
engedélyezték. A telekkönyvi peres és perenkívüh ügyek közti
ezen különbségen kívül egy további akadálya annak, hogy az
egész követelés erejéig a zálogjog végrehajtási úton be nem
jegyezhető, az, hogy végrehajtási úton zálogjog bejegyzésének,
csak végrehajtást elrendelő végzés alapján van helye, már pedig
ha a bíróság a moralóriumos randeletek alapján a követelésnek
csak bizonyos részletére rendelhette el a végrehajtást, akkor az
egész követelésnek végrehajtási úton való bejegyzése eo ipso
lehetetlen. A cikkíró úr fejtegetésének súlypontja tulajdonképen
a rangsor kérdésén van, ehhez pedig aem szükséges végrehajtási úton való bekebelezés, teljesen biztosítja ezt a követelésnek
a rendelet szerinti perenkívüli úton való bejegyzése. Még csak
annak megjegyzésére szorítkozom, hogy a rendelet 26. §-ának
rendelkezése azért sem magyarázható a cikkíró úr által előadott
módon, mert kivételes intézkedésnek kiterjesztő magyarázata
Főszerkesztő :
Dr. D á r d a y S á n d o r .

helyt nem foghatván, kifejezett rendelkezés hiányában a 26. §.
a végrehajtási bejegyzésekre nem vonatkozhatik.
Dr. Pintér Ernő.

— A Bűnügyi Szemle f. évi október 15-én megjelent számában dr. Bálás P. Elemér ((Büntető eljárás-e a nyomozás?)) címen a
hamis vád minősítése szempontjából fejtegeti a nyomozás büntetőeljárás jogi jellegét. — I f j . Dombováry Géza «A katonai BTK. szerinti függelemsértésről» de lege ferenda a katonai BTK. vonatkozó
rendelkezéseinek hiányosságait világítja meg. — Dr. Berger Miksa
jA BTK. 386, §-ához» című cikkében azt a kérdést igyekezik eldönteni, hogy az adósnak a hitelezők megkárosítását célzó cselekménye
a végrehajtás előtti idő mely szakában válik büntetőjogilag jelentőssé. — Ezutá n dr. Degre Miklós méltatja Vámbéri] Rusztem «A bűnvádi perrendtartás tankönyve)) c. művének legutóbb megjelent III.
kiadását. — Ezt a belföldi lapszemle, a külföldi irodalmi szemle
(rovatvezető: dr. Hcller Erik) és kisebb közlemények (Hadimunka
vállalása az ellenség részére, hűtlenség. — A japán tolvajok és a
j a p á n rendőrség stb.) követik.

KCJLFÖLD.

— Liszt professzor a jogi közeledésről hosszabb tanulmányt írt a Zeitsehrift für die ges. Strafrechtswissenschaft
legutóbbi (XXXVIII. 1.) füzetében. Az agitátor hevével száll síkra
a középeurópai országok büntetőjoga egységesítésének eszmójeért. Rámutat arra, hogy ha a forgalmi j o g egységesítésére irányuló törekvés a középeurópai országok közös gazdasági érdekei
helyes kielégítésének követelménye volt, a büntetőjog terén a
közeledés a középeurópai népek kullúrközösségének
megnyilvánulása. A büntetőjog értékítéleteknek kifejezője, az értékítéletek
pedig az oly népeknél, amelyeknek azonos vagy egymáshoz közelálló a kultúrfoka, nem lehetnek lényegesen eltérők. A világháborúban résztvevő népek csoportosulásainak kialakulása szintén kultúrközösségben gyökerezik. A büntetőjognak kulturában
gyökerező jellege a büntetőjogi közeledést is egyenesen politikai
jelentőségűvé avatja. A kultúra megvédésére: a közös kultúra
ellen támadók megfékezésére, valamint a kultúrközösség élősdijeinek kiirtására hivatott rendszabályoknak tartalmilag szintén
kell közeledniük egymáshoz. Behatóan ismerteti Liszt a német
jogászgyülés állandó választmánya részéről a büntetőjogi közeledés kérdésében elfoglalt álláspontot és vázolja Gleispach bécsi
tanárnak, Ivahl berlini tanárnak és Vámbéry Rusztemnek a közeledés szükségességére, méreteire és módozataira vonatkozó
fejtegetéseit. Példái, amelyekkel a közeledési mozgalmat a történelmi és kulturális fejlődés étappejakép és logikai szükségszerűség gyanánt állítja be, frappánsan hatnak. Lendületes érvelése az időszerűség kérdésében meg fogja győzni a kételkedőket.
Javaslata pedig, amelyet az érdemleges munkálatok megindítására, terjedelmére és módszerére vonatkozóan tesz, a széles látókörű kriminálpolitikai vezérnek átgondolt programmja, az ötletek
e kincsestárának értékes gyarapítása és fejlesztése.
— S o h m B n d o l f , a német birodalom legkiválóbb magánjogászainak egyike, a lipcsei egyetem dísze, 75-ik évét töltötte
be az elmúlt hónapban. Sohm a német Ptk. megteremtése körül
teljesített kitűnő munkásságon kívül fényes írói múltra is tekinthet vissza. A német magánjog, a római j o g és a jogtörténet
irodalmát nagyértékű művekkel gazdagította. Magas kora dacára is legszorgalmasabb tanarai közé tartozik a leipzigi egyetemnek. A «pour le merite)) érdemrend adományozásával járó
magas kitüntetés csak kevéssé tudta feledtetni Sohmmal azt a
nagy fájdalmat, amelyet atyai szíve a férfikorban levő két
fiának hősi halála felett érzett. Kívánjuk, hogy a vigaszt számára
a zavartalan tudományos működés hozza meg.

— ügyvédek részvétele a közigazgatásban. A porosz
igazságügyminiszter köriratban felkérte az ügyvédi kamarákat,
hogy támogassák a városokat a közigazgatási teendők ellátásában. Ezt a felhívást a íiatalabb közigazgatási tisztviselők katonai
szolgálatra való bevonulása tette szükségessé. A körirat rámutat
arra, hogy az ügyvédi kar tagjai között sokan vannak, akik készek és alkalmasak közigazgatási teendők ellátására. A miniszter felkéri a kamarákat, hogy foglaljanak állást ebben a kérdésben, lépjenek közvetlen érintkezésbe a porosz városok szervezetével és közöljék közvetlenül a városokkal azon ügyvédek jegyzékét, akik készek és alkalmasak közigazgatási teendők elvégzésére
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J o g e g y s é g e s í t é s a büntetőjogban.
I.
A szövetkezett középeurópai államok között való jogi közeledés eszméje és kívánsága a német szaksajtóban mind nagyobb
jogterületeket ölel át. És mind határozottabb és céltudatosabb
alakot ölt.
Kiindulásában az ú. n. forgalmi jognak (Wirtschafts- und
Verkehrsrecht) lehetőleg egyöntetűen és egységes alapelvek szerint való szabályozására szorítkozva csakhamar belevonták a
jogi közeledésre állítottan alkalmas területekbe a büntetőjogot
is. Es holott kezdetben a büntetőjog terén is csak a jogi közeledés kívánatosságát hangoztatták, kevesseí uíóbb már a jogeggségesités követelését domborították ki. Míg végül Liszt Ferenc
már nyíltan síkra száll a tartalmában is, formailag is egységes,
a Németbirodalomban, Ausztriában és Magyarországban egyaránt
közös büntető törvénykönyv
érdekében.
A szerény, szinte félénken kopogtató óhajt rohamozó léptekben az erő érzetétől duzzadó követelés váltotta föl és a kezdetben kizárólag vezető tudományos és jogi szempontokat mind
leplezetlenebbiil háttérbe szorítják az elfogulatlan jogi mérlegeléstől idegen politikai nézőpontok. Az eredetileg tisztán jogpolitikai kérdés mind követelőbben állampolitikai alakot ölt.
Eleitől bizalmatlansággal fogadtam az ú. n. jogegységesítési
mozgalmat. Sejtettem politikai hátterét és tartottam politikailag
is levonható végső konzekvenciától. Azért, amikor a folyó év
tavaszán a Német Jogászgyűlós állandó bizottsága a jogi közeledés egyengetése érdekében érintkezésbe lépett a Magyar Jogászegylettel, ennek igazgató-választmányában legott állást foglaltam
volt ellene, hogy a közeledési mozgalom a
jogegységesítésnek
cége alatt megindíttassék. Főképen az Ausztriával való viszonylatunkban az Einheitliche Rechtsmonarchie phantasmagóriájának emlékezetében óva intettem a középeurópai szövetkezett államok között méltatásra méltó buzgalommal kezdeményezett
jogközeledési mozgalomnak a jogegységesítés címen való cégjegyzésétől.
A Jogászegylet igazgató-választmánya a német részről érkezett meghívásra adott válaszban készséggel felkínálta ugyan
közreműködését abban a munkában, mely a szövetkezett államok között «a jogrendszerek különbözőségéből eredő nehézségek elhárítását!) tűzte ki feladatául, mégis gondosan óvakodott
attól, hogy a jogegységesítésnek vagy éppen a formailag is közös jogalkotásnak még csak gondolatát is megüsse. És szemben
a Német Jogászgyűlés állandó bizottmányával, mely a szövetkezett államok jogának d e h e t ő széleskörű és nagyszabású egységesítését)) jelezte kívánatosnak, a Magyar Jogászegylet igazgatóválasztmánya ((a tervezett munka területének lehető szoros
körülhatárolását® mondotta szükségesnek. Egyidejűleg megjelölte a forgalmi jognak azon részeit, melyekre nézve a jogközeledési törekvés sikerrel kecsegtet, Ezeken kívül csupán csak azt
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tartotta kívánatosnak, hogy a szövetkezett államokban a különböző jogterületek jogszabályainak összeütközését rendező jogelvek akár államszerződések kötése, akár egybevágó törvények alkotása útján egységes és teljes rendszerré fejlesztessenek ki oly
irányban, amint azt a hágai nemzetközi magánjogi értekezletek
jelzik.
Nyilvánvaló, hogy a szóban levő mozgalom a szövetkezett
államok között az egységes gazdasági szervezkedés és politika
céljából kiindulva kezdetben csak a gazdasági és forgalmi életnek egyazon alapokon való jogi szabályozására irányult, hogy
kezdetben sem itt, sem ott a büntetőjogot nem készültek a szorosabb jogi közeledés kerületeibe belevonni. A Német Jogászgyűlés vezetősége dr Klein Ferenc ezidőszerinti osztrák igazságügyminiszter indítványára csak utóbb jelentette ki elvi hozzájárulását ahhoz, hogy a jogegységesítési törekvések a büntetőjogra
is kiterjesztessenek. A Magyar Jogászegylet igazgató-választmánya
pedig általános kijelentéséből "következtethetőleg a büntetőjog
köréből mindössze nemzetközi vonatkozásainak, a nemzetközi
büntetőjognak egységes alapelvek szerint való szabályozása
mellett nyilatkozott. Oly álláspont, mely aminthogy ezen joá>
anyag természetének, úgy kivált szövetkezett államoknak egymáshoz való viszonylatában a gyakorlati szükségleteknek is megfelel.
Ily óvatos kezdeményezések után a német szaksajtóban a
legilletékesebb szakférfiak mind sűrűbben szólalnak föl a tételes német, magyar és osztrák büntetőjognak nem is annyira
egymáshoz lehető közelítése, mint inkább annak egységesítése
érdekében.
Osztrák részről gróf Gleispach bécsi professzor (Deutsche
Strafrechts Zeitung 1916, 3—4. füzet) azon kívül, mert a jogazonosság az együvétartozandóság érzelmeit erősíti és felkeltheti,
tudományos és jogszolgáltatási gyakorlati tekintetekből mondja
kívánatosnak a három rendbeli büntetőtörvénykönyveknek lehető megegyezését. Fősúlyt vetve az általános részek azonos
rendszerére és tartalmára, míg a különös részekben főleg a gazdaságilag releváns bűncselekmények tényálladékának és büntetési szankciójának azonos megállapítását t a r t j a kívánatosnak.
Mindenesetre jellemző, hogy Gléispach elégségesnek találná, ha
a németeV és az osztrákok a mind két részről már előrehaladott
büntetőtörvénykönyvjavaslatokat egymással összhangba hoznák,
(.(biztos lévény), hogy Magyarország a Németbirodalom és Ausztria
között közössé vált büntetőjogot aggály nélkül magyar j o g erejére is emelhetné, aminthogy emelné is.
Habár Vámbéry
Rusztem
(Deutsche Strafrechts Zeitung
1916, 5—6. füzet) abban a válaszában, melyet Angyal Pállal történt megbeszélés alapján Gleispach fejtegetéseire ((Magyarországból való v i s s z h a n g é k é n t adott, minden félreértést kizáró határozottsággal ellentmond oly föltételezésnek, mintha a büntetőjog
terén való egységesítő előmunkálatok Magyarország közreműködése nélkül folyamatba tehetők lennének, a tartalomban való
jogegységesítés érdekében még Gleispachot is túlszárnyaló lelkesedéssel nyilatkozik. A három rendbeli büntetőtörvénykönyv
általános részében az azonos rendszer mellett a fogalmi meghatározások azonos fogalmazását tartja szükségesnek, a különös
részben a gazdaságilag releváns bűncselekmények tényálladékának megállapítása körül teljesen azonos szövegezést sürget, amit
a szövetkezett államok katonai és diplomáciai biztonsága ellen
elkövetett bűncselekmények tekintetében is javaslatba hoz.
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Amíg a német Kahl (Deutsche Strafrechtszeitung, 1916.
7—8. füzet) — aki nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az egységesítési mozgalom nem formálisan is azonos törvények létesítésére, hanem csak lehetőleg azonos tartalmú törvények alkotására
irányulhat — kevés bizalommal van a jogegységesítésnek a büntetőjog terén való jogosultsága és eredményessége irányában,
mert attól sem tudományos, sem politikai nyereséget nem vár és
mert a törvények azonos szövege sem biztosítja a jogalkalmazás
egységességét, addig osztrák részről Hoegel (Deutsche Juristen
Ztg., 1916., 21—22 füzet) helyteleníti ugyan a jogegységesítés kifejezésének használatát. Mert csak a büntetőtörvénykönyvek
x-endszerében és a forgalomra lényeges rendelkezéseikben való
jogi közeledés jöhet szóba. Ennek a közeledésnek azonban lvahl-lal
szemben a «Bundesstaaten» — már t. i. Németország, Ausztria
és Magyarország — között való gazdasági és politikai közeledés
szempontjából nagy jelentőséget tulajdonít.
Kahl-lal egyidejűleg, de vele ellentétben dr. Klein Ferenc is
(Deutsche Juristen Ztg., 1916., 13—14. sz.) abban a véleményben
van, hogy a szövetkezett államok büntetőjogának a jogi közeledés kerületeibe való befogadásának feltételei meg vannak adva
és időszerűnek találná, hogy az új büntetötörvénykönyv megalkotására mind a három államban folyamatban levő előmunkálatok
ezentúl a jogkiegyenlítés
(Rechtsausgleichung) szellemében folytattassanak.
Végül pedig — úgylátszik, főképen Kahl elutasító magatartásának ellensúlyozására — a napirendre került kérdéshez szinte
programmszerűen hozzászólott Liszt Ferenc is (Zeitschrift für die
ges. Strafrechtswissenschaft, XXXVIII. k. 1. füzet) és — mint a
Jogt. Közlöny mult heti száma konstatálja — «az agitátor hevével száll síkra a közópeurópai államok büntetőjoga egységesítésének eszméjeért». Ugy találom, az agitátori hév ismét magával
ragadta és az addig higgadt jogászi diszkussziót talán önkénytelen és időelőtti túlőszinteséggel félreismerhetetlen politikai
ízzel keverve a jó ügynek aligha tett jó szolgálatot. Kötve hiszem,
hogy — mint a Jogt. Közlöny utolsó száma reméli — épen Lisztnek érvelése alkalmas lenne a közülünk való kételkedőknek meggyőzésére.
Már tanulmányának címe is gondolkodóba ejt: ((Einheitliches
mitteleuropáisches Strafrecht)). A címnek megfelel az értekezés
tartalma is. Amint a középeurópai államok között az egységes
forgalmi jog követelése a gazdasági érdekek közösségéből folyik,
úgy Liszt szerint az egységes középeurópai büntetőjog a szövetkezett népek kultúrközösségének folyománya és követelése. Azért
a büntetőtörvényhozás különbözősége nehezen tűrhető szoros
szövetségben levő törzsek, népek és államok körén belül. Ugyanazokból az okokból, melyek az egységbe tömörült német államokra mérvadók voltak, hogy az új Németbirodalom
részére
elsősorban egységes büntetőtörvény könyvet alkossanak
és csak
utóbb tértek reá a polgári törvénykönyv és a perjog egységesítésére is: ugyanazon okokból Liszt egységes büntetőtörvényhozást
követel a középeurópai államok részére. Ezen a nyomon közös
büntetőtörvénykönyv javaslatának elkészítését tartja szükségesnek a büntetőjog azon részeit felölelően, melyek tekintetében a
három kormány között megállapodás létesülne. Ez a javaslat,
mint nemzetközi szerződés elfogadás vagy visszautasítás végett,
de változtatások kizárásával a törvényhozó testületek elé volna
terjesztendő és elfogadás esetében integráns része lenne az egyes
államok általános büntetőtörvénykönyvének. Az általános büntetőtörvénykönyv kiegészítő részét képező ((egységes büntetőjog® —
Einheitsstrafrecht — a jövőben is csak a szerződő államok hozzájárulásával lenne módosítható. Nehogy pedig az Einheitsstrafrechten kívül eső büntetőjogi kérdések szabályozásánál — mi
körül a ((Verbandsstaaten)) mindegyike számára az önálló rendelkezés akár korlátlanul, akár bizonyos korlátok között fentartatnék — a ((nemzeti törvényhozás)) túltengésbe jöjjön, célszerű
volna, hogy a három állam szerződési kötelezettséget vállaljon,
hogy büntetőtörvényhozásukon változtatásokat csak az egymással
való tanácskozások után fognak foganatosítani.
Látnivaló, hogy Liszt javaslatában és kivált annak indokolásában oly húrok rezdülnek meg, melyek a korábban jogi közeledésnek, majd a jogegységesítésnek kívánságát eredeti kiindulásától eltérítve végső következményeiben és alakulatában előreláthatlnn — vagy talán nagyon is áttetsző — elsőrangú politikai
követeléssé avatják. A tudományos kötetlen és önkénytelen jogi
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közeledés gondolata helyébe különböző, ezideig semmi néven
nevezendő közös szerves államjogi kapcsolatban nem álló nemzetek viszonylatában a jogi megkötöttség, az önálló rendelkezési
jogról való lemondás eszméje tolakodik fel oly jogi matéria szabályozásában, mely a büntetőjog nemzetközi vonatkozásaitól eltekintve vitán kivül legszorosabb kapcsolatban és kölcsönhatásban van az egyes népek nemzeti egyediségével, szociális és erkölcsi felfogásával és viszonyaival, állami és társadalmi rendjével,
az egy bizonyos államban uralkodó összes jogviszonylatokkal.
A büntetőjognak ezt a «nemzeti sajátosságát)) nem vonja kétségbe Liszt sem. Mégis úgy találja, hogy a «népek és törzsek)) históriai sajátossága a büntetőjog egységesítése ellenében sem tudatos, sem önkénytelen ellentállást nem fejthet ki. Aminek igazolásául arra utal, hogy amint az egységes német birodalmi büntetőtörvénykönyv nagyobb nehézségek nélkül volt elfogadható és
életbeléptethető, úgy az egységes svájci büntetőtörvényjavaslat
is minden akadályt szerencsésen leküzdött, a minthogy a sok
nemzetiségű Ausztriának is egységes büntetőtörvénykönyve van.
Már ezen hasonlatokból, abból a kiindulásból, melynél fogva
a ((népek és törzsek® a büntetőjog egységesítésének ellentállani
nem képesek, nagyon is érthetően keresztülcsillámlik Liszt határozott állásfoglalásának — ((fordern wir® — tnlajdonképeni
magja és alig leplezett célja. Amikor kijelenti, hogy a büntetőjog nemzeti sajátossága nem akadálya a büntetőtörvényhozás
kívánatos egységesítésének. Amelyik tőle bevallottan azért kívánatos, mert attól a középhatalmak szövetségére politikai
hasznot
vár. Hogy ezt a politikai hasznot egyelőre a szövetkezett népek
kultúrközösségében exponálja : annál kevésbbé tompíthatja Liszt
eszmemenetének és érvelésének kihegyezetten állampolitikai hátterét és élét, mert erre a kultúrközösségre mint a szövetkezett népeket mind szorosabban átkaroló oly kötelékre is gondol, mely
minden időkre a politikai szövetség megerősödését és mélyítését
biztosítja.
(Folyt, köv.)

Dr. Doleschall

Alfréd.

A megbízó felelőssége az angol jogban.
Duo si faciunt idem, non est idem! A paroemia különösen
illik a kölcsönvett jogintézményekre, mert eltérő jogrendszer
talajában az átültetett palántának más a virága, más a gyümölcse. Hiába igyekeznek (illetve látszanak igyekezni) a minta
utánzására, — a parlamentárizmus nem az nálunk, ami Angliában,
a jury is másszínű, a Criminal Appeal Act nem édestestvére az
1914 : XIII, tc.-nek és tárgyamra térve: a megbízó objektív felelőssége a megbizottja által harmadiknak okozott kárért nem
egészen olyan, amint azt a nem-angol írók hivatkozásaikban elképzelik.
Az angol ((tort»-jog rendkívüli fejlettsége minden esetre utal
arra, hogy tanulságait értékesítsék, a háborús állapotok meg
éppen kötelességgé emelik az ellenséges javak lefoglalását.
A 13-as jogegységi döntvény körüli kérdések szempontjából
elsősorban is a vétkesség gondolatának az angol jogban való
szereplése érdemel figyelmet.
Az, amit Unger: «Handeln auf eigene Gefahr»-nak nevezett,
még a legrégibb angol jogban sem érvényesült. A véletlen okozta
kár, habár emberi cselekvés is szerepelt az okozati láncolatban,
annál maradt, akit ért. Egy régi skót jogkönyv tanítja 1 (Forme
and Maner of Báron Courts): Ha egy vad vagy makrancos ló
valakit akarata ellenére egy kőre vagy a vízbe dob, akkor a ló
mint «escheit» ( = deodand) 2 a királyé legyen. De másként áll a
1

V. ö. Dr. ü. W. Holmes : Das Gemeine Recht Englands und
Nordamerikas. Ford. Dr. Rudolph Leonhardt. Lipcse, 1912 1. I., III.,
IV. fejezetek.
2
Deodandnak nevezték azt a dolgot vagy állatot, amely valakinek halálát okozta s ezért mint átkosat elkoboztak. Rendszerint a
király adta el s az érte kapott összeget a gyónás nélkül elhalt lélek
javát szolgáló szent célokra fordították. A reformáció után a szegények vagy az elhalt rokonai kapták a pénzt. Míg végül 1846-ban
a deodandokat kiküszöbölték. L. Kenny: Outlines of Criminal Law.
London, 1915. 107. old. Holmes már idézett művében a deodandot
és noxse deditiót a bosszú érzésével hozza kapcsolatba, azonban
valószínűbbnek látszik, hogy a felelősségnek a kártokozó értékére
korlátozását szolgálták, aminek még mindig példája az angol-amerikai hajójog azon elve, hogy a tulajdonos felelőssége csak a hajó
és a járó luvardíjak erejéig áll fenn.
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helyzet, ha a ló szelíd és idomított; ha valaki oktalanul lovagolja, sarkantyúval kergeti a vízbe és ez az ember belefullad,
akkor a ló nem deodand, mert mindez annak az embernek gondatlansága, vagy jogtalansága folytán történt . . . Ugyanitt találjuk a gyakran idézett malom-esetet! Felel-e a malom tulajdonosa azért, mert valakit a víz sodra malmának kerekéhez csapott
s a malomkerék megölte ? Nem, mert a malmot vétkesség nem
terheli s a földtulajdonosnak jogában áll vizén bárhol malmot
építeni.
A vétkesség gondolata csak ott rejtőzött erősebben el, ahol
alperes magatartása felperesnek abszolút jogával jutott ellentétbe, — a tulajdonképeni régi trespass kereseteknél. Iskola-példa
itt a vadrózsabokor-eset. Alperes saját földjén rózsabokrairól
vágja a galyakat, amelyek akarata ellenére átesnek felperes
szomszédos telkére. Alperes átment és elhozta azokat. A tényállás alapján alperest kártérítésre ítélték (ú. n. «nominal damage»!), mert — mondja a híres Littleton bíró: «My Lord, ha jogos
lenne az, hogy a szomszéd átmehessen és az átesett rózsaágakat
elhozhassa, akkor ugyané célból kocsival és lóval is átmehetne,
ha egy nagy fa esett volna át . . . Aminő tilos az utóbbi, oly tilos
az előbbi átlépés is, mert á jog ugyanaz marad, akár kicsi, akár
nagy dolgokról van is szó» . . .
Általában azonban, ahol vétkesség (negligence) nem forog
fenn, ott a felelősség sem következik be. Nem felel senki ((for
damage resulting from the due exercise of his powers — negligence apart)) 3 Ahol tehát a bíróság negligence-t nem állapít
meg, ott a kár, mint véletlen műve, «Act of God» tekintendő. így
a Gibbons v. Pepper esetben — alperes szelid természetű lova
hirtelen megbokrosodva, nekifutott felperesnek — felperest elutasították. A nitroglycerin-esetben alperes fuvarozó cég egy faládát szállított, melyet szállítás közben csurgás következtében ki
kellett bontani. Bontás közben a ládában levő nitroglycerin felrobbant és felperesnek nagy károkat okozott. Felperest elutasították, mert alperesi cég a megkívánható gondossággal járt el és
akkoriban (1866) a nitroglycerin ismeretlen volta következtében
a speciális kezelés elmulasztását nem lehetett negligence-nek minősíteni. 4
Azonban mi is az a negligence, amelyet az angol jog megkövetel? Rokona-e a subjektiv büntetőjogi maliciának? 5 Nem!
A Blyth v. Birmingham Waterwork Co eset kapcsán bírói
definició határozza meg: «A negligence elmulasztása valaminek,
amit rendes ember az életviszonyok ilyen megfontolásától vezérelve, megtenne, vagy megtétele annak, amit okos, rendes ember
nem tenne meg.)) 0 Azonban ehhez hozzáteendő — amint Addison
is hozzáteszi — a negligence csak akkor lehet jogi felelősség
alapja, ha annak, kinek magatartásáról van szó, kötelessége bizonyos magatartási (L. Pollock i. m. 421.) És a XVÍII-ik századig — a gépipar és nagyforgalom koráig — senki negligenceért nem felelt, ha kötelességét nem törvény írta elő, vagy nem
önként vállalta magára. 7
Vagyis a kártérítési felelősséghez (ha nem szerződés vagy
speciális törvény rója ki) vétkesség kell, de e vétkességet objektíve az átlag-ember behelyettesítésével állapítják meg és a szubjektív hiányokat csak úgy veszik figyelembe, ha az átlag-emberhez hasonló viselkedést adott esetben teljesen lehetetlenné tette
(pl. elmezavar, kényszer stb.).
így torkollik bele a vétkesség szubjektív fogalma a veszélyesség objektív kritériumába, amely rendszerint azon elővigyázati szabályokat adja, amelyek betartásával köteles mindenki
a konkrét cselekvést elvégezni. Az angol jogfejlődés iránya azon
3

Seward Brice : The Law of Tramways and Light Railways
London, 1898. 59. old.
4
V. ö. Sir Frederick Pollock : The Law of Torts. London,
1901. 135. és köv. oldal.
5
Az angol «tort»-jog nagyszámú határozott tényállású magánjogi vétséget ismer (pl. Fraud, Trespass, Waste, Nuisance stb.),
amelyek a büntetendő és magánjogilag tiltott cselekmények határán
állnak. Ezek közül némelyek időnként törvénycikkek alapján a büntetőjog körébe emelkednek. Ennek az anyagnak megvitatása természetesen e sorok kereteiből kiesik.
6
C. G. Addison : Treatise on the Law of Torts. London, 1906.
703. 1. Pollock i. m. 420. old.
7
Edward Jenks : Negligence and Deceit in the Law of Torts.
The Law Quarterly Rewiew. 1910. évf., 159. oldal.
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rendszabályokat specializálta, amelyeknek megszegése esetén a
felelősség — a megszegés tényének megrovást érdemlő volta
következtében — bekövetkezik.
A veszélyesség kritériumait ennélfogva az élettapasztalat és
tudás határozza meg, mert a kérdés, vájjon a konkrét esetben
hogyan kell a gondos embernek cselekednie, egyenlő ezzel a
kérdéssel : mire tanít a tapasztalat az ilyen vagy amolyan magatartás vagy körülmény veszélyessége felől ?
És itt következik a jury szerepe I Mert a bíróság csak azt határozza meg, hogy a bizonyítás folyamán megállapítottak-e olyan
tényeket, amelyekből a negligence következtethető, de az esküdtek hatáskörébe esik annak megállapítása, vájjon e tényekből a
negligence valóban következtetendő-e ? (Metr. R. Co. v. Jacksonesetben kifejtve 1. Pollock i. m. 432. old.)
Ezért mondhatja ki Holmes, hogy az angol-amerikai jognak
alaptétele, hogy csak azon cselekménye okozta kárért felel az
ember, amelyért az átlagember a konkrét esetben megrovást érdemel. (Holmes i. m. 162. 1.)
A vétkességnek e kritériumok változása folytáni tágulása
kétségtelenül a modern jognak egyik legjellemzőbb sajátossága,
így a veszélyesség gondolatának honorálása a vétkesség fogalmában az elv: aki oly cselekvést végez vagy rendel, amely veszéllyel jár, az felel a következményekért. S ezért nem kivételek
az újabb jogszabályok, amelyek a veszélyes üzemekben előforduló szerencsétlenségekért megállapítják a negligence bizonyítása
nélkül (de annak vélelmével !) a felelősséget, mert itt csupán a
vétkesség tanának modern alakja hatol a régibe.
Az 1897-es Workmen's Compensation Akt, (melyet 1901-ben
a mezőgazdaságra is kiterjesztettek) is e gondolatot uralja,
amely Pollock nézete szerint (i. m. 105. I.) különben sem az
angol tort-jog része, hanem kényszerű biztosítás-féle.
De a vétkesség gondolatának a veszélyesség kritériumaival
való honorálása a bizonyítási teher megosztásában is megnyilvánul. Ahol a felek között nincsen szerződés, ott a bizonyítás
terhe arra nehezedik, aki a negligence-re hivatkozik. Nemcsak
azt kell kimutatnia, hogy oly módon szenvedett kárt, amelyet
felperes negligence-e okozhatott, hanem igazolnia kell, hogy:„
valóban így is okozta azt felperes, olyan tényeket kell igazolnia,
amelyek felperes köteles gondosságával összeférhetetlenek (kimondva : Hamnack v. White-esetben 1. Pollock i. m. 426. I.),
Kimondotta egyízben a bíróság (Lord Halsbury), hogy — igazolás hiányában — ép annyira vélelem az, hogy a károsult rohant
a vonatnak, mint az, hogy a vonat rohant a károsultnak. A Gotton v. Wood-esetben 8 felperes neje az omnibusz előtt elhaladva egy másik kocsitól megrémült és megint visszaugrott az
omnibusz elé, amely elütötte. Alperes kocsivezetője látta, amint
a nő elhalad előtte s megnyugodva néhány szót szólt a kalauznak és nem vette észre, hogy felperes neje visszaugrik a kocsi
elé. A bíróság úgy döntött, hogy itt gondatlanság nem forog
fenn (a vezető beszélgetése is szükséges volt) és felperest elutasították.
Ha a kártokozó cselekmény alperes vagy szolgájának ellenőrzése alatt áll s rendes ellenőrzés esetén nem szokott ily kárral járni, akkor a bíróság a gondosság hiányát vélelmezheti.
(Pollock i. m. 428. 1.)
így prejudikálhat az angol bíróság már a bizonyítási teher
elosztásával is.
Ugyancsak beszorítja a felelősséget a vétkesség gondolata
annyiban is, hogy csak a veszélyessége folytán megrovást érdemlő magatartás természetes következményéig terjed, vagyis
azokig, amelyeket gondos ember adott helyzetben előre látott
volna, ezen túl nem.
A Blyth v. Birmingham Waterworks Co eset (1. Addison
i. m. 704. 1.) ennek igazolása. Alperes vízművei céljaira csöveket
rakott le és minden elővigyázati intézkedést megtett a rendes
hideg okozta esetleges károk kivédésére. Azonban ez intézkedések egy rendkívül hideg télen elégtelennek bizonyultak. Alperes negligence-ét a bíróság nem állapította meg.
A vétkesség gondolatának eddigi követéséből kitűnik, hogy
az angol jog a lehetőségek határáig érvényesíti a szubjektív
8

Idevágó esetekre lásd: Seymour D. Thompson :. The Law of
Negligence. San-Francisco, 1880. I—II. Ball: Leading cases on the
Law of Torts. London, 1884. Ugyancsak Addison idézett művét.

408

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

elemeket, a mens rea-t, csakhogy a jog sajátosságát tekintetbe
véve (az nem lévén pszichológia, mint Pollock mondja) ezt azon
objektiv tények megállapításával teszi, amelyeknek megléte vagy
hiánya az emberi szubjektum erkölcsi színezetének külső bizonyítékait szolgáltatja.
S még erősebben szembetűnik e gondolat, ha ott követjük,
ahol a vétkesség kiderítése még nehezbb, — a megbízónak a megbízottért való felelősségének kérdésében.
Az angol jog valóban felállítja a respondeat superior elvét,
amely a kontinensen azt jelenti, hogy a megbízó feltétlenül felel
a megbízottja által harmadiknak okozott kárért. Angliában
azonban — már a megkívánt vétkesség előbb ismertetett sajátosságai következtében is — mást jelent !
Mindenekelőtt a respondeat superior elve nem minden megbízás, sem munkaszerződés, hanem csupán a szolgálati viszonyban — a master és servant viszonyában — érvényesül feltétlenül. Ilyen viszony pedig csak akkor áll fenn, ha a megbízó ccretains the power of controlling the work» (Sadler v. Henlock 1. Pollock i. m. 78. 1.). Ellenben independent contractor, aki meghatározott eredmény előállítását vállalja el úgy, hogy a végrehajtás módját maga határozza meg. Ilyen esetben — mondja Bramwell bíró — a master és servant viszonya nem lévén meg, a
munkaadó nem felel 1 A control mérvének nagysága az, amelynek alapján a felelősséget a kártokozóról a controlra kötelezettre áttolják, úgy okoskodván, hogy ahol ennek igen nagy
mértékben kell meglennie, ott a kár bekövetkezése — ha más
kritériumokat kielégít — a gazda vétkességének praesumptio
iuris et de iure-je. Ezért mondja Addison: . . . . A megbízónak a
megbizottérti felelőssége a közöttük levő jogviszonytól és az
előbbinek az utóbbival szemben gyakorolt ellenőrzésének
nagyságától függ. S ezért mondhatja Pollock (i. m. 77. old.) : ((Nem
azért felelek szolgám vagy megbízottam jogtalanságaiért, mert
felhatalmaztam, vagy ő személyesen képvisel engem, hanem
azért, mert kötelességem ügyelni arra (t. i. a acontrob gondolata folytán), hogy ügyeimet a mások biztonsága iránti köteles
óvatossággal vezessék.)) A «control» gondolatának e gondolatm e n e t b e n való elhelyezkedését kitűnően szemlélteti a Mc. Laughan
v. Pryor eset, amely kimondja, hogy rendesen nem felel
ugyan az a kocsisért, aki a bérkocsit egy időre használja, de ha
gyors, vagy gondatlan hajtást parancsolt, vagy ilyent szóval
vagy jellel jóváhagyott, akkor már felel a közben okozott
kárért ! (V. ö. Pollock i. m. 80. old.) A megbízási jogviszonyokat már Blackstone 9 igen finom vizsgálatokkal különbözteti egymástól s a modern angol jog eljárása, mely a ((control)) gondolatának segélyével az önállóság foka szerint választja szét a szolgálati viszonyokat, egy igen egészséges iránynak folytatása.
Fontos kivétel továbbá, hogy amidőn a sértett maga is servantja a gazdának, (ez az u. n. common employment) a gazda.- —
az 1880. évi Employer's Liability Act és az 1897. évi Vorkmen's
Compensition Act nem érintette, vagyis nem veszélyes üzemekben — a gazda csak igazolt gondatlansága esetén felel. Mert az
angol bíróságok nézete szerint az aki szolgálatba lép, egyúttal
az e szolgálattal járó .kockázatot önként magára vállalja. Ilyen
szabály — mint Pollock helyesen mondja, — sehol nincsen a
kontinensen.
Igazolandó azonkívül minden esetben, hogy a szolga megbízása körében járt el és meghatalmazásának terjedelmét nem
lépte át.
Amíg tehát a speciális megbízás éppen az adott kártokozó
cselekményre irányult, addig e kérdésben nehézség alig merülhet fel. Mihelyt azonban a tulajdonképeni negligence-ről van
szó, az angol döntések igen beszorítva érvényesítik a respondeat superior tanát. Lássunk csak néhány esetet.
A Mc. Manus v. Crickett esetben kimondották, hogy ha a
szolga, anélkül, hogy erről gazdájának tudomása volna, saját
céljaira elhajt a kocsival s ez alkalommal kárt okoz, a gazda
nem felel a kárért.
ü
Commentaries on the Laws of England, 8-ik kiadás, I. könyv,
429—432. old. Blackstone kimondja ugyan a qui facit per alium facit per se elvet, de felsorolt esetei mindig kifejezésre juttatják,
hogy a gazdát vagy vétkesség terheli, vagy gondatlanság, vagy alperes foglalkozása olyan, hogy az okozott kár rendesen előfordul,
az «üzem»-hez tartozik, miért is helyesen írható az ő rovására.
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A Beard v. London Gen. Omnibus Co. esetében az omnibusz-kalauz a vezető távollétében maga hajtott vissza kiindulási
pontjukhoz s ez alkalommal felperesnek kárt okozott. A társaság felelősségét nem állapították meg, minthogy a kalauznak
nincsen meghatalmazása a kocsivezetésre.
A Williams v. Jones-esetben alperes egy ácsot fogadott
hogy egy cégtáblát készíttessen vele és engedélyt szerzett arra,
hogy az ács munkáját felperes félszerében végezze. Az ács
pipára gyújtott és gondatlanságból felgyújtotta felperes félszerét. Felperest elutasították azon az alapon, hogy az ács pipáragyujtása nincs kapcsolatban (!) azzal a foglalkozással, amellyel
megbízták.
A Mc. Ivenzie v. Mc. Leod-esetben a szolgáló a kéményt
égő szalmacsóvával tisztogatta és gondatlanságból leégette a
házat. Kimondották, hogy gazdája nem felel a kárért, mert a
kémény megtisztítása nem volt a szolgáló dolga, sem az, hogy
e célból tüzet használjon (1. e. Addison i. m. 707. old.).
Adott esetben mindig vitathatja alperes, hogy a kártokozónak meghatalmazása a kártokozó magatartására nem terjedt ki,
sőt ha erre a megbízónak sincs jogosultsága, akkor ez bírói
vélelem.
Igen sok esetben vizsgálat tárgya volt, vájjon a kártokozó
cselekmény szükségszerűen része-e a megbízásnak. (Sőt Addison
ezt meghatározásába is beleveszi!) A Gregory v. Piper-eset pedig
kimondja (v. ö. Thompson i. m. 884. old.) : «a gazda felel szolgájának azon cselekményeért, amelyet az parancsainak rendes
gondossággal (?) való teljesítése közben okoz.
Ez utóbbi azonban csak árnyalati finomságokat juttat kifejezésre. De már határozott szabálya az angol jognak (a Javaslat második szövegének álláspontjával ellentétben): nem felel a
megbízó, akár master tegyen is, a megbízottnak ccvvilfub (önkényes), duhaj, gonoszszándékú cselekményeiért. 10 Itt ugyanis a
szolga helyreállítja teljes önállóságát és a maga céljaira cselekszik.
Minő előfeltételei vannak tehát a megbízó felelősségének ? :
a kártokozó magatartás legalább is negligence legyen, mert
ha cz eset a veszélyesség kritériumaira nem reagál, akkor a kár
annál marad, akit ért;
a felelősségnek a kártokozóról a megbízóra való feltétlen
áttolásához a kettőnek olyan jogviszonya szükséges (az ú. n.
ccservice))), hogy a köteles control nagysága folytán a károsító
cselekmény bekövetkezése alapján egymagában megrovást érdemel a gazda magatartása;
a kártokozó magatartásnak a megbízás körében kell történnie oly módon, hogy a megbízott meghatalmazása arra kiterjedjen. Ez minden esetben vita tárgya lehet, melyet a jury dönt el;
. a kártokozó magatartása a megbízás körébe essék, megrovást érdemlő legyen, de ne legyen sem a szolga saját célját szolgáló, sem ((wilfub, azaz tulajdonképen vétkes, mert ily esetben
a megbízó nem felel!
Ha ehhez még hozzávesszük a jury szerepét, amely a negligence következtetése s a ((természetes következmények)) tárgyában dönt, nemkülönben a bíróság hatalmát a bizonyítási teher
elosztásában, — akkor átlátjuk, hogy a respondeat superior
elve általában csak ott áll feltétlenül, ahol a konkrét károsító
cselékvés annyira a megbízó parancsai szerint történik, hogy a
megbízott csupán az ő eszköze. De a megbízott önállósága esetén az angol jognak számtalan módja van a vétlenség honorálására, a kisiparos, kisgazda, kiskereskedő esetleges tönkretételének megakadályozására.
És a teljes vétlenség esetén is elítélő esetekből is gyakran
kilátszik a lóláb I A Limpus v. London General Omnibus Go.
(v. ö. Pollock i. m. 91. old.) esetben alperes egyik kocsivezetője
felperes omnibusza előtt elhajtva, felfordította azt. Alperes nyomtatott utasításokat adott kocsivezetőinek, amelyben eltiltotta őket
attól, hogy más omnibusszal versenyezzenek. A jury mégis úgy
döntött, hogy a kocsivezető magatartása kötelezi a társaságot,
mert a jog nem tűrheti, hogy a gazda «titkos utasitásokkah
kivonja magát a felelősség alól.
íme, e nagyvonásokban adott vázlatból is kitűnik, hogy az
angol jogra is érvényes az, amit Grosschmid oly szépen fejez ki:
10

Brice i. m. 69. old.; Thompson i. m. 865. old.; Dávid Nasmith;
The Institutes of English Priváté Law. London, 1875, 174. old.
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«a felelősség mögött mindenütt ott lebeg a vétkesség egy árnyéka®.
A magyar jogban is érvényesíthető helyes gondolatoknak
tűnnek fel a következők:
a vétkesség helyett a veszélyesség modern gondolatának szerepeltetése, azonban anélkül, hogy fogalmát felsorolással igyekeznők kimeríteni. A veszélyesség fogalma egyúttal lehetővé teszi
azt, hogy a veszélyes üzemekben előforduló balesetekért való felelősség a kártérítés egy általános cáusájába olvadhasson;
annak a viszonynak megjelölése, amelynek a kártokozó
(legyen B.) és az esetleg felelős személy (legyen A.) között fenn
kell forognia, úgy történjék, hogy a konkrét esetekben a megbízott eszközisége vagy önállósága honorálható legyen. Erre a
((megbízó-megbízott®, ((munkaadó-munkavállaló)) megjelölés igen
alkalmatlan, mert nemcsak különböző jogviszonyok képezhetik
tartalmát, hanem ugyanazon jogviszony esetén is a különböző
foglalkozási ágak szerint igen különböző lesz a megbízott önállósága. 1 1 Minél önállótlanabb e viszony következtében B., annál
inkább érvényesülhet az az elv, hogy a harmadiknak okozott
kárért A. felel, mert a kár megtörténteért egymagában megrovást érdemel;
minél önállóban jár el B., annál kevésbbé felel A., és B.
szándékos vétkessége esetén csak A. magatartásának megfelelő
veszélyessége húzhatja magára — a közöttük levő jogviszony
ellenállásának vagy vezetőképességének tekintetbevétclével — a
harmadiknak okozott kárért való felelősséget.
Előttünk a különböző jogelvek szétszórt sugarai! A jogdogmatika lencséjével való összpontosításuk egy más dolgozatnak
lesz feladata.
Dr. Bárd József.

A titkos tartalék a m a g y a r jogrendszerben.
A hadinyereségadóra vonatkozó törvény a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok rejtett tartalékait adólőrrásul használja fel, amennyire úgy rendelkezik, hogy a hadi üzletévek alatt
gyűjtött, mérlegszerűen ki nem mutatott ú. n. titkos tartalékok
összege a hadi évek üzleti eredményéhez hozzászámítandók.
Élénken emlékezünk még azokra a parlamenti beszédekre,
melyek az új adóalapot kommentálták. Voltak felszólalók, akik
oly tisztes borzadállyal és oly rosszul alkalmazott etikával tekintettek a titkos tartalék megközelíthetetlen misztériumára, hogy óva
intették a kormányt, hogy a ((titkos tartalék® mint erkölcsileg
megengedhetetlen intézmény, kifejezése törvénytárunkban helyet
találjon. Kétségtelen, hogy a tartaléknak dtitkos® jelzőjű nomenklatúrája nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez a gazdasági
fogalom a legkülönbözőbb megítélésben részesíttessék. A pénzügyminiszternek igaza van abban, amit replikáiban többször
hangsúlyozott is, hogy «a titkos tartalék gyűjtése nemcsak megengedett, hanem feltétlenül szükséges, közgazdaságilag hasznos
és így előmozdítandó dolog®, e tartaléktipusra vonatkozó téveszmék elterjedéséhez azonban a ((titkos® kifejezés szerencsétlen
volta sokban hozzájárult, anélkül, hogy ez valójában indokolt
lett volna. E tartaléktipusnak ugyanis a ((titok® logikai fogalmához semmi köze ; a gazdasági forgalom, a mérlegszerű tartalékok mellett annyira természetesnek, sőt a szolid és előrelátó
üzletvitel annyira elengedhetetlen kriteirumának tekinti a mérlegszerűen ki nem tüntetett tartalékokat, hogy a vállalatok nemcsak titkot nem csinálnak abból, hogy ily tartalékok felett rendelkeznek, hanem a Deutsche Bank és Dresdner Bank által iniciált szokás alapján már több mint egy évtizede megtaláljuk az
egyes intézeti évi jelentésekben a részvényesekre és az üzleti
világra is kétségkívül megnyugtatóan ható azt a kijelentést,
hogy a vállalat a lefolyt üzletév alatt ((benső tartalékait® ismét
lényegesen szaporította.

11

Itt tűnik szembe az, hogy ^a római jogi kontraktus-kategóriák erősen alkalmatlanok ott, ahol a modern jogtételekről van szó.
A megbízás tartalmát képező életviszonyok ezerfélesége nem tükröződik vissza a jogfogalmakban. Ami közös sajátosságot ezek kiragadnak, az nem az, ami a tulajdonképen fontos a kártérítés modern
jogában. A fontos itt: az önállóság és függőség foka. Talán a rómaiaknál is a rabszolgaság intézménye volt az oka annak, hogy a
megbízási viszonyok különböző fundamentum divisionisok alapján
való elkülönítése nem látszott oly rendkívüli nagyérdekűnek.
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A ((titkos tartalék)) ideológiája és a ((benső tartalék® kifejezése között tehát kvantitatív különbség nincs. E tartaléktipus
összegszerűségének elhallgatása nem a tartalék titkos természetére enged következtetni, hanem egyedül azt a tényleges helyzetet manifesztálja, hogy maga a konkrét vállalat sincs tisztában
azzal, hogy mérlegszerűen fel nem tüntetett vagyona pontosan
mily összeget képvisel.
A közigazgatási bíróságnak például állandó gyakorlata, hogy
azok a jövedelmek, melyek az értékpapírok tőzsdei árfolyamának emelkedése folytán vannak kimutatva, a pénzpiac kedvező
alakulásán alapuló társasági benső vagyonszaporodásnak és nem
állandó jellegű jövedelemnek tekintendők s ezért mindaddig,
míg az áremelkedés folytán előállott értéknövekedés az értékpapírok tényleges eladása által nem realizáltatik, az e címen kimutatott vagyoni szaporulatot adóalapnak tekinteni nem lehet.
Ha azonban az intézet tulajdonát képező értékpapírok a beszerzési árnál magasabban adatnak el és az e címen mutatkozó
nyereség a felosztásra kerülő nyereségbe bevonatik, úgy az máiüzleti jövedelemnek tekintendő és mint ilyen, az 1875 : XXIV. tc.
1. §-a értelmében üzleti adóval megrovandó, tehát tisztán a realizált árfolyamnyereség képezhet adóalapot.
A cctitkos® jelző e szerint a nem nyilvános tartalékra logikai
okoknál fogva nem találó ; az intézmény egész természetének és
a tényleges állapotnak is sokkal inkább a ((nem nyilvános tartaléka elnevezés felel meg, amely definícióját annyira önmagában viseli, hogy e tartaléktipusnak egyetlen számottevő jellegére,
nevezetesen arra, hogy külsőleg mérlegszerűen látható megnyilvánulást nem nyer: azonnal következtetést enged és a titokzatosság eszmetársulása helyett a figyelmet teljes joggal tisztán a
mérlegtechnikai elbánásra tereli.
A tartalék gazdasági természetéből következik ugyanis, hogy
a társasági saját tőkegyarapításában és a veszteségek fedezésében rejlő hivatását arra való tekintet nélkül képes teljesíteni,
hogy a tartalék a mérlegben látható megnyilvánulást nyer vagy
sem.
A tartaléknak általában elismert gazdasági előnyei folytán
kétségkívül kedvező megítélést nyer a társasági mérleg, ha jelentékeny tartalékot képes felmutatni. A hitelkapitalizmus nagy
arányú fejlődésével, a társaság saját tőkéit a hitel útján nyert
idegen tőke rendszerint többszörösen felülmúlja és ehhez képest
úgy a részvényes, mint a hitelezőnek érdekében is fekszik, hogy
az idegen és saját tőke közötti arány gazdaságos alapon nyugodjék. A fixmagasságú alaptőke mellett a tartalék szolgál arra
a célra, hogy az arány stabilitása biztosítva legyen és így magának a társaságnak is javára válik, ha a saját és idegen tőkék
közötti egyensúlyozott viszony jelentékeny tartalékok által a
mérlegben leplezett megvilágítást nyer.
E szabály azonban nem abszolút érvényű. Ha a tartalékok
leplezetlen mérlegszerű kimutatása a társaság jól finanszirozottságára helyes következtetést nyújt ugyan, még sem állítható,
hogy a leplezetlen mérlegkészítés, mely a társaság összes tartalékait a mérlegben demonstrálja, a jó vezetésnek is elengedhetetlen kritériuma volna.
A mérlegkészítésnél ugyanis két szempont
figyelembevételé
elkerülhetetlen. Az egyik, hogy a részvényesek és hitelezők a
társaság üzleti képéről objektív tájékoztatást nyerjenek ; másrészt, hogy a társaság érdekével minden ellentétes megítéléssel
elkerültessék. Ha a társaság összes tartalékai nyíltan a mérlegben feküsznek, ez a gyakorlatban egyébként sehol nem tapasztalható sajátos helyzet azzal az eredménnyel jár, hogy a társaság belső üzleti politikája is teljes publikációt nyer. Az ily mérleg a kritikának bő és könnyű eligazodást nyújt és a társaság
minden kényszerítő ok nélkül annak teszi ki magát, hogy a tartalék szerényebb igénybevétele vagy az évi nyereség minimális
sülyedése is mérlegszerű megnyilvánulást nyerjen, amit a forgalmi élet rendszerint vegyesen ítél meg. Az ily merőben szokatlan eljárást követő üzleti vezetéssel szemben lényeges előnyben van az a társaság, mely számot vetve a minden vállalatnál
elkerülhetetlen üzleti veszteségekkel, rejtett tartalékok gyűjtésével és azok feláldozásával igyekszik megakadályozni a nyilt tartalékok látható csökkentését, vagy a nyereség objektív apadását.
A társaság elengedhetetlen érdeke, hogy részvényének árfolyama
stabilitást vagy gazdaságos emelkedést tüntessen fel.
En nek az irányzatnak azonban nem az osztalékpolitika az,
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egyetlen eszköze, mert a biztos renditású osztalékra való kilátás
csak az egyik tényező az árfolyam kalkulativ alakulásában. Az
árfolyamban kifejezésre jut az a vagyonrészesedési igény is, melyet a törvény (Kt. 163. §.) a részvényeseknek a társasági saját
vagyonban biztosít és a társasági saját vagyonnak a mérlegszerűen látható tartalék lényeges alkotóelemét képezi. Wolff-Birkenbihl helyesen említi, hogy osztalékot egyáltalán nem fizető
társaság részvénye is igen értékes lehet, ha a társaság a normálmérleg (nyereség-veszteség) mellett tekintélyes _ tartalékokkal
rendelkezik.
A tartalékokban beálló sülyedés ehhez képest ép oly csökkentőleg hat az árfolyamra, mint a kevesebb osztalék. Stabilis
nyereség és stabilis tartalék mellett a rejtett tartalék az egyetlen lappangó saját vagyon, melynek külsőleg nem látható feláldozásával a nyereségnek és a nyilt tartaléknak szokásos színvonalon való tartása elérhető.
A rejtett tartalék fontossága lényegesen nyer, ha még két
gyakorlati szempontot veszünk figyelembe ; egyrészt azt, hogy az
alapszabályok és a joggyakorlat a nyilt tartalékok igénybevételei rendszerint megnehezítik ; másrészt, hogy a társaság objektív érdekében álló fokozottabb tartalékdotálást tartalmazó igazgatósági javaslat a kevésbé skrupulózus közgyűlés által elfogadásra nem talál.
Joggyakorlatunk ugyanis, amily erős segédkezet nyújt egyrészt ahhoz, hogy a társaság tartalékait szaporítsa, viszont a
tartalék megőrzése érdekében akadályokat gördít a nyilvános
tartalékok felhasználása elé és így konkrét esetben az igazgatóságot gyakran belekényszeríti abba, hogy rejtett tartalékokkal
függetlenítse magát a nyilt tartalékok felhasználásának bizonytalanságától. E tényleges helyzet illusztrálásául röviden megemlítjük azokat az összefoglalt elveket, melyeket joggyakorlatunk
a tartalékra vonatkozó alapszabályszerű utasításokkal szemben
követ ;
1. Ha a tartalék kifejezetten csak rendkívüli veszteség fedezésére nem fordítható; ha tehát a társaságnak rejtett tartaléka
nincs, a nyereséget vagy annak egy részét kell a veszteség fedezésfire felhasználni ;
2. ha az alapszabályok, a külön tartalékok (ázsió-, delcredere-, osztalék-tartalék stb.) rendeltetését pontosan meghatározzák, a külön tartalékok ellenkező célokrá vagy általában veszteségfedezeti célokra fel nem használhatók; rejtett tartalék hiánya
esetén a veszteség tehát ismét a rendes évi nyereség rovására
megy;
3. ha a tartalékra vonatkozó rendelkezések az alapítási tervezetbői vétettek át, bírósági értelmezés kérdése lesz, hogy
alapszabálymódosítással a felosztásra kerülő évi nyereség terhére lenet-e új tartalékot létesíteni, vagy a már meglevőt fokozottabb javadalmazásban részesíteni. Legfelsőbb bíróságunk
irányzata az ily alapszabálymódosításban a társasági szerződés
lényegébe vágó és a részvényeseket jogtalanul sújtó intézkedést
lát és ezért az ily alapszabálymódosításnak nem kedvez. A bíróság e szigora különösen belekenyszeríti a társaság vezetőségét
abba, hogy rejtett tartalékokkal teremtse elő azt az anyagi forrást, melyet a társaság jól megfontolt érdekében alapszabálymódosítassal létesítendő tartalékkal akart elérni ;
4. ha az alapszabályok a tartalék dotálásának legfelső határát egy az alaptökéhez viszonyított százalékban maximálják, joggyakorlatunk a tartaléknak e maximumon felüli dotálását még
akkor sem engedélyezi, ha az alapszabályok a nyeresógmaradvany hovaforditását a közgyűlés határozatára bízzák; ily esetben
a tartalék további javadalmazása tehát csak vagy meg nem támadott és így érvényesse vált közgyűlési határozattal, vagy
alapszabály módosítással képzelhető. Viszont, ha a társaság objektív érdekében létesítendő újanb tartalékok vagy azok javadalmazása, akár aíapszabálymódosítástól, akár az alapszabályok
által a közgyűlés javára egyszer és mindenkorra biztosított általanos felhalalmazastól függ, elvileg elképzelhető olyan eset, hogy
a közgyűlés a felosztásra kerülő nagyobb nyereség érdekében
az igazgatóság javasolta új tartalék-létesítést vagy a meglevő
tartalék fokozottabb dotálását elveti. Ily közgyűlési felfogás
ismét arra kényszeríti az igazgatóságot, hogy a társaság érdekében elengedlietetlen tartalékokat rejtett alakban gyűjtse.
Számot vetve azzal, hogy a nyílt tartalék létesítésében rejlő
összműködése gyakorlatilag alig biztosítható, a német HBG. a
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rejtett tartalékot törvényes intézménnyé emeli. A 261. §. 1 pontja
szerint ugyanis az értékpapírok áruk és csakis a beszerzési árban —
tehát nem árfolyamértékben — állíthatók be a mérlegbe. (Árfolyamérték csak akkor lehet a maximális értékhatár, ha a beszerzési ár
az árfolyamértéknél magasabb.) E rendelkezés hatása folytán a
könyvszerűen elért értékpapirnyereség ki nem mutatható s így
ez a társaság rejtett tartaléka marad. A HBG. 261. §. 2. pontja
az árfolyammal nem bíró értékekre és árúkra nézve is megtiltja,
hogy a beszerzési árnál magasabban kerüljenek a mérlegbe.
A beszerzési és forgalmi ár közötti különbség ebben az esetben
is intézményesen a rejtett tartalékok szaporításához vezet.
A magyar tételes részvényjog a rejtett tartaléknak ily közvetlen rendszerét nem állítja fel, sőt a KT. 199. §. 1. pontja a
szigorú mérlegvalódiságot követeli meg: «a társaság vagyona azon
értékben veendő fel, mely az üzleti év utolsó napján az egyes
tárgyak értékének megfelel)). E látszólag abszolút jellegű rendelkezés igazi értelme azonban annyit jelent, hogy az idézett
törvényhely nem az értékelés minimális, hanem annak maximális
határát kívánja statuálni. ((Az egyes tárgyak értékét)) bizonyára
máskép fogja mérlegelni a társaság a saját szempontjából, mint
a forgalmi élet a maga szempontjából s törvényünk nyitva hagyja
azl a kérdést, hogy az egyes tárgyak becslésénél a társasági saját
érték (praetium subjectivum) vagy a piac objektív forgalmi értéke (praítium objectivum) legyen-e az irányadó. Törvényes kifogás eszerint nem támasztható sem azon eljárás ellen, ha a társaság az aktíváit a beszerzési áron felül nem becsüli (Kúria
759/1911. sz.), amely becslést a gyakorlat a szolid üzletmenet természetes eljárásnak tekinti, sem az ellen, ha a társaság egyenesen a forgalmi értéket állítja a mérlegbe. A beszerzési áron való
értékelés bíróságaink elősegítő irányzata folytán intézménnyé vált.
A rejtett tartalékot a KT. 199. §. 2. pontjában a KT. már
egyenesen feltételezi: «az árfolyammal bíró papírok legfeljebb
azon árfolyamban vehetők fel, mellyel azok az üzleti év utolsó
napján bírnak)). E rendelkezés tehát a tőzsdepapirok értékelését
maximálja, a társaság az üzleti év utolsó napján fenálló árfolyamértéket túl nem lépheti, de viszont a törvény az árfolyamnál alacsonyabb értékeléshez pozitív szabadságot nyújt. A KT.
199. §. 2. pontja helyes értelmezése mellett eszerint épúgy megtaláljuk a rejtett tartalék alattomos elismerését, amiként a német
jogban, azzal a különbséggel, hogy a német HGB. 261. §. 1. és
2. pontja a nem nyilvános tartalékot kötelező tételes intézménnyé
is teszi.
Rendkívül érdekes az a jogi kritika, mely a titkos tartalék
létezését dogmatikai alapon támadja meg.
A mérleg fogalmát ugyanis a KT. 26. §-ának 1. bek. általános hatállyal tisztázza. E rendelkezés szerint a mérlegnek a követelő és tartozó állapotnak viszonyát kell tartalmaznia a kereskedői leltár alapján, mely a) az ingatlan vagyont, b) a követeléseket, c) a tartozásokat, d) a készpénzmennyiséget, ej és végül
az egyéb javakat pontos értékkimutatással tünteti fel. A 199. §.,
mely a részvénytársasági mérleglételeket sorolja fel, a mérleg
realitását már postuálja. Ehhez képest a 199. §. 1. pontjának az a
rendelkezése, hogy az üzleti év utolsó napján íenálló érték veendő
mérlegbe, az értékelés elaszticitását elismeri ugyan, mindamellett
az értéket a forgalom keresletéhez és kínálathoz viszonyítja.
A törvény tehát azzal, hogy a mérlegtétel értékelését bizonyos
napra — az üzleti év utolsó napjára — íixirozza, ezzel azt akarja
kifejezni, hogy az értékelés az e napi forgalom objektív keresleti és
kínálati viszonyától és ne a társaság szubjektív becslésétől tétessék függővé. Ha eszerint a mérleg objektív értékelést követel
meg, mi alapja sincs annak, hogy — a gyakorlat által egyébként elfogadott — rejtett tartalék intézményét dogmatikus úton vezessük le. Ez az álláspont, melyet a német jogban Staub és Rehm
képvisel, még két törvényes rendelkezésre támaszkodik. E törvényes
rendelkezések a magyar tételes részvényjogra applikálva a következők: Kereskedelmi törvényünk a tartalékot nem írja ugyan elő
a 199. §. 4. pontja azonban úgy rendelkezik, hogy ha a társaságnak tartaléka van, úgy az a mérleg passzív oldalán feltüntetendő.
Rejtett tartalékolásnak eszerint nincs helye. A KT. 157. §. 14.
pontja továbbá a nyereségfelosztást az alapszabályokra, illetőleg
a közgyűlés elhatározására bízza. Ha viszont az igazgatóság a
felosztás alá kerülő javakat rejtett tartalékolással megrövidíti,
akkor úgy törvényt, mint alapszabályt sért, mert a valóban mutatkozó nyereségnek hovafordítása felől önállóan intézkedik
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A törvénysértés még fokozódik azzal, hogy a rejtett tartalékolás
a KT. 163.
2. bek. ütközik, mely a részvényes számára a nyereség teljes felosztását biztosítja. A részvényesnek ezt az igényét
adott esetben csak az alapszabály
korlátozhatja;
az igazgatóság
azonban
rejtett tartalékolással
ezt az igényt meg nem
rövidítheti.
(Folyt, köv.)
Dr. Makai Ödön.

BELFÖLD.

Szemle.

— A lakbéremelések és lakbérfelmondások korlát o z á s a tárgyában a kormány részéről tett rendeleti intézkedés
nemcsak a bérlők, de egyúttal az egész jogászközönségnek osztatlan helyeslésével találkozik. A rendelet kibocsátása elkerülhetetlen volt, mihelyt a kormány arra az álláspontra helyezkedett, hogy a háborús viszonyok folytán előállott kényszerhelyzet semmi téren nem használható ki mások kizsákmányolására
és ily módon aránytalan nyereség szerzésére. A lakbéreknek a
fennálló körülmények között való felemelésére teljesen ráillik a
Ptk.-javaslat bizottsági szövegének az a rendelkezése, amely szerint semmis az oly szerződés, amellyel valaki másnak megszorult
helyzetét kihasználva, a másik fél tetemes kárával aránytalan
nyereséget szerez. Ezt a rendelkezést alkalmazza helyesen és
közmegnyugvásra a kormány rendelete a lakásbérleti szerződésekre. Dicséret illeti meg a kormányt az erélyes és gyors intézkedésért. A rendeletet egész szövegében lapunk mai számának
mellékletekép közöljük.
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t b e n dr. Urbach Lajos budapesti ügyvéd f. évi november hó 11-én előadást tartott «a légi
jogról, különösen a légi állami felségjoghoz és a telektulajdonhoz való viszonyában®. Az előadó a légi jog szabályozásának
alapjául a repülésnek egyenlő szabadságát jelölte meg az állami
légi felségjog tiszteletben tartásával mások igaz jogainak
sérelme nélkül. Utalással a mostanában sokat tárgyalt jogi közeledésre, épen a légi jogban azért látja lehetőségét a közeledésnek, meri itt sajátos jogi viszonyokkal még nem kell számolnunk és az egyöntetű szabályozásnak oly tere nyilik, amely
egyéb jogterületekre is éreztetheti jótékony hatását. E közeledés
hazánk gazdasági erősbödésének hatalmas eszköze lehet. Óva int
attól, hogy a légi j o g szabályozásában megtévesztő jelszavak
után induljunk és kimutatja, hogy Fauchille tétele a levegő szabadságáról (l'aire est libre) tartalmilag nem fedi címét, mert
Fauchille és követői is kénytelenek az állam légi felségjogát elismerni. Lényegileg tehát ugyanegy eredményre jutnak, mint
akik — és így az előadó is — az állam légi felségjogát elismerik,
mert az állam hatalmi eszközeivel azt kikényszeríteni is képes.
A dolog természetéből folyik, hogy oly forgalmi j o g szabályozásáról lévén szó, amelyben nemzetközi szempontok a Lúlnyomóak,
a szabályozást nemzetközi szabályok létesítésével és pedig
azért kellene sürgősen kezdenünk, mert a háború lezajlásával az
aviatika mai fejlettsége mellett a légi járművekkel való forgalom küszöbön állónak tekinthető. Az előadó részletesen felsorolta azokat a tárgyakat, melyekre a szabályozásnak ki kell terjednie, behatóan tárgyalta a tilalmi övezetek kérdését és ismertette a háború kitörése előtt megállapítva volt tilalmi övezeteket. Érdekesen vezette le a légi közlekedésnek a telektulajdonhoz való viszonyát, végig kisérvén e részben a nevezetesebb törvényalkotásokat. Végül utalt arra, hogy a magyar jog és a magyar jogi irodalom soha nem helyezkedett a glosszátoroktól
eredő arra az álláspontra, mintha a telektulajdonos joga a telke
feletti légoszlopra az atmoszféra határáig érne. Az előadáshoz
dr. Almási Antal egyetemi m a g á n t a n á r szólt hozzá, aki rámutatott, hogy «Dologi forgalom)) című munkájában létező jogunk
alapján is kifejtette, hogy csak az ingatlan felülete teszi az
összes megenged tt élvezeti és kiaknázási lehetőségek határain
belül a tulajdon tárgyát, az azon felüli és aluli részek pedig
nem esnek eo ipso a jogosult dologi vagyon körébe, hanem
csakis akkor és annyiban, amikor és amennyiben azt jogszokás
kifejezetten megengedi. Hangsúlyozta ennek a tételnek döntő
fontosságát a légi jog szabályozásánál.

— A budapesti ügyvédi kamara választmánya felter
jesztést intézett az igazságügyminisztéruimhez, melyben kéri, hogy
tisztikarának és választmányának megbízatását a béke megköté-
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sétől számított bizonyos időre hosszabbítsa meg. Minthogy a kamara tagjainak nagyobbik része katonai szolgálatot teljesít, helyesnek t a r t j u k a tisztikar és választmány mandátumának rendeleti úton egy évvel való meghosszabbítását.

— Hajnik Imre e m l é k e z e t e . Kováts Gyula akadémiai
emlékbeszéde hű képét m u t a t j a annak a nagy tudósnak, akinek
kutatásai a modern magyar jogtörténeti tudományt alapították
meg és akinek emlékét tanítványai kegyelettel őrzik. Hajnikban
egyesültek a nagy tudósnak és a kiváló tanárnak legjobb tulajdonságai. Könyveit előadásaiban csak mint vezérfonalakat használta fel, hallgatói tőle nem egyszer ú j a b b kutatások eredményeiről értesültek. Hajnik legnagyobb érdeme, hogy a magyar
jogtörténet tudományát fijjáteremtette, a magyar j o g önálló fejlődésének igazát méltóan, minden túlzástól menten képviselte.
Ő előtte a magyar középkori per története nem igen volt ismeretes. Középkori perjogunk rendszerét ós tanát főleg a korunkra
maradt okiratok tömegéből kellett kikutatni. Nagy érdeme az is,
hogy nálánál jobban a középkori európai jogok történetét senki
sem vázolta.

— Helyreigazítási panasz tárgyalásának közlése.
N.-ről egyik vidéki lap oly hírt közölt, amely a valóságnak nem
felelt meg. N. a közlemény helyreigazítását kérte. Ezt a szerkesztő megtagadta. N. feljelentette a szerkesztőt a St. 30.
2. pontja alá eső kihágás miatt, előadva, hogy a szerkesztő nem
tette közzé a helyreigazító nyilatkozatot, bár tudta, hogy a
közzététel kötelezettségének törvényszerű feltételei fenforognak,
kérte a szerkesztő megbüntetését és a helyreigazító nyilatkozat
közlésére való kötelezését. A kir. járásbíróság a panasz alapján
tárgyalást tűzött ki, melynek eredményekép a szerkesztőt a kihágásban bőnösnek mondotta ki, elítélte ezért ötven korona
pénzbüntetésre ós ezenfelül kötelezte a helyreigazító nyilatkozat
közzétételére. A szerkesztő erre közzétette ugyan a helyreigazító
nyilatkozatot, de egyszersmind magáról a tárgyalásról — holott
ez a St. 21. §. 3. bekezdése értelmében nem nyilvános — szintén közölt adatokat. Emiatt a szerkesztőt a kir. ügyészség az
1897: XXXIV. tc. 20. $-ába ütköző vétség miatt vádolta meg.
Ebben a bűnügyben a szerkesztő azzal védekezett, hogy ő nem
büntető bíróság előtt tartott tárgyalást tett közzé, mert a helyreigazítási jognak a bíróság előtti érvényesítése nem bűnvádi ügy,
a sértett nem vádat érvényesít, hanem panaszt emel és a szerkesztő nem vádlott. A Kúria nem fogadta el ezt a védekezést,
mert a szóban lévő esetben egyúttal kihágás miatt is tartatott
tárgyalás, amelyről a nyilvánosság, nem volt kizárva. Ezért a
szerkesztőt az 1897 : XXXIV. tc. 20. §-ában meghatározott vétségben mondotta ki bűnösnek. Az ítéletet a Büntetőjogi Döntvénytár legközelebbi számában közöljük. Az ítélethez csak azt a
megjegyzést fűzzük, hogy oly esetben, amidőn a tárgyalást egyedül a helyreigazító nyilatkozat közzétételének megtagadása miatt
előterjesztett panasz elbírálására tartják és a St. 30. §. 2. pontjában meghatározott kihágás miatt nincs vád, az ügy szintén
büntetőbíróság előtt folyó ügy jellegével bír, ami a St. 21. §.
1. bekezdésének abból a rendelkezéséből derül ki, hogy a panasz elbírálása Budapesten, hol külön büntető és külön polgári
járásbíróság működik, a büntetőjárásbíróság hatáskörébe tartozik. Meg kell jegyezni azonban, hogy polgári bíróság előtt nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalás közzététele az 1912. évi
LX1V. tc. 46. §. 1. pontja értelmében ugyanazon büntetés alá
esik, mint amelyet az 1897 : XXXIV. tc. idézett §-a megállapít.

Francia állampolgárok perköltségbiztosítéka a
háború alatt. Az 1911 : I. tc. (Pp.) 124. §-a értelmében a külföldi felperes az alperes kívánatára a perköltség és az ítéleti
illeték fedezéséül biztosítékot köteles adni, kivéve, ha abban az
államban, amelynek a felperes polgára, a magyar állampolgárt
megfelelő esetben biztosíték adására nem kötelezik. A szegényj o g kölcsönös biztosítása lárgyában Franciaországgal 1879 május
14-én kötött s nálunk az 1880 : XIV. tc.-be iktatott szerződés
III. cikke, úgyszintén a polgári eljárásra vonatkozólag 1905 júl.
17-én Hágában kelt s nálunk az 1909 : XIV. tc.-be iktatott nemzetközi egyezmény 17. cikkéhez képest a magyar állampolgárt
Franciaországban megfelelő esetben perköltségbiztosíték adására
nem kötelezték. Hiteles értesülés szerint ez a joghelyzet Franciaországban a háború tartama alatt megváltozott s a felperesként
fellépő magyar állampolgárt perköltségbiztosíték adására kötelezik, abból indulva ki, hogy az idézett szerződés és nemzetközi
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egyezmény határozmányai a háború alatt az ellenséges államokkal szemben nem hatályosak. Erről az igazságügyminiszter a
kir. bíróságokat a Pp. 124. §-ának 2. bekezdéséhez képest azzal
értesítette, hogy a Franciaországban állampolgárainkkal szemben követett eljárás következtében olyan esetekben, amelyekben francia állampolgárok Magyarországon pert folytathatnak
2,807/1915. M. E. sz. rendelet 38. §-a, 12,000/1915. I. M. E. sz.
rend. 30. §-a és a 8,286/1914. M. E. sz. rend. 3. §-a az alperes
kívánságára perköltségbiztosíték adására kötelesek 51,709/1916.
I. M. sz. rend. (Igazságügyi Közlöny XXV. k., 468. 1.)
— A r a b m u n k a . Tanulmány a börtönügy köréből. Dr.Hacker
Ervin pozsonyi kir. ítélőtáblai tanácsjegyző ily címen megjelent
m u n k á j á n a k (Pécs, 1916, 1—240. lap) megbeszélésére m é g visszatérünk.
KÜLFÖLD.
— L e i b n i z halálának kétszázéves fordulója nemcsak
a filozófiának, h a n e m a j o g n a k is e m l é k ü n n e p e . B ö l c s é s z e t i
a l a p f e l f o g á s á n a k m e g f e l e l ő e n az volt a törekvése, h o g y az
összes értelmes lények számára egységes természetjogot
k o n s t r u á l j o n . E l l e n t é t b e n az e r k ö l c s i igénnyel, a m e l y n e k
v i s z o n o s k ö t e l e s s é g n e m lelel m e g , a j o g (facultas) s z á m á r a
a k i k é n y s z e r í t h e t ő k ö t e l e s s é g k o m p l e m e n t u m a v a g y i s az
alanyi j o g e r k ö l c s i h a t a l o m . F ő e l v e t h e o l o g i k o - m e t a f i z i k a i
j e l l e g ű : az e m b e r i s é g végső h a s z n a a z o n o s az isteni g o n d viselés h a t á r o z m á n y a i v a l . F ü g g e t l e n í t e n i k í v á n j a az igazság o s s á g e s z m é j é t az e m b e r e k s z ü k s é g l e t e i t ő l , a j o g o s és a
j o g t a l a n f o g a l m á t a v á l t o z ó á r a m l a t o k t ó l . Ez az oka egys z e r s m i n d , h o g y b á r Leibniz a b ü n t e t é s c é l j á n a k a b ű n t e t t e k elleni v é d e k e z é s t tekinti, m é g i s i n k á b b az a b s z o l ú t
b ü n t e t ő j o g i e l m é l e t híve, a m e l y a v i l á g e g y e t e m e t á t h a t ó
t ö r v é n y e n , az í t é l e t ü n k t ő l f ü g g e t l e n isteni e r e d e t ű
principe
de convenance-on
alapszik. T h é o d i c e e - j é b e n (I. 74.) fejti ki,
hogy a d o l g o k t e r m é s z e t e s k a p c s o l a t a s z e r i n t a j u t a l o m és
b ü n t e t é s ö n k é n t k ö v e t k e z i k az e r é n y b ő l és a b ű n b ő l s az
e m b e r i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s r a c s a k azért v a n s z ü k s é g , m e r t
a természet nem mindig képes a bűntettben i m m a n e n s bünt e t é s k i v á l t á s á r a . Ilykép L e i b n i z egyesíti a két v é g l e t e s
álláspontot, amelyek történeti főképviselőinek egyrészt Hobbes-t és Spinoza-t, m á s r é s z t K a n t - o t s z o k t u k t e k i n t e n i .
Mint a t h e o k r a t i k u s j o g f e l f o g á s á t m e n e t e a t e r m é s z e t j o g b a
Leibniz j o g b ö l c s é s z e t e a f e j l ő d é s n e k f o n t o s á l l o m á s a u g y a n ,
de a j o g r ó l v a l l o t t m a i t u d á s u n k l á t ó s z ö g é b ő l t e k i n t v e c s u pán muzeális értékű.
— H á b o r ú s i n t é z k e d é s e k a s v á j c i j o g b a n . A legteljesebb neutralitás bástyája sem képes a határok mentén dúló
hatalmas küzdelmek kihatásait elfogni oly módon, hogy ezek
rendkívüli jelenségek alakjában az ország belsejében is ne éreztessék magukat. Bár Svájc szövetségtanácsa már az 1914. év
augusztus hó 4-én semlegességi nyilatkozatot adott ki, a hadüzenetekkel egyidőben beállott gazdasági, társadalmi és jogi jelenségek ezen országban is oly lényeges változásokat idéztek elő,
hogy kénytelen volt a hadviselő államoktól vett minták alapján
a háborús jogszabályok egész seregét életbe léptetni. Mindezen
intézkedéseket a szövetségi tanács rendeletek alakjában alkotta
meg, s ebből a célból már 1914 augusztus 3-án a szövetségi gyűléstől felhatalmazást kapott mindazon intézkedések megtételére,
amelyek Svájc biztonságának, semlegességének, területi épségének, az ország hitelének és gazdasági érdekeinek s végre a
megélhetésnek biztosításához szükségesek. A példákon tanulva, a
leghatályosabb biztonsági intézkedést abban látta a szövetségi
tanács, ha a hadseregét mozgósítja. A hadi létszámban álló sereg
fentartásának költségeire népszavazás útján egy ú j adót, a szövetségi hadiadót vetették ki, amelyet azonban természetes személyek csak akkor tartoznak fizetni, ha vagyonuk nagyobb, mint
10,000 frank. A polgári perrend és végrehajtás körében életbeléptetett kivételes intézkedések szemmelláthatólag német mintára
készültek. Tényleges moratórium Svájcban nem volt; a hitelező
azonban köteles a végrehajtási árverés, valamint a csődnyitás elFőszerkesztő :
Dr. Dárday Sándor.

46. SZJbi.

halasztását engedélyezni, ha az adós hajlandónak nyilatkozik és
kötelezi magát, hogy a tartozást annak legalább is egynyolcadát
képező havi részletekben megfizeti és az első részletet nyomban
ki is adja. A csődnyilást rendes ügyekben négy hónapra, váltóügyekben pedig két hóra el kell halasztani, ha a közadós igazolja, hogy íizetési kötelezettségének a háborús bonyodalmak
következtében nem képes eleget tenni. Egyébként pedig az adós
közönséges tartozásoknál, ugyanezen indok alapján, először az
1916. év elejéig, majd május hó 30. napjáig, a legutóbbi rendelkezés szerint pedig a f. év végéig kérhet fizetési halasztást.
A váltó- és csekkforgalomban beállott akadályok
figyelembevételét ugyancsak a német mintára alkotott és részletes utasításokat
tartalmazó rendelet teszi lehetővé. Érdekes intézkedéseket közöl
Kuhn zürichi ügyvéd a D. J. Z. legutóbbi számában közzétett
cikkében a szállodai ipar és a munkások védelmére vonatkozóan.
Az 1915. év november hó 2. napján kiadott rendelet egyrészt
megengedi a szállótulajdonosoknak, hogy háromévi halasztást
kérhessenek az ingatlankölcsön; avagy a kamatoknak visszafizetése tekintetében fenálló kötelezettségeikre vonatkozóan, ha az
ezidőszerinti fizetésképtelenség a háború hatása s ennek elmultával a fizetési képesség visszatérte is remélhető. Másrészt pedig
megtiltja, hogy a háború alatt a szövetségtanács engedélye nélkül bárki is ú j szállodát építsen, avagy régi szállodáját vagy
fogadóját nagyobbítsa. A munkásvédelem különösképen a túlórázás,
a fiatalkorú és női munkások alkalmazásának túlfeszítését igyekszik meggátolni, a rendes viszonyokhoz képest azonban több
szabadságot ad a munkaadónak, számolva a háború következtében beálló munkatöbblettel. Az élelmiszeruzsora lábrakapásának
még jókor (1914. év augusztus 10-én) elejét vette a maximális
árak túlhágását szigorúan büntető rendelet. Mindezek az intézkedések kétségtelenül bizonyítják a szövetségtanács bölcs előrelátását, A semlegesség ma már nemcsak passzivitást, hanem szakadatlan éber őrködést és védekezést is feltételez.
A.
— A z e g y e z t e t ő h i v a t a l o k képviselői a lipcsei egyeztető hivatal meghívására október 21-én összegyűltek Lipcsében,
hogy eszmecserét folytassanak a hivatalok eddigi tapasztalatairól,
az intézmény további kiépítéséről a háború alatt és esetleges
fentartásáról a háború után. Az értekezleten ötvenöt hivatal vett
részt több, mint száz kiküldöttel. Az értekezlet egyhangú határozata szerint a hivatalok igen jól beváltak és felitartásuk a háború utáni átmeneti időben kívánatos. A határozat célszerűnek
mondja, hogy az egyeztető hivatal előtt kötött egyességek végrehajtható okiratoknak mondassanak ki. Az értekezlet bizottságot
küldött ki, mely többek között a hivatalok működésére vonatkozó anyagot fogja összegyűjteni, az intézmény további fejlesztése kérdésében pedig elsősorban azt a kérdést fogja kidolgozni,
hogy az egyeztető hivatalok mily keretek között adhassanak véleményt a bíróságoknak. Az egyeztető hivataloknak a háború
után való végleges fentartása kérdésében az értekezlet nem tudott megállapodásra jutni. A hivatalok hatásköre és szervezete
kérdésében is mélyreható ellentétek merültek fel. A felmerült
kérdések nagy tömegéből kiemeljük a nemrég nálunk is felmerült eszmét, amely a bérlőnek indokolatlan lakbéremelés elleni
védelmét az egyeztető hivatalok hatáskörébe kívánta utalni.
— M a g y a r í r ó k ü l f ö l d ö n . A német aDeilráge zur Kinderforschung
und Heilerziehung»
című vállalatban (szerk. Trüper,
kiadja Hermann Beyer & Söhne Langensalza) önálló füzetként
jelent meg dr. Kármán
Elemér (.(.Ein
kriminalpcedagogisches
Instituh című műve, melyben az erzsébetfalvai fiatalkorúak bíróságának s a mellette működő intézetnek szervezéséről és alapelveiről számol be.
N a g y o b b alföldi városban törvényszéki székhelyen ügyvédi
iroda teljesen önálló vezetésére ügyvédjelölt, helyettes vagy ügyvéd kerestetik. Ajánlatok intézendők Dr. Ungár Dezső ügyvéd,
Törökszentmiklós.
E r d é l y i menekült ügyvéd nagyobbszabású fővárosi vagy
nagyobb vidéki városi ügyvédi irodába vezetőként vagy társként
belépne. Ajánlatok ((Állandó)) jeligére a kiadóba kéretnek.
V i d é k i hadbavonult ügyvéd irodájába jelölt, vagy ny. bíró
kerestetik. Érdeklődők közelebbi felvilágosításokat dr. Langheim
Henrik ügyvédnél (Budapest, V., Nádor-utca 24.) nyerhetnek.
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A KIRÁLY.
Fájdalmunkban mélyen megrendülve öltünk gyászt Magyarország koronás királyáért, aki közel félszázadig tartó
alkotmányos uralmával tett élő bizonyságot arról, hogy a lejedeimi hatalom a kötelességek páratlanul hű leljesílését
jelenti. Jog és kötelesség mint egymást kiegészítő fogalom öltött testet egyéniségében, amely a királyi jogok teljességét
a királyi kötelességek teljesítésével gyakorolta.
Annak a jelképies középkori misztériumnak, amely a totum Corpus sacra3 coronse-ban fejezi ki az állami hatalomnak összességét, benne testesíti meg az állam eszméjét, általa egyesíti a király és a nemzet jogait, alig lehetett
hűségesebb, méltóbb személyesílője, mint I. Ferenc József.
Mint minden jognak egyik végső forrása és alakszerű kifejezője, harmonikus fenséggel képviselte az alkotmányosságnak mélységes gondolatát, amelyet a magyar közjognak történeti fejlődése, az új-kor államjogi elméleteit messze
megelőzve, szembeállított a fejedelem mindenhatóságából származtatott állami hatalommal.
De nemcsak a jog alakszerű alkotóját, az alkotmányos törvények szentesítőjét gyászoljuk mi jogászok az uralkodó ravatalánál, hanem a jog élő forrását, törvényhozásunknak cselekvő tényezőjét is. Magyarország első kodifikátora volt
a király, akinek körültekintő bölcsessége visszatükröződött a törvénytár utolsó félszázadának minden korszakos alkotásán.
Kezdve a magyar állam függetlenségét újjáteremtő 1867: XIL tc.-től, amely legkiválóbb történetíróink tanúsága szerint
személyes munkájának gyümölcse volt, mindvégig latba vetette királyi szavát az egymással küzdő érdekek méltányos
kiegyenlítésére. Az előzetes jóváhagyás, amellyel az igazságügyi kormányjavaslatokat ellátta és még inkább a jóváhagyás,
amelyet egyesektől megtagadott, levéltári bizonyságai a buzgó munkának, amellyel törvényeink szerkesztésében részt
vett. Ha szükséges volt, még a leghatalmasabbat: önmagát is le tudta győzni. Elő példa rá az egyházpolitikai törvényhozás, amelyben személyes meggyőződését a nemzet fejlődésének hozta áldozatul.
Miként őre volt az állam javának a törvények alkotásában, úgy nála senki jobban nem tisztelte azok megerősítési záradékát: ((mind magunk megtartjuk, mind más híveink által is megtartatjuk®. Soha uralkodónak nem volt kevesebb
szüksége a személyes felelősségtől mentesítő közjogi szabályra, mint a mi királyunknak, aki megértő és megbocsátó
jóságának tetteiben csak a lelkiismeretét és a törvényt követte. Elő lelkiismerete volt a törvénynek és lelkiismerete irányította a törvény végrehajtásában : rex viva lex. Ha az angol közjognak ősrégi szabálya, hogy a király nem követhet
el rosszat, I. Ferenc József kormányzata félszázados gyakorlatának eredményeként iktatta közjogunkba az íratlan szabályt,
hogy : a jót tenni királyi kötelesség. És fenkölt fejedelmünk, aki utolsó lelielletéig a kötelességnek rajongásig hű lovagja
volt, a törvény végrehajtása körül legbuzgóbban ennek a kötelességnek tett eleget.
Ott, ahol az uralkodó szava a törvény és az erkölcsi igazság ellentétének elsimítására volt hivatva : a kegyelem
gyakorlásában lelkiismeretessége nem ismert határt. Minden ügyben, amely színe elé került, legszemélyesebben latolta
a. szigorú jog és a méltányosság kiegyenlítésének lehetőségeit és döntése sohasem volt a miniszteri javaslat formai
jóváhagyása. Az ihletett költő szava vezette e jog gyakorlásában, amelyről írva van, hogy
Királyi szívek e n n e k trónusi; m a g á n a k istennek s a j á t j a ez
S a föld h a t a l m a égihez közéig, ha j o g s z i g o r t enyhít a kegy.

Atyai bölcsességének az élet ismeretéből merített egész erejével gondoskodott róla, hogy a kegyelem, a korona
e legragyogóbb ékessége, mindenkor az igazságosság tiszta fényében tündököljön.
Törvénylisztelet és igazságosság, kötelességtudás és emberszeretet, amelyet az alattvalói javára törekvő szilárd
akarat irányított, jellemzik a történelem számára I. Ferenc József apostoli királyunk dicsőséges uralkodásának jogi tényeit.
Cyprián vértanúnak szavai szerint: a király igazsága a népek békéje, a haza védelme, a köznép erőssége, a szegények vigasztalója, a fiak öröksége és önmaguknak a jövendő boldogság reménye.
Jövendő boldogságának reményét merítette belőle őseihez megtért nagy fejedelmünk. De számunkra is a jövendő
boldogság záloga ez az erény, amely «ura és királya minden erénynek®.
Ha Szent István koronájának méltó örököse első szavával, amelyet nemzetéhez intéz, azt hirdeti, hogy ((Népeimnek igazságos, szeretetteljes fejedelme akarok lenni: az alkotmányt és a törvényt tiszteletben fogom tartani, gondosan
fogok őrködni a jogegyenlőség felett® — úgy mély gyászunkból jövendő boldogságunk reménysugara dereng.
Beesteledett és mégis hajnalodik: a magyar jog folytonosságának örök eszméjében él újra, él tovább a
magyar király !
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A trónváltozás.
Koronás királyunk halála folytán a trónöröklés megnyílt
törvényes örököse, Károly Ferenc József ausztriai főherceg számára, ki folyó évi november 21-én kelt és a Budapesti Közlöny
november 22-iki számában közzétett manifesztumában tudatja,
hogy Károly név alatt foglalta el megdicsőült elődjének trónját.
A trónváltozás oly időben szakadt ránk, amikor lángban áll
a világ s nemzetünk is erejének teljes megfeszítésével vívja lusáját létéért és áz ország területi integritásáért. Ily időkben minden figyelem annyira a háború eseményei által van lekötve,
hogy a legfontosabb közjogi kérdések is figyelmen kívül szoktak maradni, annál inkább oly szubtilitások, amelyeknek meszszire kiható erejét rendszerint csak a közjoggal tudományosan
foglalkozók érzik, a gyakorlati politika emberei azonban könynyen napirendre térnek fölötte.
De az a különbség, mely az osztrák császári és a magyar
királyi trónra nézve a trónöröklési jog között a trónöröklési
rend egyformasága mellett is fenáll, oly éles és oly szembeszökő,
hogy még a nagy világháború zajában sem kerülheti .el senkinek figyelmét. Mert az ausztriai trónöröklési jog, mely az
ausztriai ház házi törvényein alapszik, feltétlen ; míg ellenben a
magyar, mely az 1723:1. és II. tc. kel van szabályozva, föltételhez kötött, mely megkívánja, hogy az örökös teljesítse a törvényben elébeszabot.t feltételeket, azaz megkívánja, hogy az
örökös alkotmányszerűen uralkodjék, koronáztatása előtt adja
ki az országgyűlésileg megállapít >tt alkotmánybiztosító hitlevelet és magát országgyűlésen megkoronáztatva, tegye le az alkotmánybiztosító esküt.
Amíg az örökös az 1687:11. és III. tcikkben valamint az
1723:11. tcikkben megállapított eme föltételek valamennyiének
eleget nem tesz, addig az országnak csak tényleges uralkodója,
aki mint ilyen örökös királynak neveztetik, miként a szabad választás korában a meg nem koronázott király választott királynak neveztetett, de nem törvényes király, mivel királyi hatalma
csonka, mert nem illeti őt a törvényszentesítésnek és kiváltságadományozásnak joga és hatalma.
Az örökös királyokat épen ezért sem a II. Lipót koronázásakor kiadott törvények bevezetése (1790/91. évi decr.), sem Ferenc
1792. évi decretumának bevezetése, sem az 1861. évi országgyűlés felirata nem nevezték apostoli királynak, ezzel is jelezni akarván, hogy a királyi jogok és cím teljessége csak a csalhatatlanul törvényes királyt, azaz az országgyűlésen megkoronázott
királyt illetik.
A koronázás valamikor, a szabad választás korában a királyválasztás törvényességét ünnepélyesen manifesztáló aktus volt,
melyben a királlyá avatáson volt a súly, tehát a katholikus
egyháznak azon a cselekményén, mellyel a megválasztott személy az egyház részéről is fölruháztatik azzal a tekintéllyel,
mely az Isten nevében való világi uralkodáshoz egy keresztény
érzésű és erkölcsű nép körében szükséges. Közjogi fontosságot
e cselekménynek az adott, hogy az egyház csak azt koronázhatta meg, akinek a megkoronázását az országgyűlés akarta és
követelte. Az országgyűlés pedig csak azt kívánta megkoronázni,
aki az országgyűlésileg megállapított választási feltételeket elfogadta s koronázásakor esküvel való megerősítésüket igérte.
x\z egyház működése tehát a választás által vált országgyűlési cselekménnyé s ezáltal vált jogelvvé az, hogy az országgyűlés koronáz, minek V. László törvénytelenül végrehajtott koronázása óta az szolgált külső kifejezésére, hogy nemcsak a prímás, hanem az ország nádora is közreműködött a korona fejretételénél.
Az alkotmánybiztosító momentum, mely a hitlevél vagyis a
választási feltételek elfogadásával már a választáskor érvényesült,
a koronázáskor másodrendű szerepet játszott. A fősúly a királlyá avatáson és ezzel a nemzet részéről leteendő hűségi
eskün volt, azaz a király érdekében való volt a koronázás minél
előbb való megejtése, hogy az ország hűségét s valláserkölcsi
ragaszkodását az ő személyéhez biztosítsa és állandósítsa. Másként mondva : a király azért igyekezett az alkotmányt biztosítani, hogy minél előbb megkoronáztatván, az országlakók hűsége részére esküvel biztosíltassék.
Az örökösödés behozatalával a helyzet annyiban változott,
hogy mivel az előd halála pillanatában az egész tényleges hata-
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lom oly örökös kezébe jut, aki egyúttal más országoknak is
ura s aki ezzel a hatalommal koronázás nélkül vissza is élhet,
a nemzet vetett súlyt a koronázás minél előbb való megejtésére,
hogy a koronázáskor leteendő alkotmánybiztosító esküvel az alkotmány minél előbb biztosítva legyen az örökös királynak esetleges önkényuralmi és beolvasztó törekvései ellen. Ennek következtében homloktérbe lép a koronázásnál az alkotmánybiztosító
momentum s másodrendű jelentőségűvé válik az, ami eddig
elsőrendű volt, az egyházi avatás.
Ez az oka annak, hogy a koronázás mint királyi kötelesség,
először a trónöröklésről szóló törvényekben jut kifejezésre, amikor mind 1687-ben, mind 1723-ban a trónöröklés feltételévé teszik.
S miután II. József császár mint örökös király e feltételnek eleget nem tett, az 1791:111. tc. a koronázásra hat havi határidől
is szabott, mondván, hogy a koronázás az előd halálától számított ezen az időn belül múlhatatlanul
(inomisse) megtörténjék,
de fentartatnak időközben (inter medio tempore) — azaz e hat
hónap alatt is — az örökös királyt megillető jogok, melyek az
ország köz- és alkotmányszerű igazgatáséra tartoznak, nemkülönben a királlyal szemben tartozó jobbágyi hűség kötelezettsége, de a privilégiumok adásának joga továbbra is egyedül a
törvényesen megkoronázott királyi felségnél marad.
A törvény szentesítése még ma is privilégium formájában
történvén, még akkor is csak a koronás királyt illetné, ha ezt a
jogot az 1791 :XII. tc. világosan fen nem tartotta volna a koronás királynak.
A koronázás tehát járulékos cselekmény ma is, mint volt a
választás korában. Tartalma ugyanaz, mint volt akkor, de más
megvilágításban, mert más a háttér, amelyben megjelenik. Alkotmányt biztosított és királlyá avatott akkor is, ma is\ De míg
akkor az avatáson volt a súly, ma az alkotmánybiztosításon
van : mert ma a nemzet konkrét akaratától függetlenül a máielőzetesen érvényesült trónöröklés legitimitásának a manifesztálására szolgál ; holott azelőtt a nemzet akaratából végbevitt
királyválasztás törvényességét tette kétségtelenné.
Annak a feszegetésébe, hogy mi következnék abból, ha az
örökös király a megszabott hat hónapon lúl sem koronáztatná meg
magát, ezúttal nem bocsátkozom már csak azért sem, mert IV.
Károly Ő felsége a mi örökös királyunk már kijelentette, hogy
magát minél előbb megkoronáztatni kívánja és igy nem tartom
illőnek, hogy a mostani trónváltozás idején ezt a Kérdést feszegessem.
De mint jogi tényt, mely a fentebb idézett törvényekből, valamint az ország régi szokásából és nagy államférfiainknak, a
többi közt Deák Ferencnek is, nyilatkozataiból s "az országgyűlések állásfoglalásából is következik, meg kell állapítanom: hogy
az örökös királynak jogi hatalma csonka, tényleges hatalma is
csak inter medio tempore nyugszik az alkotmány rendelkezésén,
vagyis királysága csak hitelezett és kétségtelenné csak a nemzet
akaratából végrehajtott koronázás után válik.
Magyarországon tehát nem érvényesül az örökös monarchiában ma már általában elfogadott az az elv, amit a francia királyságban ekként fejeztek ki: le roi est mort, vive le roi, — az
angolok pedig ekként fejeznek ki: rex non moritur. Mert Magyarországon a trónváltozással bizonyos tekintetben interregnum következik be a király megkoronázásáig. Itt sincs ugyan interregnum a szónak abszolút értelmében, mert az örökös király is az
ország királya, ki jogosítva van az országgyűlést feloszlatni és
ú j országgyűlést egybehívni, minisztereket és más funkcionáriusokat felmenteni s újakat kinevezni, rendeleteket a törvény korlátai között kiadni, a bíróságok az ő nevében hozzák ítéleteiket.
De mivel törvényt nem szentesíthet, ennélfogva minden oly kérdés, mely alkotmányunk értelmében csak törvényhozási úton
szabályozható, a trónváltozás pillanatától a koronázás befejezéséig csak országos határozatokkal oldható meg.
A szent korona két tényezője közül ugyanis az egyik, a király, trónváltozáskor elveszti akcióképességét a halál következtében s az örökös ezt csak a koronázással nyervén meg, mindaddig, amíg az országgyűlés a szent korona privilégium-adományozó és törvényszentesítő hatalmát rá nem ruházza, a törvényt a nemzetet képviselő országgyűlés, vagyis a szent korona
másik tényezőjének határozatával kell pótolni, mint annak idején
interregum esetén.
Trónváltozás idején az országgyűlés sokat nyer fontqsságá-
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ban, annál is inkább, mert hivatva ő van arra, hogy a trónöröklés törvényességét megvizsgálja és konstatálja azt, vájjon az örökös tényleg az-e, akit törvény szerint a trón megillet s vájjon
az örökös eleget tett-e a törvényben megállapított feltételeknek.
Mert a koronázás csak országgyűlési ülésen s az országgyűlés
akaratából töiténhetik meg a kölcsönös tárgyalások — hogy ne
mondjuk, alkudozások — alapján megállapított . hitlevél elfogadása és királyi megerősítése után, az örökös király alkotmányszerű uralkodásának mint előzménynek elismerése mellett. A koronázás intézménye által tehát a nemzet egyetemét képviselő
országgyűlés a szuverénitásnak épen olyan főtényezőjévé válik,
mint maga a király s ezáltal domborodik ki alkotmányunkban
a királyi hatalom átruházott természete és a magyar királyság
választókirálysági eredete. Amíg ez fenáll s a koronázás által
szemlélhetően kilejezésre jut, addig az osztrák császárság nem
olvaszthatja magába a magyar királyságot. De mihelyt ez az intézmény megdőlne vagy a vele összefüggő jogelvek csorbát szenvednének, a két fejedelmi méltóságnak a közös uralkodó és közös korona fogalmában a személyes szuverénitás felve alapján
való összeolvasztása nem tartoznék többé a lehetetlenségek
sorába.
Ezért kell tehát államférfiaink különös kötelességévé tenni,
hogy most is, a világháború zajában körültekintő gondossággal
vizsgáljanak minden kérdést, mely a trónváltozással kapcsolatban felmerül. Ez ma annál súlyosabb kötelesség, mert a háború
miatt nincsen szabad sajtó s a nyilvános élet minden megnyilatkozásában mindenki feszélyezve van a szabad véleménynyilvánításban.
.
Ferdinandy
Gejza.

A szent korona a koronázásnál.
A szent koronának a magyar királyok koronázásánál való
jelentősége talán legélesebb világításban először Károly Róbert
király trónrajutásánál jelenik meg. 0 az, aki királyaink sorában
elsőnek viseli a Károly nevet. A dicső Árpád-ház kihalása után
a szabad királyválasztás, elve nyomult előtérbe s épen Károly
Róbert többszörös koronázásainál ütközik össze a hazai jogi felfogás a külföldivel, az idegennel. A pápaság főhűbérúri igényei
hajótörést szenvedtek. Pedig felhasználták törekvéseiknél Károly
Róbert Árpád-vérbeli összeköttetését is. Az öröklési jog háttérbe
szorult s érvényesült a szabad választás. Montefiore Gentilis bibornok okmánya* mutatja nekünk, hogy a nagyműveltségű külföldi nem értette meg a magyar felfogást s szinte megütközött
rajta.
A szent koronát László vajda erőszakosan magánál tartotta s
így midőn már Gentilis is meghajlik a választás joga s ténye elolt
és a koronázásra került a sor, más koronát kellett használni.
Mi sem egyszerűbb ennél, gondolhatta az akkori nyugateurópai
felfogásnak az embere: «a jog fogalma hozza magával, hogy
bármely dolog, amelyet ugyanazon hatalom ruház fel ugyanazon
jogerővel, oly erősnek és érvényesnek tekintendő, mint az, amit
helyettesít)). így amint a Szent Istvánnak küldött koronát, úgy
az újat is a szentszék hatalmának erejénél fogva lehet a koronázásnál használni. Gentilis ((abszurdum®-nak látja, hogy a magyarok ősi hagyományukra támaszkodva annyira ragaszkodnak a
a szent koronával való koronázáshoz. Hiszen oígy az erőszakoskodó tolvaj helyzete jobb lenne, mint a királyé!)) fakad ki a nehézségeket látva. Egész okmányán végigvonul az a gondolat,
amelyet többször ki is fejez, hogy a szent korona csak olyan,
mint más ingó dolog, s azt így is kell (elfogni.
Világos, hogy más gondolatokkal találkozott nálunk, olyanokkal, aminőket nyugaton a királyi koronákra nézve nem ismerlek. Nálunk már akkor több volt a szent korona, mint puszta
ingó jószág, mint az egyházi koronázási szertartás eszközeI. Károly királyt megkoronázták ugyan az új koronával, de végül
1310-ben mégis csak a megkerült szent koronát teszik kellő ünnepélyességek közt a király fejére. Es úgylátszik, az előbbi koronázásokat nem tekintették érvényesnek. A Károlyhoz hű főurak
pedig jónak látták megkérni a pápai követet, hogy ne jöjjön el
az országgyülésre, mert ha eljönne, ebből könnyen származhat* Monumenta Vaticana Hungarise. Series I. Tom. II. 268—274. 1.
(1309.)
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nék sérelem a nemzetre.* Véglég diadalmaskodik a magyar felfogás, ezt kifejezi maga a király is, aki még az idegen gondolkozás hatása alatt állott. Nézete szerint otámbár ezen megkoronáztatásunk teljesen elégséges volt (t. i. az 1309-es első): mindazonáltal, hogy a magyar nép közvéleményének eleget tehessünk és
hogy a nép megbotránykozásának véget vethessünk (ut scandalum de medio vulgi tolleretur) . . . az őseink által megállapított
szokások s szertartások szerint koronáztattunk meg a szent koronával.))**
Kell-e még világosabb tanúbizonyság a magyar felfogás mellett, mint Károly Róbertnek ez a nyilatkozata 1315-ben? A király már belenyugodott, hogy eleget kell tenni a közfelfogásnak,
amely ragaszkodik a Szent István koronájával való koronázáshoz és csakis ennek tulajdonít jogérvényességet. Valósággal
botrányosnak találták azt a nézetet, amelyet Gentilis vallott s
vele együtt a nyugatiak.
Mi volt a magyar felfogásnak az alapja ? Miben különbözött
ez a nyugatitól? A korona nálunk is a királyság jelvénye, a
királyi uralom szimbóluma úgy, mint külföldön és mégis nemcsak ez. Szent István koronája lassankint magasabb fogalom
jelképezője lett. A szent korona alatt a magyar államot kell érteni. Természetesen nem jelentette mindjárt a modern állam
fogalmát. Hiszen tudjuk, hogy az eszméknek is meg van fejlődési folyamatuk és tudjuk, hogy ezeket az eszméket nem szabad
egyedül a modern gondolatkör szempontjából nézni, hanem bele
kell helyezkedni az illető kor eszmevilágába, csak így lehet megmondani, mit voltak képesek elméletileg a kor ismereteinek
megfelelően létrehozni. A szent korona azt az alkotmányos egységet hivatott kiemelni, melyet a szent koronát viselő király és
annak tagjai, a nemesek (a középkor politikai nemzete) alkotnak. Kétségtelen, hogy a szent korona fogalmának megalakulásánál már kezdetleges alakban jelentkezhetett a közjogi egység,
együvétartozás jelentése. Kétségtelen azonban az is, hogy mindjárt a fejlődés kezdetén nem értették, mert nem is érthették azt
a szent korona alatt, amit a fejlődés végén vagyis a jelenlegi
magas államjogi abstrakciót. Károly Róbert, aki a hűbéri világból került a magyar trónra, a hűbériség eszméi között nőtt fel,
csak úgy foghatta fel a szent korona jelentését, amint az a hűbéri világban lehető volt. Belevitte az akkor uralkodó patrimoniális felfogást. Ide vág már Bartal György megjegyzése: «a szent
koronának is szinte több igéző, több összetartó varázsa volt akkor, midőn a törvények róla említést nem tettek, mint Anjou-i
Károlynak a korona mindenhatóságáról és kizárólagos tagjairól
adott új tana után)).***
Kétségtelen azonban, hogy a szent korona fogalmában a
fejlődés folgamán azok az elemek domborodnak ki, amelyek kilejezésre juttatják azt a nagy különbséget, mely Magyarország
alkotmányos életét elválasztja a nyugatitól. Amint a magyar
törzseknek meg volt egygyéfoglaló keretük s a törzsek nem külön nemzetekké, hanem egy nemzetté fejlődtek, úgy a nemzetnek összeműködését sem tudta megszüntetni a hűbériség hozzánk ért hulláma. A szent korona fogalma, midőn már fejlődésének magasabb fokához ért el, az állami élet minden vonatkozását hivatott kifejezni. Az, ami a szent koronából sugárzik ki,
állami tevékenység. A szent korona a teljes souverainitás kifejezője. Ezt nevezték jurisdictio Sacrse Regni Coronfe-nak. Nem
jelenti azonban kizárólag a király hatalmát, mert ez az abszolutizmus képletes kifejezése lenne, hanem a nemzet alkotmányos
képviseletét, az országgyűlését is. A szent korona lett nemcsak
a királyi
főhatalomnak,
hanem a nemzettel
alkotmányosan
megosztott főhatalomnak jelképévé.
íme ez volt az a sajátszerű magyar jogi gondolat, amelynek
csakhamar a szent korona lett a hordozója. Csodálkozhatunk-e
azon, hogy így az egyszerű királyi uralom jelvénye olyan különleges tiszteletnek örvendett? Az egész magyar politikai létnek
erejét sugározta s így a legmagasabb hódolat és ragaszkodás
vette körül. Jelentette a szent korona a szent István alapította
* Bartal: tommentariorum ad históriám status jurísque publici
Hungarise aevi medii. Tom. III. 8—11. 1.
** Kalona : História critica regum Ilungarias stirpis mixtse.
VIII. 209.
*** Egy XVII. századbeli záloglevél. Akad. előadás 1859 febr. 7.
M. Tud. Akad. Értesítő 1. k. 63.1.
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királyság - történelmi folytonosságát és szakadatlan életét is. A királyválasztások küzdelmei közepette pedig segített megóvni az
állami egységet. Mindaz, ami lényeges elem volt a nagy szimbólumban, túlélte a korokat és egymás után következő nemzedékeket. A középkori világ rendi felfogásától megtisztultan úgy áll
előttünk ma is, mint a magyar állam, az alkotmányos uralom
megszentelt jelképe. Nem Gentilis bibornok volt az utolsó, aki
nem értette meg a szent koronához való nagy ragaszkodást és
nem ő volt az első, akinek mégis bele kellett nyugodni az abszurdumnak tetsző, de meg nem változtatható felfogásba. Nem~
volt az a ragaszkodás előítélet, hanem, amint a történelemben
sokszor bebizonyosodott, eleven politikai érzék. És a nép meggyőződésének ereje mindig véget vetett az ideig-óráig tartó ellenhatásoknak, amelyek fenyegették a szent korona fogalmában kifejezett alkotmányos szabadságát. A szent koronával való koronázás az állami életnek olyan megnyilatkozását revelálja, amely
mellett szinte elhalványodik mindaz a fény és pompa, amivel a
százados szertartás körülveszi.
Dr. Illés József.

A magyar Igazságügy
1. Ferenc József király uralkodása alatt.
((Korszerű intézmények létesítésének szükségét és nagy értékét saját tapasztalatainkból ismerve, bizodalommal lépünk arra
az útra, amely Bennünket a birodalom átalakításához és megújításához vezessen; az igazi szabadság, a birodalom valamennyi
népének egyenjogúsága, az állampolgárok törvény előtt való
egyenlősége, valamint a nép képviselőinek a törvényhozásban
való részvétele lesznek azok az alapkövek, amelyeken hazánk új
léte felépíthető, régi nagyságában, de új, ifjúi erőben.)) Ezeket a
kijelentéseket tartalmazza az I. Ferenc József első uralkodói lényeként kibocsájtott manifesztum, amelyben az uralkodó tudatja
népeivel, hogy az 1848 december 2-án lemondott V. Ferdinánd
király örökébe lép.
Hatalmas, várva-várt átalakulás vagy inkább újjászületés korának eljövetelét jelezték az új király szavai, amelyek egy mondatba összefoglalva jelentették az évszázadnak legféltettebb, magasztos céljait és törekvéseit. Szabadság, jogegyenlőség és népképviselet azonban oly intézmények, amelyeknek meghonosítása
csak a nemzet természetének előzetes vagy egyidejű hozzáformálása után lehetséges, nehogy a teljes szabadság a féktelenkedéshez, a jogegyenlőség egymás jogainak megsemmisítéséhez, s
a népképviselet a kicsinyes, részleges érdekek érvényesülési harcához vezessen. Egyenlőség, szabadság, mindez csupán végső
eredmény, melynek megvalósulását gondos munkájukkal kell előkészíteni azoknak, akik egy ország sorsát intézik. Be kellett látniok ezt az 1867. évben Magyarországon is bekövetkező «megifjodás» tanúinak is, bármennyire mohón is kívánták az alkotmányos lét üdvében nemzetünket részeltetni. ((Ne gondolja senki,
— mondja Deák Ferenc — hogy azáltal, ami most történik, minden be volna végezve, s hogy egészen készen állana azon nagy
és dicső épület, mely hazánk jólétének és boldogságának épülete.
Csak azon tér, melyen ezen épületnek kell állani, lett szabaddá.))
(Az alkotmány visszaállításakor. Beszédek. II.) Évek sora, évtizedek teltek el, de az épület elkészült és ki ne tudná, hogy a Deák
Ferenc képzeletében már alakot öltő jólét és boldogság megvalósításában a főérdem — melyért az utókor osztatlan hálája a
jutalom — az ország királyát illette meg. A csaknem félszázados
békés fejlődés lehetőségét biztosította számunkra I. Ferenc József,
amelynek becsét igazán csak most, a világpusztulás napjaiban
tudjuk értékelni. Mert éltető eleme a béke minden szervezetnek;
békében leli csak létét és éreztetheti hatását a jog is. A jog a
béke rendje (Plósz, Akadémiai megnyitó beszéd); amely rend
«a társadalmi érdekek felismerését, kellő értékelését és harmonikus érvényesülésük biztosítását)) jelenti. Ez utóbbiak pedig azok,
amelyek a szabadság és jogegyenlőség megvalósulását leginkább
mozdítják elő. A félszázados alkotmányos uralkodás alatt szentesített törvények * hatalmas tömege, tehát végeredményben a
trónralépéskor kijelölt dicső feladatok apránkénti megoldása.
Ferenc József uralkodása a törvényhozás szakadatlan, serény
munkásságának a korszaka volt. Elhunyt királyunk összesen 2083
törvényt szentesített, amelyből a köz-és közigazgatásjog, magánjog és büntetőjog szabályozásával 228 törvény foglalkozik. A legnagyobb száma volt a szentesített törvényeknek 1912-ben (71),
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legkisebb 1903-ban (9), míg 1905-ben egy törvény sem nyert szentesítést.
Az első törvénycikket, amely ((fölséges I. Ferencz József Úr
Magyarország és társországainak királyává avattatásáról és koronáz tatásáról)) szól, további közjogi térmészetű törvények követték. Sürgős alkotmányjogi intézmények megteremtéséről vagy
átalakításáról volt szó, amelyeket az új életre ébredő állam szerves működése feltétlenül megkívánt. Egy általános óhaj szállott
a törvényhozó felé, a millióknak érvényt szerezni, éltetni a közt,
«mely egyesekből nagy egészt csinál)). Magyarország és Erdély
rég óhajtott egyesítésének részletes szabályozása (1868: XLIII. tc.)
a nemzetiségi egyenjogúság kimondása (LXIV. tc.), a köztörvényhatóságok és községek rendezése (1870: XLII. és 1871: XVIII. tc.),
mindmegannyi a nemzet száján már évtizedeken át élő jelszavaknak valóraváltása. Az átmenet, amely voltaképen csak most
kezdődik meg a 48 előtti időkből a modern alkotmányos életbe,
nem megy minden nehézség nélkül. Szécheny és híveinek példája sem bírt oly elhatározó erővel, hogy a nagy célok érdekében minden kicsinyes önzést el bírt volna fojtani. A törvény
hozónak óvatosan kellett ügyelnie, nehogy az új jogok régi szabadságokkal jussanak ellenkezésbe. Az úrbériség eltörlése után
beállt helyzet még kiegyenlítésre várt, az úrbéri kapcsolatból
fenmaradt jog- és birtokviszonyokat rendezni kellett (1871:LI1I.)
Az irtványföldek sorsa, az arányosítás és tagosítás keresztülvitele
ugyancsak törvényes rendezést kívánt, amint az még az 1871.
évben meg is történt (LIV. és LV. tc.). Néhány év telik csak el,
s már reformokra is alapot adnak a tapasztalatok; a községek
rendezéséről szóló törvény módosításra talál (1876: V.) a törvényhatósági szervezet a közigazgatási bizottság megteremtésével
bővül ki (1876: VI.). Még újabb tíz éves fejlődés után alkotja
meg a törvényhozás ebben a tárgyban azokat az intézkedéseket,
amelyek a törvényhatóságok és községek szervezetének az általános átalakulás okozta hatásokra is figyelemmel teljesen megfelelnek (1886: XXI. és XXII.). Még több időbe került a vallásfelekezetek egyenjogúsításának keresztülvitele. Az első lépést,
amely «a törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek viszonosságának)) kimondásával történt (1868: LI1I.), majd három évtized után követte csak a második, a vallás szabad gyakorlását
mindenkire nézve kimondva (1895: XLIII.) és ezt a nagy elvet
most már részleteiben is érvényre juttatva a gyermekek vallásáról és az izraelita vallásról intézkedő még ugyanazon évben meghozott törvényekben (XXXII. és XL11. tc.).
Talán mutatja már e néhány fogyatékos adat, hogy az
I. Ferenc József megkoronáztatását nyomon követő megújhodás,
amely a ((fagyott élet)) után meghozta akikelelet nem pillanatnyi
tünemény, de gyökeres változás volt, amely változás adta új
alapokon egy nemzet jövőjét fel tudta építeni. És ha mégis, a
70-es évekkel ellenlétben, midőn bizonyos magasabb érdekekből
az állampolgárság megszerzésének szigorú feltételei állíttattak
fel (1878 : L. tc.), 1903-ban már sürgős szüksége mutatkozik
annak, hogy a rohamosan növekvő kivándorlásnak gátat vessenek (IV. tc.) és hogy ugyanebből a célból az 1909. évben még
súlyosabb, a visszaélések teljes szigorral való üldözhetését biztosító, büntető v intézkedések állíttassanak fel (II. tc.), úgy ennek
az egyes nemzetiségbelieknek természetévé vált nyughatlanság
és vándor-hajlam, de semmiesetre sem valamelyes elnyomatás
vagy politikai üldözés volt az oka. Akik reményeikben csalódva,
vágyaikat a kétes messzeségben látva, «menlek új hazát keresni túl a tengeren)), balsorsukat csak különös egyéni körülményeiknek tudhatták be, a magyar király és a magyar nemzet
sem jóban, sem rosszban nem telt kivételeket senkivel.
Az egyesek jogviszonyait rendező intézkedések megfelelő érvényesülését csakis ezen intézkedések helyes igénybevétele és
végrehajtása biztosítja. Cél nélkül vette volna fel a törvényhozás
terjedelmes törvénykönyvek alkotásának munkáját mindaddig,
amíg a bírói szervezetet az új helyzetnek megfelelően át nem
formálta. A 60-as évek bírói szervezetének fentartása minden
igazságszolgáltatási reformnak csak kerékkötőjévé lehetett volna.
Ma már alapigazságok, akkor még csak jogpolitikai kívánalmak
vártak .elismerésre. Az igazságszolgáltatásnak a közigazgatástól
való elkülönítése, a kétféle halóságok hatásköreinek gondos elhatárolása, a bírói tiszt szabad gyakorlásának biztosítékai (eímozdílhatallanság, áthelyezhetetlenség stb.), mindez törvényes
megállapításra szorult és talált a bírói hatalom gyakorlásáról
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szóló törvényben (1869 : IV.). De egyidejűleg történik már intézkedés a jogkereső közönség érdekében is; senkit illetékes bírájától elvonni nem szabad (20. §.), a bíró az igazságszolgáltatást
senkitől sem tagadhatja meg (22. §.), a bíró a törvények, a törvény alapján keletkezett s kihirdetett rendeletek, a törvényerejű
szokás szerint tartozik eljárni ós ítélni (19. §.), a közszabadság
elvének nélkülözhetetlen kísérői. A tárgy fontosságának megfelelően történik a részletek szabályozása; mint minden hatalomnak, úgy a bíróénak is kell, hogy meglegyenek a korlátjai, noha
ezeknek csakis az Ítélkezés igazságossága és törvényessége érdekében szabad érvényesülniük. A fontos tevékenység súlyos felelősséggel is jár, amelynek érvényesülése felett a reá átruházott
legfőbb felügyeleti jognál fogva az igazságügyminiszter van hivatva őrködni (1871 : VIII.). Nem késnek az általános jogszabályok sem, amelyek megmondják, hogy kinek, mikor és mely
ügyben hol van az illetékes bírája (XXXI. tc.), míg a reformok
sorozatát az elsőfolyamodású kir. törvényszékek és járásbíróságok
életbeléptetéséről szóló törvény (XXXII.) zárja le. A megyei szervezetben elhelyezett bizonytalan és kevéssé megnyugtató alkotmányjogi helyzetben működő bíró helyett a független, pártatlan,
a fogalom legnemesebb értelmében vett bíró áll előttünk, akinél
a hivatásból eredő jog és kötelesség harmonikus egésszé olvad
össze. Az anyagi javadalmazást is megszabó életbeléptetési törvény már ekkor sem bőkezű, a jutalom súlypontját az állás díszére helyezni látszik. A bírói fizetés 2400, az albírói 1800 és a
jegyzői 1400 frt. A keretek is szerények, az összes bíróságokra
szánt kiadások évi összege 2.185,000 forintra van számítva. Sőt
még az ezen kiadásoknak megfelelő létszám is túlságosnak találtatván, az elsőfokú bíróságok újabb szervezéséről szóló törvény
(1875 : XXXVI.) a minisztériumot felhatalmazza, hogy a törvényszékek számát 102-ről 64-re szállíthassa le. Míg az elsőfolyamodású bíróságok számának korlátozása mutatkozik ajánlatosnak,
addig a két kir. táblán, de főleg a kir. Kúrián már mutatkozik
a munkatorlódás aggályos' jelensége, amely ezen idő óta gyakrabban is felütötte fejét felsőbíróságaink körében. Gyakorlatból
tudhatjuk ezért már, hogy ily esetben kétféle orvosság van :
vagy a létszámszaporítás, vagy pedig a perorvoslatok igénybevételének új törvény útján való korlátozása. A fellebbviteli bíróságok szabályozásáról szóló törvény (1<S83 : VI.) az első útat
választja, míg utóbb az elkerülhetetlenné vált létszámemelést is
megvalósítja az 1884 : XXXVIII. és az 1891 : XVII. tc. a kir.
Kúria bíráínak számát 62, illetve 65-ben állapította meg.
A népesség szaporodása az ipar és kereskedelem terjedése
ós végre a magyar népben változatlanul viruló perlekedési hajlam, mint hármas tényező, a két kir. ítélőtáblán is ugyancsak
állandósította a hátralékok tömegét. A törvényhozás itt is különböző eszközökkel kísérletezik ; a jogorvoslatok némi korlátozása épen oly kevéssé segít, mint a pótbírák intézménye. Végül
is be kellett látni, hogy egy oly fejlett jogrendszerű nemzet és
oly kiterjedésű ország, mint a magyar nemzet és Magyarország
már az 1890-es évek elején volt, két fellebbezési bírósággal be
nem érheti. Az iratok folytonos utaztatása az elintézés lassúságát
még csak hatványozta. Ily körülmények között a kir. táblák sokat emlegetett ós vitatott decentralizációját tovább halasztani
egyenesen "sérelmes lett volna. Az 1890: XXV. tc., amelynek értelmében a törvényhozás a másodfolyamodású bíróságok számát
11-ben állapította meg és a bírói, segéd- és kezelőszemélyzet
fizetését is új kulcs szerint határozta meg, egyszeribe megszüntette azt az állapotot, amely mellett pereknek már másodfokon
való elintézése is csak a kétes távol ködében úszó esemény volt.
A felsőbíróságok reformja után már a következő évben
(1891. XVII.) sor kerül az alsóbíróságok, vagyis helyesebben az
elsőfokon itélő bírák helyzetének javítására. Bírák és jogkereső
közönség, a perek főszereplői egyaránt elégedetlenek ; az ítélkezés lassú és emellett is gyakran fogyatékos, mondják az előbbiek;
az előmenetel lassú és emellett is bizonytalan mondják az utóbbiak. A törvényhozás nagy bölcsességét látjuk megnyilvánulni,
midőn nem kutatva, hogy a két panaszlott jelenség közül melyik az ok és melyik az okozat, mindkét bajon egyszerre kíván
segíteni részben a felügyelet, és ellenőrzés hatályosabbá tételével és szigorításával, részben pedig a bíróságoknál alkalmazottak rangsorba foglalásával és az időszerinti előmenetel elveinek meghatározásával. Ha a közvéleményből a tényleges
állapotra lehet következtetni, úgy azt kel! gondolnunk, hogy az
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ítélkezés megjavítása a törvényhozásnak könnyebben sikerült,
mint az általános előmenetel megkönnyítése. A jóakarat azonban
a pénzügyi lehetőségek határain belül, itt sem hiányzott. Az
1907:1. tc. cím és jelleges állások létesítésével, az 1908:1. tc.
a status rendezés keresztülvitelével csak egyes láncszemei voltak annak a jelenleg is érvényesülő törekvésnek, hogy az állam
egyik elsőrendű működését végző szerv tagjainak az anyagi
gondok súlyát valamennyire megkönnyítsék.
A fejlődésnek magasabb fokán a különböztetés, a szakok és
fajok szerint való elkülönítés többé el nem kerülhető. Áll ez különösen a tudományoknál, amelyek egészében senki otthonos
nem lehet. Szakbíróságot, a speciális jogi szakba tartozó ügyeknek; ez volt a jelszó a bírói szervezet rendezésekor, amelynek
hatása alatt a törvényhozás (1871 : XXXI. tc.) a kereskedelmi és
váltótörvényszéket megalkotta, ez volt a felfogás 1895. évben is
még midőn a budapesti kir. büntetőtörvényszék létesült (XLIV. tc.)
tés csupán hosszas vizsgálódások győzték meg a törvényhozó
1912. évben a hitelügyekkel foglalkozó különbíróság feleslegességéről. Egyéb, nem kizárólag jogpolitikai érdekek hatása alatt
jöttek létre időközben más külön bíróságok is, így a közigazgatási bíróság (1896: XXVI. tc.) a hatásköri bíróság (1907: LXI. tc.)
és a főudvarnagyi bíróság (1908: VI. tc.), amelyek a törvényhozás annak a törekvésének köszönik létüket, hogy a lehetőség
szerint minden jogvita megtalálja a maga független szabad,
közigazgatási tekintetek által nem kötött bíráját.
A felsőbíróságok szaporításával természetszerűleg veszélyeknek néz elébe a jogegység ügye. A törvényhozás e tekintetben
sem mulasztotta el az előrelátást. Már az ítélőtáblák szétpontosításával egyidejűleg történik gondoskodás (13. §.) az elvi kérdések eldöntésének, az ellenkező gyakorlat megszüntetésének
módozatairól, különösen pedig az elvi határozatok és a kúriai
döntvények kötelező erejéről, mindamellett lehetőséget nyújtva
az új, helyesebb gyakorlat kifejlődésének is. Tökéletesíti a jogegység védelmét büntetőügyekben az 1907 : XVIII. tc. az elvi
határozatok gyűjteménybe foglalásával a Kúrián alakítandó bizottságot bízva meg, majd pedig a PP. Élt., mely ismét teljes
részletességgel rendelkezik a jogegység megóvása tárgyában.
A bírói szervezet fejlődésével párhuzamban fejlődik az ítélkezésben segítőtársként szereplő ügyészek és ügyvédek szervezete is. Az ügyészségeket megteremtő 1871 : XXXIII. tc. az ügyész
feladatát legszélesebb körben határozva meg, «az állam közérdekeit védő» szervet kíván alkotni. Sejtette talán már a törvényhozó is, de a gyakorlat mindenesetre megmutatta, hogy ezen
ultima rationak tekintendő körülírás mögött az ügyészekre a
feladatok számos és legkülönfélébb fajtája vár, melyek mellett a
szorosan ügyféli minőség^ fentartása szempontjából is bizonyos
engedményeket kellett tenni. A szervezet fejlődése ugyanazokat
a lépéseket tette meg, mint a bírói szervezet fejlődése. S noha az
említett törvény (28. §.) «a koronaügyész állomását a szóbeli
polgári és büntető eljárás életbeléptéig® meg nem engedte, az
1891 : XXV. tc. a főügyészségek számát is 11-re emelte s a létszám és egyéb a szervezetbe vágó reformok a bíróságokkal
együtt tökéletesítették ezt a testületet is.
A leggyökeresebb fejlődésen az ügyvédségnek kellett keresztül mennie; a tevékenység ugyan alapjában a régi maradhatott,
csak a tevékenységet kifejtő működésnek kellett megváltoznia.
A Kisfaludy és korabeli vígjátékokból jól ismert prókátor, aki
néhány zsiros perből magát és minden atyafiságát évtizeden keresztül úri jólétben eltartotta, teljesen elvesztette létjogosultságát, az ilyen ügyvédnek a modern jogállapotok közt nem jutott
hely.
Kari öntudatot, a hivatás tisztességével összhangban álló
rátartiságot kíván az ügyvédi rendtartást megállapító 1874. évi
XXXIV. tc.-ben a törvényhozó a jogokat és kötelességeket mindenkor a nobile officium szempontjaiból szabályozva. Ugyanezek
a szempontok érvényesülnek a rendtartást kiegészítő későbbi
törvényekben (1887 : XXVIII. és 1907: XXIV. tc.), melyekben a
törvényhozó részben a bíróságokkal való tisztelettudó, mindkét
fél tekintélyével összhangban levő érintkezést kívánja meghonosítani és fentartani, részben pedig az ügyvédi tanács felállításával az autonom bíráskodásnak elemeit a fegyelmi ügyekben, az
utolsó szó kimondásánál is meg akarja őrizni. A törvényhozó
hatalmas nevelő erejében senki sem kételkedhetik, hogy azonban az ügyvédség fejlődésének, a kari önérzet, a társadalmi
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állás jelentőségével együttjáró felelősségérzet kialakulásának nem
csupán a törvény, hanem magában a Karban ápolt szellem volt,
nagyrészben az előmozdítója, azt még sem kívánnék elhallgatni.
A jogot alkalmazó s ezen munkában segédkező szervezetek
fejlődésének vázlatos ismertetése után, vessünk futó pillantást
arra az útra, melyen az alkalmazandó jog félszázadós fejlődésében végig haladt. Ami első pillanatra is szemünkbe ötlik, az
lesz, hogy a törvényhozó a legtöbb téren, ha csak sürgős szükség nem kívánt gyors beavatkozást, előszeretettel küldte a bírói
gyakorlatot a felderítés munkájába, a törvény ezt legtöbbször
már csak a kiismert, ingoványos kétségekből és váratlanul felbukkanó szakadékoktól mentes utakon követte. Különösen mutatkozik ez a magán- és hiteljog terén, ahol a bírói gyakorlat
teremtő erejét nem korlátozzák azok a megszorítások, melyek a
büntetőjogból a személyes szabadság tökéletes védelmének érdekében el nom maradhatnak, A kiindulópontot legalább a hiteljog terén megadja a törvényhozó a kódex megalkotásával, a reformok tekintetében azonban felette óvatos. A kereskedelmi- és
a váltótörvény csaknem kiegészítés nélkül van érvényben évtizedes fenállás után is. Jelentékenyebb újítások csekély számban
csupán a törvénykönyvben egyáltalán nem szabályozott intézmények tárgyában történtek (mint pl. 1908 : LVII. üzletátruházásból eredő felelősség 1908:LVI1I. csekktörvény). A fejlődés tehát
e tekintetben nem annyira törvényeinknek, mint bíróságaink,
főleg a legfelső fórum érdeméül tudható be. Az óvatosság,
amely a törvényhozó részéről új alkotásokkal szemben megnyilvánul legtöbbször csak helyeselhető. A bírói gyakorlat, tévedései
orvosolhatók, a törvényhozó ballépései azonban mindenkor súlyos
sebet ejtenek az igazságszolgáltatás testében. Hogy ily keserű
érzelmektől a magyar igazságszolgáltatást a törvényhozó megkímélte, ebben bölcsességének csak újabb megnyilvánulása ismerhető fel. Nagy alkotásokhoz hosszú évek szükségesek ; reméljük lesznek újra nyugodalmas, csak termékeny munkára fordítható évtizedek. A hiteljogi reformokat sürgetők egyelőre fékezzék hevüket.
A szoros értelemben vett magánjog tekintetében a jogfejlődés képe teljesen különleges, szinte egyedülálló a kontinens nemzeteinek jogrendszerei között. Előtérben a Hármaskönyv és a szokásjog régi stílusú, viharverte, de egészében még sértetlen épülete, körülötte az újkori jogalkotásnak rendszernélküli, a konkrét
szükség fedezésére alkotott, kisebb-nagyobb müvei, míg a háttérben a már évtizedek óta készülő polgári törvénykönyv fényes
palotájának halvány körvonalai. A háború egyik következménye
az is, hogy a magyar polgári törvénykönyv, amelynek előkészítése így is túlnyomó részben I. Ferenc József uralkodása idejébe
esik, nem ugyanezen fejedelemtől nyerhette a szentesítést. Ennek
a törvénykönyvnek előmunkálatai foglalták le az utolsó két évtizedben magánjogászaink színét, javát. A modern magyar magánjog tudományos rendszerbe foglalva, valóban nevezetes, időpontot jelentene jogi életünkben. A szempontok egysége és minden
rendszer hiánya volt az, ami magánjogunkat ezideig oly nehezen
áttekinthetővé, a külföld számára egyenesen megérthetetlenné
tette. Legjobban jellemzi a helyzetet, ha végig pillantunk a magánjog körébe vágó egyes törvényalkotásokon. A legelső civiljogi törvény (1808: XXXI.) az uzsorával foglalkozik (később kiegészíti 1877: VIII. és 1883 : XXV. tc.). Következik a vadászattal
kapcsolatos jogviszonyok szabályozása (1872 : VI.), majd pedig a
vaspályák által okozott halál vagy testi sértés iránti felelősségről (1874 : XVIII.) kapunk törvényi intézkedést eljárási szabályokkal (bizonyítási teher) egybekötve. Néhány évi szünet után
ismét egész más tájakon bukkanik fel a reform. Megalkotják a
gyámság és gondnokságról szóló (1877 : XX.) körülményes rendelkezéseket. A következő évben az erdőtörvény (1878 : XXXI.)
nyert szentesítést. 1881-ben a kézizálogkölcsön-ügyletek igényeltek
szabályozást, három évvel később a részletügyletek (I884:XXXI.).
1885-ben a gyámtörvény novellája és a vízjogi törvény (VI. és
XXIII. tc.) lépett életbe. További négy év, s a halászatról szóló
törvény is szentesítésben részesül (LXXXIX. tc.). Mint már ebből
is látható teljes összevisszaság és bizonytalanság a megoldandó
feladatok szempontjából. Érthető ily körülmények mellett az a
nagy érdeklődés, mely végre egy nagyobi* szabású törvényalkotás, a házassági törvény (1894 : XXXI.) keletkezése és alkalmazása idején széles körben nyilvánult meg. Ezzel azután jó időre

38. SZÁM

le is járt az önálló törvényalkotások sora a magánjog terén.
Minden gondolat az új kódex körül csoportosul, minden magánjogi tehetség ennek szolgálatába igyekszik kerülni, az időleges
újítások lehetőleg mellőzendők. Ily módon történt tehát, hogy a
magyar bírónak, hacsak a felsorolt néhány külön törvényben
nem nyer felvilágosítást, ítéletét pusztán a régi hagyományok és
új gyakorlat vegyülékeként általánosan elfogadott, de nem kodifikált elvekre, mint fiktív alapokra kell fektetnie. Hogy ez az
állapot mennyire nem felel meg egy különben fejlett jogrendszerű állam viszonyainak, hogy mennyire megerősítik a paragrafusok a bírót ítélkezése biztonságában, mennyire emelik a bírói
döntésben foglalt jogi elvek iránt való bizalmat, azt mi sem
mulatja jobban, minthogy a gyakorlat, mint tikkadt föld szívja
magába a Ptk. tervezetének nyilvánosságra jutó részeit, miként
igyekszik annak már most is bizonyos előzetes hatályt biztosítani. Nincs a gyakorlatnak az a legszebben kidolgozott jogesete
és nincs oly analógia vagy hasonló műveletek által levont eredmény, amely a bírónak oly biztos útbaigazítást nyújtana, mint a
Ptk. tervezetnek néhány világos szakasza. Ezekkel szemben eloszlik minden kétség. A magyar jog már nincsen abban a kezdetleges állapotban, midőn a szokásjog elvei minden felmerült
kérdésre meg tudják adni a választ, viszont azonban a fejlettségnek nem érte el még azt a fokát, midőn a bíróra rá lehet,
bízni, hogy az évszázados hatalmas tradíciókat követve, maga
keresse meg az adott esetben a legmegfelelőbbnek látszó döntést
(angol jog).
Különös figyelmet fordított a törvényhozás már évtizedek
óta a magánjogban a szociális, népjóléti rendelkezéseknek kiépítésére. A kereskedelmi és iparkamarákról szóló törvény (1868: VI.),
az ipartörvények (1872: VIII. és 1883: XVII.) a gazdasági munkásokról szóló törvény (1876 : XIII.), 1893-ban a balesetbiztosításra
kötelező törvény (1893 : XXVIII.), majd néhány évvel később a
munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszonyok
szabályozásáról, valamint a gazdasági munkavállalkozók és segédmunkásokról szóló törvény (1898 : II. és 1899 : XLII. tc.), a régebbi törvényeket kiegészítő és új szervezetet létesítő, az ipari
és kereskedelmi alkalmazottak baleset esetére való biztosítását
tárgyazó törvény (1907 : XIX.), a nők éjjeli munkáját eltiltó törvény (1911 : XXI.), mindezek teljes tudatában vannak az alsóbb
néposztályok egészségének jólétének, a munkáselem fentartásónak nemzetgazdasági jelentőségéről. A tanonc testi fejlődését és
iskoláztatását előszabó rendelkezésektől kezdve, egészen a munkában megrokkant és elaggott munkás eltartását szabályozó törvényekig, mindenre kiterjed a törvényhozó íigyelme, amivel a
gazdaságilag erősek és gyengék küzdelmeiben a közre káros
eredmények elhárítása érdekében gondolni kell. A népesedési
statisztikában nem egy vonatkozásban félreismerhetetlenül mutatkozó kedvező eredmény ezen intézkedések legjellemzőbb bírálatának tekinthető.
Az általános magánjog körében önálló és következetes fejlődésen ment keresztül az eszmei tulajdon védelme is. A törvényhozó a jog ezen részében szinte kötelezve van a haladásra, a
többi országok jogintézményeivel való párhuzam megtartására,
ha nem akarja kitenni védelmére bízott saját polgárait annak,
hogy a külföld polgárainak fejlettebb védelme érdekeikre káros
legyen. Figyelembe veendő végül még az is, hogy törvényes intéskedés hiányában a bírónak ez irányban semmiféle útmutató
rendelkezésére nem állt.
Szabadalombitorlásról, mintaoltalomról erről mit sem tud a
Corpus juris, de még a szokásjog sem.
Az eszmei tulajdon védelmének első elemeit az újabb törvényhozásban 1872-ben találjuk meg, midőn a bécsi országos
kiállításon kiállított tárgyak számára biztosít a törvényhozó
ideiglenes oltalmat (1872: XXIV. tc.). Ezen oltalom megvalósításának módjai és feltételei, a részletes intézkedések sok tekintetben felvételt nyertek az eszmei tulajdon védelmét szolgáló későbbi törvényekben is. A rendszeres szabályozás azonban csak a
szerzői jogról szóló 1884: XVI. tc. meghozatalával vette kezdetét. Ekkor nyeri szilárd formáját a szerzői jog, mint ((kizárólagos tulajdon)) és ekkor vonja le a törvényhozó ennek a tételnek
messze kiható következményeit a kizárólagosság sérelme esetén
igénybevehető védelem szempontjából. A szerzői jog terén létrejött kezdeményezést az eszmei tulajdon többi részleteiben is ki
kellett építeni. Természetesen mindez csak hosszabb időn belül
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történheteit. Az 1890-es esztendő meghozza a védjegyek oltalmáról szóló (II. te.), az 1895. év a találmányi szabadalmakra vonatkozó (XXXVIII.) és a védjegyek oltalmát kiegészítő (XLI.) törvényeket. Ezen alapvető intézkedéseket már csak néhány kisebb
jelentőségű törvény követi (pl. az ipari mintáknak ideiglenes
védelme tárgyában hozott 1911 : XI. tc stb.). A kezdet nehézségeit mindenben legyőzni természetesen ezen a téren sem volt
lehetséges. Alig egy évtizednyi alkalmazás után már mind gyakrabban voltak észrevehetők az eszmei tulajdon védelmét szolgáló
törvényes intézkedések hiányai. A külföldi fejlődéssel való
összehasonlítás fejlődésünknek pontos mértékét nyújtja. A reform az érdekek fontosságára tekintettel a háború dacára is
megindult. A találmányi szabadalmak és az ipari védjegyek oltalmáról szóló, a kereskedelemügyi miniszter megbízásából elkészített tervezetek már átadattak a tudományos bírálatnak.
Utaltunk már fentebb arra a körülményre, amelynek folytán
a büntetőjognak tételes törvényekkel való szabályozását mindenkor sürgősebben fedezendő szükségletnek kellett tekinteni a törvényhozónak, mint a civilis jogviszonyok szabályozását. A felsőbírósági gyakorlatnak hézagpótló hatásköre ezen a téren ugyanis
szűk korlátok közé van ékelve. Az a rendelkezés, amely nem
valamely tételes intézkedésnek egyenes ágbeli és első ízigleni leszármazója, az anyagi büntetőjog terén aggályos és nélkülözi a létjogosultságot. A koronázás előtti törvényektől pedig
vajmi keveset lehetett fentartani a büntetőjogot rendszeresen
szabályozó törvény megalkotásánál.
Az 1867. év előtt működésben levő büntető igazságszolgáltatás munkájára legmaradandóbban emlékeztet az 1870-es évek
törvénysorozata, amely «az ország némely vidékein rablók által
meg/avart közbiztonság helyreállítása végett)) póthitelt engedélyez. Az évtizedes restanciával dolgozó retorziót, már a büntetőjog azon idő szerinti fejlődési fokán is, minden józan jogpolitika
szempontjából a legmagasabb mértékben helyteleníteni kellett.
Mindennek dacára nem érheti gáncs a törvényhozást, ha az elmaradott állapotokat gyökerében kiirtó hatalmas két mű a bűntettekről és vétségekről, valamint a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyvek csupán egy évtized után készültek el. A jelenleg folyamatban lévő reformmunkálatok nehézségeiből tiszta képet alkothatunk magunknak a 70-es években megoldott feladatok súlyáról. A büntető kódexek megalkotása előtt az 1867 év
óta életbelépett kriminális rendelkezésekről nincs sok mondani
való. Részben különböző, egyéb törvényekben elhelyezett intézkedések ezek (bírói felelősség, ügyvédi bűncselekmények stb.),
amelyek azután a büntetőtörvénykönyvben nyertek új, szabatosabb alakot, részben pedig az 1848 előtti kezdetleges jogállapotok maradványait eltüntető szabályok, amelyek a büntetőtörvény
általános szelleméből következően minden külön rendelkezés nélkül is jelentőségüket veszítették. A utóbbiakra példa az 1871. évi
LII. tc., amely a testifenyítésnek, mint «fő, mellék, fegyelmi
vagy súlyosító büntetésnek)) alkalmazását tilalmazza, az 1874. évi
XVI., XXI. és XXII. tc., amelyek az 1844 : XX. és XXII tcikkek
módosításaként kimondják, hogy váltóhamisítás és «hamis vagy
vétkes gondatlanságból származó bukás esetében)) ne csupán
a büntetés kiszabása, hanem a bűnösség kérdésében is büntetés kiszabása, hanem a bűnösség kérdésében is büntetőbíróság,
ne pedig a polgári pert eldöntő bíróság határozzon, amikor is a
fenálló bűnvádi szabályok és gyakorlat követendő. (4. §.) A büntetőtörvénykönyvek megalkotásával a reform még csupán részben volt megvalósítva ; megadni a módot, a szervezeti előfeltételeket, hogy a végrehajtás a törvény szelleméhez híven történhessék, ez még több év munkáját vette igénybe. A Btk. életbelépését szabályozó 18^0 : XXXVII. törvényen kívül ideszámíthatjuk még az 1884 : III. és XXXI. törvényeket a csendőrség
és a budapesti székesfővárosi államrendőrség
szervezéséről,
majd egyes kisebb és a gyakorlatban kielégítőknek nem bizonyult rendelkezéseket módosító törvényeket, így a pénzbüntetésekre vonatkozó 1887: Vili. tcikket is. Lényegesebb módosítást
már csupán az^l892 : XXVII. tc. hozott a fogház- és elzárás-büntetések végrehajtása és a pénzbüntetésből befolyó összegek felhasználása tárgyában. (Büntetéspénzek országos alapja.)
Az évek sora következett ezután és látszólag nem mutatkozott szüksége annak, hogy a törvényhozó munkája valamely sürgős büntetőjogi reform megvalósítása érdekében igénybevétessék. A hiányokra vonatkozó adatokat gyűjtik az irodalomban és
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midőn a mértékadó körök előrelátó véleménye szerint egy általános reform beláthátó időkön belül keresztülvihetőnek nem mutatkozik, a részleges rendezés a legégetőbb problémákra vonatkozóan a büntető novellában (1908 : XXXVI.) nyer megoldási.
A követő években azonban mégis megkezdődnek, a nagy és általános átalakulásnak, egy új Btk. alkotásának előmunkálatai.
E^zel párhuzamban készülnek azonban a részletes módosításokat
tartalmazó kisebb törvények is. így a közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913: XXL tc., a választói jog védelméről szóló 1913 :
XXIII. és a királysértést, valamint a királyság intézményének
megtámadását a változott politikai viszonyok tekintetbevétele
mellett büntető 1913 : XXXIV. tc. A részleges reform gyümölcsei
ugyan, de mint a gyakorlatban hiánytalannak bizonyult és így
a jövő kódexébe való felvételre is alkalmasnak mutatkozó törvényalkotásokat hoz az 1914. év is a becsület és a halóságok
védelméről szóló törvények alakjában. (XLI. és XL.) Az ugyanezen évben meghozott és az 1848-ban inaugurált elvek tiszteletbentartása mellett alkotott sajtótörvény (XIII.. tc.) rendelkezéseinek korlátlan érvényesülése a háborús rendelkezések következtében akadályoztatván, ezen törvényalkotás indokolt bírálatát
csak hosszabb gyakorlati alkalmazás után a jövő jogászai fogják
szolgáltathatni.
A peres eljárás rendje különös istápolásban részesült az
I. Ferenc József dicső uralkodása alalt lefolyt félszázadban.
A közjogi törvényeken kívül az elsők közé tartozik a koronázást
egy év multán követő hatalmas törvénykönyv, mely a peres eljárást az akkoii viszonyoknak mindenesetre megfelelően szabályozta.- (1868 : LIV.) A kritikai szellem már két év multán javításokat eszközöl ki (1870 : XIV. tc.) és ettől kezdve alig múlik
el két-három esztendő, hogy a polgári peres eljárás újabb törvények által ne lökéletesítletnék. Az 1877. évben a akisebb polgári
peres' ügyekben való eljárás» nyer szabályozást. (XIII. tc.) Két
évvel később pedig az egy évtizedes tapasztalatok alapúivétele
mellett megalkotja a törvényhozó a perrendtartás nagyjelentőségű novelláját. Az alkotó erő továbbra sem pihen; az 1893. év
eredményes munkáihoz kell számítanunk a sommás eljárásról
(XVIII.), a fizetési meghagyásokról (XIX.) szóló törvényeket, az
1894. évben elkészült az örökösödési eljárás. (XVI. tc.) Részleges — különösen a jogorvoslatok korlátozására vonatkozó —
módosítások lépnek életbe az 1898 : X. és az 1907 : XVII. tc.
alakjában. Ezzel azután a részleges reformok befejezést nyernek,
hogy helytadjanak a hatalmas, modern magyar törvényalkotás
remekművének az 1911 : I. törvényünknek, az új polgári perrendtartásnak, arnely köré még az 1915. évben történt életbelépéseig, az átmenetet zökkenés nélkül lehetővé tevő és szervezeti változásokat is létesítő törvények is sorakoznak.
Nem csupán az egyes ember, de az államok életében, a nagy
intézmények fejlődésében is jelentékeny szerepe van a véletlennek. Az a körülmény azonban, hogy nagy királyunk uralkodása
idejében a peres eljárás rendje a tökélynek ily magas, a külföldi
államok osztatlan elismerésében is részesített fokára juthatott,
ez már nem véletlen műve. Következménye ez elsősorban is a
peres eljárásnak rendjével foglalkozó kitűnő tudósaink nagy munkásságának, az igazságügyi kormányoknak a tárgy fontosságát
méltányló belátásának és következménye végül a legmagasabb
kegy és bölcseség éltető sugarának, amely a közjó érdekét szolgáló intézkedéseket mindenkit kötelező erővel felruházni sohasem vonakodott.
Ke dvező ugyancsak a kép, melyet a bűnvádi eljárást szabályozó intézményeken végigtekintve nyerünk. Gondos és óvatos,
a büntetőper legújabb elveit is figyelembe vevő szabályozást találunk a kiváló tudósaink által előkészített bűnvádi perrendtartásban és az azzal egyidejűleg életbelépett, az esküdtbíróságokról szóló törvényben.
A felsőbíróságnál felhalmozódott munka apasztása céljából
a jogorvoslatoknak büntető ügyekben is szükségessé vált korlátozása utján az 1907. évben tett modósítások és kiegészítések
(XVIII. tc.) a nagy, általános elveken semmit sem változtatnak.
Csaknem változatlanúl marad érvényben e kiváló törvényünk a
több éves gyakorlat tűzpróbáját kiállva, s méltón sorakozik
melléje, a modern jogtudomány elveit nem kevésbé figyelembe
vevő új katonai perrendtartás. (1912: XXXIII. és XXXIV. tc.)
így tehát nem hiánypótlásról, csupán tökéletesítésről lehet szó,
amely a tudomány haladásának legbiztosabb jele, midőn büntető
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eljárási jogrendet a törvényhozás 1913-ban a fiatalkorú bűntettesekre vonatkozó eljárási szabályokkal, 1914-ben pedig az esküdtbíróságok előtti eljárást jogpolitikai érdekekből megreformáló
esküdtbírósági novellával egészíti ki.
Ami pedig már a következő évben történt a törvényhozás
terén, az túlnyomó részben nélkülözi a békés jogalkotások jellegét. A legbékésebb törek\ésekből áthatott uralkodónak világháború közepette kellett utolsó éveit leélni. A nagy zivatar előjelei már korábban, az 1912. évben mutatkoztak ós időszerűnek
kellett tartani a törvényhozás fegyverkezését is. Az 1912. évi
LX11I., LXIV., LXV1II. és LXIX. törvénycikkek a háború esetére
szóló kivételes intézkedéseket tartalmazzák a jog különböző
ágazataiban. Hadviselésünk általános jellegéhez alkalmazkodva,
a védekezés célját szolgálják a háború kitörése után megalkotott többi és sok irányú törvényes intézkedés is, amelyek érvényesülése jelenleg is a közfigyelem gyúpontjában s így ezekre
a visszaemlékezés csupán egy nyugodtabb, békés korszakban
lesz időszerű.
Bármennyire igyekeztünk is, hogy csupán a legjelentékenyebb
alkotásokról emlékezzünk meg, hosszúra terjedt azon jogintézményeknek sora, amelyeknek keletkezése vagy fejlődése I. Ferenc József uralkodásához fűződik. Tudjuk — jogintézmények
alkotása még nem öncél és az a törvényhozó, aki csupán törvényszakaszokkal ajándékozza meg a nemzetet, keveset segít ennek sorsán, ha törvényeinek tartalma valamely magas célt nem
szolgál. Ezek között a célok között pedig legnemesebb talán az
emberiség sorsának javítása, a népnek — ha nem is boldogítása,
de bajának enyhítése. Mi volt Magyarország a koronázás előtt
és mivé lett Ferenc József királyunk uralkodása alatt. Elnyomók
és elnyomottak egyenlő jogban részesülnek, rég idejétmúlt
hagyományok helyett világos rendelkezések szabnak irányt magún ktartásának, az útvesztőül szolgáló peres eljárás chaosza helyett, gyors és igazságot érvényrejuttató rendelkezések alapján
jelöli meg a pártatlan, független és szabad bíró, merre vezet a
jog mesgyéje. Kezdetleges és nehézkes forgalmi élet helyett,
kereskedelmet és ipart felvirágoztatnak a célszerű jogintézmények. A bűntettesnek sem kell már bűnösségének kimondása
előtt, az eljárás során lakolnia nemtelen tettéért, emberséges elbánást, cselekedetének alapos és egyéniségének figyelembevétele
mellett való megfontolását a törvényhozó minden esetben biztosította.
Számos és legnagyobb jelentőségűek ezek a változások egy
nemzet sorsában — mindez I. Ferenc József munkája volt. Csak
vissza kell tekintenünk a jogállapotainkra, hogy ezt megállapítsuk. Magyarország felvirágzása elválaszthatatlanul függött össze
Ferenc József uralmával.
({.Visszapillantás a kialudt életre szándékos csalódás által enyhíti a fájdalmat, midőn a nemlétei gyötrő gondolata helyett az egykori élet meleg képével foglalatoskodunk ; s egyszersmind hiúságunkat azzal a vigasszal tápláljuk, hogy az emlékezet életet
ád; s ki tetteiben megemlegettetik, az halhatatlan lesz® (Kölcsey)
Ferenc József királyunk tetteit pedig nem feledhetjük emlegetni.
Dr. Auer György.

Az igazságszolgáltatás gyásza.
A kir. Kúria teljes ülésében Günther Antal elnök a következő beszédben emlékezett meg a nemzeti g ) á s z r ó l :
Tisztelt teljes ülés! Mindnyájunkra meg)endítőleg hatott az
a hír, hogy Magyarország apostoli királya, I. Ferenc József\ tegnap este 9 órakor örök álomra hunyta be szemét. De a gyászt,
amely a mi szívünkbe bevonult, nemcsak úgy érezzük, mint
magyar honpolgárok, hanem érezzük úgyis, mint a magyar
királyi Kúriának egyeteme. Az elhunyt király volt az, aki még
a koronázás előtt, megértve nemzetét, 1861-ben hosszú szünetelés után visszaállította a magyar királyi Kúriát. O volt az, aki
az országbírói értekezlet egybehívásának elrendelése által a magyar bírói jog új fejlődésének gyümölcsöző korszakát nyitotta
meg. És mint Kúria gyászoljuk őt és fájdalommal vagyunk eltelve halála fölött azért, mert megkoronáztatása után Ő szentesítette a magyar bírói hatalomról szóló törvénycikket és azokat
a szervezeti törvén} eket, amelyek a magyar bírói függetlenséget
erőteljes garanciákkal látták el.
És uraim, midőn azt látjuk, hogy a magyar szent koronára
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fátyol borul, ezen a fátyolon és ezen a gyászon keresztül ragyognak a koronának ékkövei és gyöngyei, amelyekben a magyar
nemzetnek hűsége nyilatkozik meg a trón és a haza iránt. Ez a
hűség és az ebben rejlő hatalom az, amely a harctéren küzdő
véreinket hősi bátorsággal tölti el és amely az igazságszolgáltatás gyakorlásában hivatásunk büszkeségét érezteti velünk.
*

A közigazgatási bíróság teljes ülésében báró Wlassics Gyula
elnök a következő beszédet tartotta :
Alig néhány hete láttam a király jóságos tekintetét, gyönyörködtem szellemi frisseségében, mellyel e földrázó katasztrófa idején
nagy fejedelmi gondjai között élénken érdeklődött még bíróságunk
belélete iránt is. Uralkodói egyéniségét a történelem lapjai fogják
megörökíteni. Annyi azonban bizonyos, hogy legendás alakká vált
már életében. Fejedelmi erényeinél csak emberi erényei nagyobbak.
Hű kötelességérzeténél csak szívjósága jelent többet. Igazságérzetét
csak emberszeretete múlja felül. Fejedelmi becsérzeténél, szállóigévé vált lovagiasságánál csak egyszerűsége tündöklőbb. Nehéz
viszonyok között, kora ifjúságában lépett a trónra, világrendítö
események között száll sírba. Nagy szellemi örökséget hegy
maga után. Megtanulhatják abból a fejedelmek és népek, hogy
korona és nemzet együttérzésén nyugszik az államok boldogsága. Sok szenvedés után legboldogabb időszaka volt királyunknak és nemzetünknek, midőn a mindent megértés és mindent
megbocsátás korszakába jutottunk. A magyar nép lelkét megértve hagyja el földi pályáját; ezt a megértést, mint a legdrágább kincset őrizze meg trón és nemzet egyaránt és teljesítse
mindenki kötelességét úgy, mint ő teljesítette. A fejedelmi és
emberi kötelességek nagy szimbóluma rnarad ő e nemzet életében és míg magyar lesz e földön, mély hódolattal és a szív legmelegebb érzésével veszi körül nagy királyunk emlékét, mely
életforrásul fogja termékenyíteni e nemzet jövő munkáját.
*

A hatásköri bíróság teljes ülését Günther Antal elnök a következő beszéddel nyitotta meg:
Akinek nevében a törvényhozás állal reánk ruházott hatásköri bírói hatalmat gyakoroltuk,- I. Ferenc József, Magyarország
apostoli királya, az élők sorából elköltözött. Mély fájdalmunknak
adunk a jelen teljes ülésen kifejezést, hogy elvesztettük azt az
uralkodót, ki törvénykezdeményező és szentesítő hatalmával az
új kor igényének megfelelőleg továbbfejlesztette bírói intézményeinknek szervezetét és rendszerét. Az igazságszolgáltatásnak
elválasztása a közigazgatástól az ő uralkodásának egyik kimagasló alkotása volt rögtön a koronázás után. De a bírói és közigazgatási hatalomnak ez a szétválasztása és az a nagy elv, hogy
senkit illetékes bírájától elvonni nem szabad, sokáig nélkülözte
független hatásköri bíróság hiányában a tárgyi biztosítékokat.
Ezt a hézagot töltötte be az elhunyt király uralkodása alatt
csak legutóbb a törvényhozás, mikor ennek a magas bíróságnak
szervezésével alkotmányjogunknak egyik garanciális intézményét
teremtette meg. Az elhunyt királynak ehhez az intézményhez fűződő emléke is állandó kegyeletünk tárgya lesz, mikor a döntésünk alá kerülő ügyekben a hatáskörök megállapítása útján a
bírói és közigazgatási hatalmak egyensúlya fölött vagyunk hivatva őrködni.
*

A budapesti kir. ítélőtábla teljes ülésén Juhász Andor a következő beszédet tartotta:
A gyászharang hívására gyűltünk össze, hogy kegyeletteljesen megsirassuk, hogy testületileg mély megilletődéssel meggyászoljuk me gdicsőült felséges Urunkat és Királyunkat, I. Ferenc
József Ő császári és apostoli királyi Felségét. Emberi és a királyi szenvedésekben gazdag, az emberi és fejedelmi kötelességek teljesítésében példátlan áldásos hosszú életének és két emberöltőt meghaladó uralkodói pályafutásának méltatása meghaladná
erőmet és ennek a mi családias összejövetelünknek a kereteit,
hiszen az ő élete és uralkodói pályája a legújabb kor egyetemes
történelme. És mi nem a történetírók oknyomozó és bíráló elméjével, hanem a magyar ember, a magyar bíró hálás, meleg
érzéseivel kívánjuk kivenni részünket a felséges uralkodóház és
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az egész magyar nemzet mélységes bánatából. Gyászoljuk megdicsőült királyunkban azt a nagy uralkodót, aki a jóság, a türelem, a lovagiasság és a kötelességtudás nagy emberi erényeivel
felvértezve, népei iránti szeretettől vezéreltetve, a koreszmék és
irányok küzdelmeinek a tanulságait bölcsen átértve, nemzetünket az alkotmányosság útjára és ezen az úton a kulturális és
gazdasági fejlődés nem sejtett magaslatára vezette, aki megtalálta
az utat a magyar nép szívéhez és párhuzamosan ható hatalmas
erőforrásokká fejlesztette a királyi hűséget és a hazaszeretetet.
A magyar bírói kar kegyeletét és megilletődését fokozza annak
a megfontolása, hogy az ő bölcs kormányzata alatt vált ketté a
jogszolgáltatás és a közigazgatás, épült ki a független magyar
bírói szervezet, haladt és fejlődött a modern színvonal magaslatáig a polgári és a büntető igazságszolgáltatás.
*

A budapesti kir. törvényszék
teljes ülésén dr. Félix
elnök a következő beszédet mondotta:

Antal

iMélységes gyász borult magyar nemzetünkre, mert jóságos
öreg királyunk az élők sorából elköltözött. Gyermeki kegyeletünk a Megdicsőiiltet szinte a halhatatlanság attribútumaival
vette körül és így majdnem hihetetlennek látszik, ha szemünk a
királyi trón felé fordul, hogy nem ezt a jóságos, fenséges alakot
látja. Megdicsőült királyunknak kormányzói, uralkodói erényeit
és sikereit a történelem fogja méltatni, de arról mindannyian
élő tanúbizonyságot tehetünk, hogy nagyobb szeretetben és nagyobb tiszteletben még nem részesült uralkodó, mint amilyen
néh ai, Istenben boldogult, dicsőséges I. Ferenc József királyunknak jutott. Mert I. Ferenc József királyunk a becsületességnek
és a férfias, igaz lovagiasságnak megtestesülése volt; és az
0 szava nem azért volt szent, mert királyi szó volt, hanem azért,
mert becsületes, férfias lelkületből jött. Ezt érezte, ezt tudta a
magyar nemzet is, ezért bízott benne feltétlenül, ezért szerette
és tisztelte Őt és követte mindhalálig és ment érte a halálba is.
Királyunk élő szobra volt annak a jelszónak, hogy «Justitia est
fundamentum Regnorum)) és ez hozta Őt még közelebb és teremtette még szorosabbá a kapcsolatot a királyi méltóság és a bírói
kar között. Boldogok és büszkék voltunk, hogy ettől a nagy
fejedelemtől nyertük el bírói megbízatásunkat és hogy ennek a
nagy embernek nevében hozhattuk ítéleteinket. Nagy tehát a mi
bánatunk is. Nagy a bánatunk és fáj a szívünk nemcsak mint
honfiaknak, hanem mint magyar bíráknak is.
*

A budapesti ügyvédi kamara választmányának ülésében Pap
József elnökhelyettes a következő beszédet tartotta :
Ő Felsége 1. Ferenc József, Magyarország apostoli királya
1916. évi november hó 21-én este 9 órakor schönbrunni kastélyában örök álomra szenderült. Mélységes gyász és nagy fájdalom t a r t j a lekötve a magyar nemzet lelkét. Minden hű alattvalójának szíve fájdalomtól sajog ; hasztalanul keresünk megnyugvást és enyhülést, midőn a ravatalon fekszik a legnagyobb király, a legigazabb ember.
A végzetnek kifürkészhetetlen kegyelméből megadatott
I. Ferenc Józsefnek, hogy 68 évig uralkodott, oly hosszú időig, mint
ahogy soha sem viselt fejedelem jogart, Országlása nemcsak hosszú
volt, de históriai jelentőségű és korszakalkotó, a kettős monarchiára,
de különösen reánk, magyarokra nézve. Rég elavult idők kormányzati rendszerével, ahol már minden túlélte magát és összeroskadással fenyegetett, szakítva, egy új, modern epochába vitte be
nemzetét. Megteremtette az ú j Magyarországot s felépítette ú j
alapokon, jog- és kulturállammá alakította át és belekapcsolta
a művelt nyugat civilizációjának vérkeringésébe. Trónralépésekor háború pusztított a monarchiában, polgárvér folyt Magyarországon és ezer-ezer veszedelem fenyegette trónját. Ellentétek
merültek fel a nemzet és a dinasztia között, a félreértések és
kölcsönös keserűségek egész sorozata következett, ami által
gyengült a királyi tekintély és a nemzet ereje. De ez mind csak
addig tartott, amíg bizonyos osztrák politikai köröknek és tendenciáknak sikerült az egészen ifjú uralkodótól távol tartani a
Főszerkesztő :
Dr. D á r d a y S á n d o r .

hűséges magyar
szeretetét.

nép
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szivét, ezen

hűséges

szívnek

melegét és

Amidőn I. Ferenc József a legszebb győzelmet aratta önönmagán, amidőn szakított a régi, magyarellenes tradíciókkal és
Deák Ferencnek, a haza bölcsének tanácsára a jogfolytonosság
terére lépett, Szent István koronájával megkoronáztatta magát
s teljesen és őszintén kibékült a magyar nemzettel: akkor és
ezen tényével megalkotta az 1867. évi kiegyezési törvényt s ennek keretén belül királyi esküvel és intézményesen biztosította
Magyarországnak ezeréves alkotmányát, nemzeti és politikai önállóságát és függetlenségét és olyan alapot teremteti, amelyen
állami fejlődésünk és nemzeti életünk fokozatos, állandó és folytonos megizmosodásának lehetősége kétségtelenül adva van.
Koronázási jelszava volt, amelyet egész életén át hűséggel meg
is tartott : «Bizalmam az ősi erényben)).
Nagy volt, megingathatatlan nagy, a hite a magyar nemzet
loyalításában s királyhűségében és soha egy percig sem csalódott
bennünk. Tanújelét adta ennek legfényesebben a magyar nemzet most, a duló világháborúban. A történelem tanúskodik arról,
hogy viszont soha semmi sem zavarta meg azt a jobbágyi, hűséges ragaszkodást, bizalmat és szeretetet sem, amelyet minden
alattvalója a nagy fejedelem, a magyar nemzet atyja iránt érzett. I. Ferenc József országlásának minden ténye igazolja, hogy
azt akarta, hogy a magyar nemzet egységes legyen érzésében,
gondolataiban és munkájában, aínely a haza javát és minden
egyes polgárnak boldogságát célozza, akarta továbbá azt, hogy
ez a politikai egységes tényező vele, a felkent koronás királlyal
együtt vegyen részt Magyarország rekonstrukciójának nagy
m u n k á j á b a n a jogszolgáltatás, a kulturélet és a gazdasági fejlődés minden terén. Ez az igazi értelme oly sokszor hangoztatott jelmondatának : ((Viribus Unitis».
Ha összehasonlítjuk Magyarország mai állami és társadalmi
életét azzal az állami és társadalmi élettel, amely trónralópése
idején volt, akkor látjuk azt a mérhetetlen különbséget, azt a
nagy haladást és fejlődést, amelyet a magyar nemzet országlása
alatt elért. Bennünket, ügyvédeket, mint az igazságszolgáltatás
tényezőit azonban leginkább a jogi alkotások érdekelnek. Elhunyt
dicső, nagy királyunk uralkodása alatt ősi, rendi alkotmányunk
a kor szabadelvű igényeinek megfelelően népképviseleti rendszerre lett fektetve. Alatta hozatott be és valósult meg tényleg,
a gyakorlati életben is a jogegyenlőség, a polgári jog, a büntető
jog, a közös teherviselés és a közös védelmi kötelezettség terén.
Uralkodása alatt kaptunk teljesen modern, képzett, független
állami bíráskodást, szabad, független ügyvédséggel, amely autonómiája folytán magában hordja a fejlődésnek a lehetőségét.
Ő szentesítette a kor színvonalán álló büntető törvénykönyvet és
a büntető perrendtartást, az egyéni jogoknak ezen magna chartáit. Nagy közjogi vívmányok ezek, amelyek nélkül a jog eszméje nem valósulhat meg, jogállam nem képzelhető. A polgári
jog terén számos anyagi és eljárási törvény hozatott, amelyeknek gyökerei mind a régi magyar tradíciókba nyúlnak le, amelyek azonban az új kor igényeinek megfelelően belekapcsolódtak
az ú j idők, a hitel és forgalmi élet kívánalmaiba és biztosították
azt a nagy gazdasági és financiális fellendülést, melyet Magyarország I. Ferenc József országlása alatt elért. Külön ki kell
emelnünk, hogy ő szentesítette az egyházpolitikai törvényeket és
ezek között házassági jogunkat és a vallások egyenjogúságáról
és a lelkiismeret szabadságáról szóló törvényeinket, amelyeket a
valóságos liberalizmus eszméje hat át és amelyekért Európa bármely nemzete bennünket méltán irigyelhet.
Egy pár nap múlva a megdicsőült nagy király hült tetemeit
a wieni kapucinusok kriptája magába fogja fogadni, a nagy
király azonban ennek dacára nem halt meg. de belépett a halhatatlanok sorába.
TARTALOM. A király. — Dr. Ferdinandy Gejza egyetemi t a n á r :
A trónváltozás. — Dr. Illés József egyetemi tanár : A szent korona
a koronázásnál. — Dr. Auer György budapesti kir. táblai tanácsjegyző : A magyar igazságügy I. Ferenc József király uralkodása
alatt. — Az igazságszolgáltatás gyásza.
Melléklet:
Közigazgatási Döntvénytár. — Kivonat a ((Budapesti
Közlöny»-bői.

Lapkiadó-tulajdonos :
F r a n k l i n - T á r s u l a t . Egyetem-utca 4.

Felelős szerkesztő :
Dr. V á m b é r y R u s z t e m . L, Bérc-u. 9. (Tel. 63—96
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TARTALOM. Dr. Polner Ödön pozsonyi egyetemi t a n á r : Aktuális
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jogrendszerben. — Dr. Zilahi László igazságügyminiszteri fogalmazó : A londoni deklaráció kötelező ereje. — Szemle.
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Aktuális közjogi kérdések.
Az uralkodó személyében nem váratlanul, de mégis hirtelen
bekövetkezett változás több közjogi kérdést vet fel. Nem azokban a főirányokban, amelyekben a magyar alkotmányjog világosan és határozottan intézkedik, hanem ama részletek tekintetében, amelyekre nézve többé-kevésbé a gyakorlat; a precedensek irány,adók. A magyar állam uralkodójának személye az
osztrák állam uralkodójának személyével jogi kapcsolatnál fogva
azonos ; az egy személy által viselt két uralkodói méltóságot
azonban élesen és határozottan meg kell különböztetnünk. Ám
ez a megkülönböztetés az uralkodó személyében beállott változás
r i d i g i eseteiben — mióta ez a viszony fenáll
nem igen téte
tett meg, mert az uralkodók változásánál szükséges számos részletes intézkedések többé-kevésbé az osztrák közjog szellemében
történtek, amely közjog sem írott rendelkezéseben, sem szellemében nem ismeri, vagy nem ismeri abban az értelemben ezt a
megkülönböztetést, mint a magyar. Miután pedig az ily változások alkalmával megteendő intézkedések rendszerint az előzetes
esetek után igazodnak, az előzetes esetekben követett eljárás
könnyen mintájává válhatik az újabb és így a jelen esetben követendő eljárásnak is, amely azután a magyar közjog követelményeinek nem mindenben felelne meg.
Az uralkodó változásával szoros kapcsolatban álló intézkedésekre vonatkozó kérdéseken kívül több más oly kérdés is felmerül, amelyek az uralkodó változásával kevésbé vannak szoros
kapcsolatban, de amelyeknek rendezésére ez az esemény nyújtja
a legjobb alkalmat. Többé-kevésbé olyan kérdések ezek, melyeknek megoldatlanul maradása a múlt idők maradványa ; azoknak
az időknek, amelyekben a magyar közjog követelményei csak
igen kis mértékben érvényesültek, de amelyeket a lényegben az
1867. évi kiegyezés lezárt és amelyeknek tényleges viszonyaival
szemben a magyar közjog követelményei az újabb időkben lényegileg jobban érvényesülne^. Mindazonáltal vannak ez időknek maradványai, melyekbe a magyar alkotmányjog szelleme
még nem hatolt be, melyekben a régi állapotok az új állapotok
jogalapjával ellentétben még most is fenállnak. Ezek, ha a hadseregre vonatkozó bizonyos kérdéseket nem vonjuk ide, önmagukban véve nem nagy jelentőségűek, de közjogi hátterüknél
fogva mégis elég fontosak arra, hogy velük foglalkozzunk és
hogy kielégítő megoldásukra — felhasználva a kínálkozó alkalmat — törekedjünk.
1. Az új király neve. Mindjárt az első pillanattól kezdve foglalkoztatta a közvéleményt az a kérdés, hogy az új király melyik
nevét fogja viselni s hogy ha a választás kizárólag első nevére
((Károlyra)) esnék, a név mellett szokásos számozás hogyan használtassák, tekintettel arra, hogy az új király a Károlyok közt
mint osztrák császár az első, mint magyar király a negyedik.
Ennél a kérdésnél, melyre vonatkozólag a napi sajtóban máris merültek fel megoldási módozatok, a jelenleg hivatalosan

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

használt abból a címből kell kiindulni, melyet az 1868. évi november 14-iki legfelsőbb kézirat megállapított, s amelynek folytán az uralkodónak a címe ebben a formában vált általában s így
különösen törvényeinkben s a kir. leiratokban is, használatossá :
((Ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya)). A legközelebbi precedens alapján, melyet V. Ferdinánd
magyar királynak s I. Ferdinánd osztrák császárnak esetében követtek, a következő megoldás kínálkoznék : «I. Károly Ausztriai
császár, Csehország királya stb. és Magyarország e néven IV.
apostoli királya.))* Ezt a formulát, melyet V. Ferdinánd esetében
csupán az akkori országgyűlésnek ismételten hangoztatott sérelmezése alapján választottak a kezdetben használt címzés helyett,
mely az ú j királyt csak I. Ferdinándnak nevezte meg, ma nem
tarthatjuk kielégítőnek, mert az osztrák császári méltóságra vonatkozó számozás bír benne fő és kiinduló helyzettel, a magyar
királyi méltóságra vonatkozó számozást pedig csak alárendeltnek, másodsorban levőnek tünteti fel és így nem felel meg a
paritásnak. Még tetézné ezt a helyzetet, ha valamikép az is kifejezésre jutna, hogy az uralkodó a Károly néven Csehországnak
is IV. királya.
A paritásnak legjobban megfelelne a következő címzés:
«Károly, Ausztriának
e néven I. császárja, Csehország
királya
stb. és Magyarországon
e néven IV. apostoli királya)}; amely
Csehország helyzetére is figyelemmel van annyiban, amennyiben
az I. szám csak az osztrák császári címre vonatkozik s nem a
cseh királyira is; másrészt Csehországot mégsem emelné arra a
helyre, amelyen Magyarország jelentkezik. A napisajtóban ajánlott következő címezést: I. Károly Ausztriai császár, Csehország
királya stb. és IV. Károly Magyarország apostoli királya — azért
nem tartanám helyesnek, mert e címzés tulajdonkéd két uralkodóra
mutat s az uralkodó személyazonosságát, amely a két állam viszonyának sarkalatos pontja, nem j u t t a t n á a címben kifejezésre.**
Hogy e címet ((Ausztriai császár, Csehország királya stb. és
Magyarország apostoli királya® ebből az alkalomból más tekintetben mennyiben kellene módosítani, arra még visszatérek.
(((Ausztriai császár)) helyett már a fenliek szerint is ((Ausztria
császárjá»-t kellene tenni.)
Az 1868. évi november 14-iki legfelső kéziratban megszabott
rövidebb szerkezetben, mely következőleg szól: ((Ausztriai császár
és Magyarország apostoli királya)), a címzés következőleg volna
használható: «.0 Felsége L, illetőleg IV. Károly, ausztriai császár
és Magyarország apostoli királya)), vagy ha az a illetőleg)) szavat,
mely ugyan a nyelvészeti esztétika szempontjából gyakran kifogás alá esik, de gyakorlatilag nagyon hasznos, rövidítve használnék, következőleg: «I. í 11. IV. Károly)) stb.
Nagyobb nehézséget okoz, hogy ott, ahol az uralkodó nevének csak kezdőbetűit jelzik, p. o. az új vezérzászlókon, katonai
szerelvényeken a számok hogyan alkalmaztassanak. E tekintetben is több megoldási módozattal találkoztunk már. Igen szellemes az, amelyet a napisajtóban olvastunk, amelyet Kmety ajánlott: IV. K. I. Az a körülmény, hogy ezt a jelzést két nyelven
(magyarul és németül) kell olvasni, a mi szemünkben, amennyi* Csakugyan így nevezi az uralkodó magát az országgyűléshez
intézett s november 21-éről keltezett leiratban, mely a fenti sorok
megírása után jelent meg.
** Az a körülmény, hogy egy királyi leirat már használta az itt kifogásolt címet, nem lehet akadálya annak, hogy az utólag megfelelően módosíttassék; ily utólagos módosítás történt V. Ferdinánd esetében is.
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ben a közös hadsereg1 jelvényeiről van szó, talán nem volná hiba;
de kérdés, nem volna-e az, amennyiben a honvédség jelvényeiről
van szó; s az uralkodó címével, mely mégis az osztrák császári
méltóságot említi előbb s csak azután a magyar királyit, nincs
összhangban. Ez utóbbi körülmény nem forog fen, de a kétnyelvűség igen a következő jelzésben-, mellyel már szintén találkoztunk: K. I. IV. K., amely azonkívül kissé nehézkes is. A kétnyelvűség is ki volna küszöbölve a következő jelzésnél: K. I. IV.
németül olvasva és I. IV. K. magyarul olvasva. Mind e rövidítések között jóformán tetszésszerint lehet választani és sok függ
a jelvény rajzbeli kivitelétől; a fődolog az, hogy azon mind a két
szám rajta legyen.
(Folyt, köv.)
Dr. Polner Ödön.

J o g e g y s é g e s í t é s a büntetőjogban.*
ii.
A gazdasági téren való bekerítési politikával szemben,
melyet az entente-hatalmak a jövő zenéjeként hirdettek avégett,
hogy a szövetkezett középeurópai államokat a világforgalomból
lehetőleg kizárják és gazdasági életüket megbénítsák: szinte
magától érlelődött meg ugyanezen államoknak a háborút követő
időkben is gazdaságilag egymásra utaltságának érzete. Amely
szorosabb gazdasági együttérdekeltség természetszerűleg maga
után vonná a gazdasági és forgalmi élet jogi szabályozásában
ha nem is a teljes egyöntetűséget, de a legmesszebbmenő közeledést, Aminek foganatosítása azonban szintén a legnagyobb
óvatosságot és körültekintést igényli. Az egységes gazdasági politika csakis kifelé lévén elengedhetetlen követelés, melyen belül
a szövetkezett államoknak egymáshoz való viszonylatában a különböző és különleges gazdasági viszonyok, erők, képességek és
szükségletek külön való méltatása egyáltalán nem mellőztethetvén. Kötve hiszem, hogy akár osztrák, akár magyar részről fentartás nélkül pártolásra találna Lisztnek az a kijelentése, melynél fogva az egységes gazdasági politika követelése szükségképen arra a további követelésre vezetne : ctRechtsgemeinschaft
auf allén Gebieten des wirtschaftlichen Lebens.»
Ez a közös gazdasági szövetkezés is, mint minden erkölcsös
alapon álló szervezkedés, kizárólag védelmi jellegű azzal a céllal
és rendeltetéssel, liogy a kötelékébe tartozó államok és honosaik
a világgazdaságban vállvetett erőkkel a versenyt fölvehessék,
egymást gazdaságilag támogassák és kiegészítsék. Még a kulturközösségnél is erősebb összekötő kapocs az érdekközösség és
a — habár kényszerű — egymásra utaltság érzete. Alig hihető,
hogy a középeurópai államok gazdasági tömörítésének eszméje
az entente-hatalmak boykott-fenyegetése nélkül egyáltalán felszínre került volna, a mai forgalmi viszonyok közölt még a gazdasági életben is a legtermészetesebb, legjózanabb és leghasznosabb politika nem a habár csoportok szerinti elkülönülés, hanem
a mennél nagyobb kört átkaroló gazdasági élet folytatása lévén.
I)e kétségtelen, hogy a hatalmaknak külön csoportosulása folytán mennél szűkebb egy-egy csoportnak kerülete és mennél
nyilvánvalóbb a másiknak egyenesen támadó és károsító elhatározása: annál követelőbben nyilatkozik meg a védelemre szervezett csoport tagjai között az egymásra utaltságnál fogva a közös
és együttes szervezkedésnek és védelemnek szükségérzete.
Amint a különleges gazdasági helyzet a közös és kölcsönös
érdekvédelemre reáutalt szövetkezett államok között önkénytelenül reávézet, az ú. n. forgalmi jognak kiegyenlítésére, úgy
ennek foganatba vétele — mint előző cikkemben felhozott értekezésében dr. Klein Ferenc is hangsúlyozta — már a forgalmi
jognak természeténél fogva nevezetesebb akadályokba alig ütközik. A forgalmi jog lényegében és rendeltetésében vajmi kevés
nemzeti sajátossággal rendelkezvén, amelyet, ha a gazdasági érdek úgy kívánja, vagy éppen parancsolja, könnyen szintén levet.
Mennél ridegebben zárkóznak el egymástól gazdaságilag bizonyos hatalmi csoportok, annál erősebben elhomályosulnak az
általános világgazdasági elvek és szempontok, viszont mind határozottabban elválnak és kidomborodnak az egyes hatalmi csoportok különleges és ellentétes gazdasági érdekeik. Amely különleges, a szövetkezett államokra
és polgáraikra szorítkozó érdekeknek külön való előmozdítására és biztosítására valóban
. i i . • .1
'
* Az előbbi közi. I. a 47. s z á m b a n .
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becsületes és gyakorlatilag is hasznos szolgálatokat tehet a forgalmi jog szabályozása terén a mennél szorosabb közeledés,
illetve jogkiegyenlítés. Amely ebben a vonatkozásban '— ismét
dr. Klein Ferenc találó meghatározása szerint — alkalmas eszköz
a szövetkezett államok polgárait megillető állandó és kölcsönös
védelem megszilárdítására, arra, hogy a szövetséges népek háborítatlan gazdasági fejlődése részére kiterjedt területet biztosítson,
amelyen akár csak saját hazájukban szabadon és egyenlő jogon
gazdaságilag tevékenykedhetnek. Még a forgalmi jog terén való
jog kiegyenlítés műveletében is Klein — aki a jogi közeledés kérdését minden áron a politikától mentesíteni igyekszik — nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az tartósan kielégülést csak úgy.
szerezhet, ha minden résztvevő állam részére a haladás biztosítékait nyújtja.
Lényegesen másként alakul a helyzet a büntetőjog terén
való közeledés vagy éppen jogegységesítés kérdésében. A büntetőjog vonatkozásaiban
a középearópai
államok
között nem
hatálgosutnak
azok a különleges indító okok, melyek a gazdasági kérdésekben való közeledést szinte elntasíthatlanul
szükségessé teszik. A büntetőjog természeténél és rendeltetésénél fogva
annak vonatkozásaiban általánosságban és egészben véve nem,
lép föl követelőleg éppen csak a középearópai államok
viszonylatában a közös és kölcsönös védelemnek az a szüksége sem,
mely az egymásra utaltságnál fogva gazdasági téren a szoros
kapcsolatot és kölcsönhatást, ennek szolgálatában a forgalmi
jognak kiegyenlítését is kihívja. Amely szoros kapcsolatnak és
jogi közeledésnek, ha a forgalmi jog terén a szövetkezett államok különleges viszonyainak és érdekeinek kölcsönös méltatásába n foganatosíttatik, jótékony hatása és haszna éppen csak a
szövetségben élő államokat és hozzátartozóikat fogja kölcsönösen
megilletni. Végezetül pedig a büntetőjog a Kahl által kiemelt.
Liszt által sem kétségbevont nemzeti színezeténél és sajátosságainál fogva a forgalmi joghoz viszonyítottan éppenséggel nem
alkalmas a nagyobb területen foganatosítandó jogegységesítésre
Bármennyire élesen és ridegen elkülönülnének gazdaságilag
a most egymással szemben álló hatalmi csoportok a háborút
követő időkben is, annak még csak föltételezésével sem lehet
számolni, hogy ez a szembehelyezkedés és elzárkózás a büntetőjog alakulata és a büntető igazságszolgáltatás vonatkozásában is megnyilatkoznék. Amint Vámbérg Rusztem helyesen konstatálja, a büntetőjogban való közeledés, a különböző államokbeli büntetőtörvénykönyveknek lehető megegyezése kétségtelenül
értékes fegyvert szolgáltatna a kriminalitás
ellen való együttes
küzdelem sikeressége érdekében. Csakhogy éppen a
kriminalitásnak nagyban és egészben eggetemlegességénél fogva az ellene
való küzdelemnek is eggelemlegesnek kell lennie. Az egyes államoknak és akár államcsoportoknak azok az egymással szemben
érvényesülő vagy legalább érvényesülésre törekvő külön és különleges érdekei, melyek a világversenyben a gazdasági téren való
különállást és különcsoportosulást, ennek szolgálatában a forgalmi
jogban való lehető közeledést teljességében indokolják, sőt körülmények között szükségessé Lehetik: ezek a külön méltatásra
és ápolásra méltó különleges érdekek a büntetőjog terén csak
vajmi kicsiny vonatkozásokban nyilatkozhatnak meg.
Az egybizonyos állam, nemzet és társadalom szervezetével
összefüggő bűncselekményeken kívül a hova-tovább egyazon
vagy legalább is hasonló kultúrfokon álló népek életében a
kriminalitás
hova-tovább egyazon jelenség, ugyanaz a veszedelem.
Amelynek úgy megelőzésében, mint leküzdésében minden kultúrállam egyaránt van érdekelve, ez a közös és vállvetett, egymást
kiegészítő küzdelem általános és nem országok vagy szövetségek
szerint elhatárolható
érdek. Amelynek saját erejéből való kiszolgálása minden államnak a másikhoz való barátságos vagy ellenséges viszonylatára való tekintet nélkül annál hatványozottabb
kötelezettsége, mennél magasabb kultúrfokon áll vagy olyannak
igényével lép föl. Csak Angliának jogában is megnyilvánuló mérhetetlen önzése és a jó üzletet mindenek fölé helyező kalmárszelleme maradhatott meg, egyes kivételektől eltekintve, mind a
mai napig is közömbösen a külföldön elkövetett bűncselekmények irányában.
Ha a szövetkezett középeurópai államok között a forgalmi
jogban való közeledés reánk kényszerített védelemből kétségtelenül a célszerűség és a hasznosság tekinteteinek szolgálatába
I készül állíttatni avégett, hogy a szövetkezett államok és polgáraik
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mennél nagyobb területen és háborítatlanul gazdaságilag érvényesülhessenek: ezek a tekintetek a büntetőjog eggségesítése érdekében alig hasznosíthatók.
Különleges és közös védelmi és hasznossági szempontok, melyek épen a középeurópai államok büntetőjogának egységesítését kívánatossá tennék, legfölebb a gazdasági és a forgalmi élettel összefüggő kriminalitás szabályozása
tekintetében, valamint a szövetkezett államok katonai szervezete
és biztonsága ellen elkövetett bűncselekmények kezelése körül
jöhetnek szóba. Amely anyagot illetően Vámbéry Rusztem és
vele egyetértve Liszt Ferenc a német, magyar és osztrák büntetőtörvénykönyvekben teljesen azonos rendelkezéseket követelnek.
Ezen a szűk körön túl magának a büntetőjognak épen csak a
szövetkezett államok között azonos alapokon vagy épen teljesen
egyöntetű szabályozását sem különleges védelmi, sem különleges hasznossági tekintetek nem igénylik. Azok a célszerűségi
szempontok, melyek épen a kriminalitásnak egyetemlegességénél
fogva kétségtelenül kívánatossá teszik, hogy az ellene szükséges
védelem és küzdelem azonos alapokon, ugyanazon bel- és külterjességgel, legalább is megközelítőleg egynemű eszközökkel
megszerveztessék, általános hatályúak
és honoráltatásuk nem
szorítkozhatik meghatározott államok egymás között való viszonylatára.
Ha Hoegel a büntetőjog terén való jogi közeledés értékét
abban észleli, hogy a szövetséges államok polgárai egymás területén a büntetőjogi kezeltetés szempontjából is lehetőleg egyazon jogállásban részesíttessenek, úgy konstatálni való, hogy
ismét a kriminalitásnak túlnyomólag egyetemleges jellegénél
fogva semmi tárgyilagos alapja és indokolása nincs annak a várakozásnak, hogy szövetkezett, de azért semminémű felsőbb
államjogi kapcsolatban nem álló nemzetek hozzátartozói épen
ezen minőségüknél fogva a szövetkezett államok területén ugyanazon bánásmódban részeltessenek.
A nagyon tiszteletre méltó bűntettesek legnagyobb fokú dédelgetése sem igényelvén, hogy honosságuk büszke érzetében a
szövetkezett államokon belül egyformán jól vagy rosszul érezzék
magukat. Amennyire bizonyos, hogy kívánatos lenne, az igazságosság követelményeinek is jobban megfelelne, ha az egyívású
államok büntetőjogának mennél nagyobb hasonlósága mellett a
bűncselekmények mindenütt lehetőleg azonos alapokon kezeltetnének és a büntetőjogi felelősségrevonásnak föltételei is ugyanazon módon állapíttatnának meg: a nemzeti hovatartozandóságnak azonban ehhez a kérdéshez semmi köze. Hoegel eszmemenete végső sorban a szövetkezett államok között büntetőjogilag
egységes államterületnek konstruálására vezet.
Hoegel kívánságának nagyobb jogosultsága van a szövetkezett államok hozzátartozói részére sértett minőségükben
biztosítandó lehetőleg azonos büntetőjogi védelem szempontjából. Amint
nemzetközi megállapodások létesülhettek a különböző államok
hozzátartozóinak érdekvédelmében a házassági és a gyámsági
jug egynémely vonatkozásának egységes szabályozására (1911. évi
XXI—XXIII. tc. 1912 : LII. tc.), a leánykereskedésnek elnyomása
végett (1912:XLIX. tc.), úgy teljesen jogosult az az óhaj,
hogy legalább is szoros szövetkezésben álló népek hozzátartozói
a szövetkezett államokban lehetőleg ugyanazon büntetőjogi védelemben részesüljenek. Aminthogy dr. Klein Ferenc is a jogi
közeledésben a kulturális megerősödésnek és azon állandó védelem megszilárdításának eszközét látja, melyet a szövetkezett államok honosai részére a fegyveres szövetség és a szoros politikai
kapcsolat biztosít. Csakhogy a büntetőjogi felelősségrevonás
alapjainak és föltételeinek sokágazásánál, valamint annál fogva,
mert ezen föltételek mérlegelése mindenkoron és minden egyes
esetben bírósági méltatás és megállapítás tárgya, mert továbbá
az abszolút büntetési rendszerre való áttérés nélkül még egyenlő
minősítés esetében is a büntetésnek és általában a büntetőjogi
következményeknek csak megközelítőleg is megegyező megállapítása távolról sincs biztosítva: a büntetőjogi jogegységesítés a
sértettet megillető védelem azonosságának biztosítására ggakorlatilag semmiképen sem kecsegtethet sikerrel.
Nagyon találóan utal Kahl arra, hogy még a törvények egyazon szövegezése sem biztosítja a jogalkalmazás
egységét. Már
pedig a jogegység gyakorlati értékét — ha a kérdés politikai
vonatkozásait illő módon figyelmen kívül hagyjuk — az egyazonos büntetőjogi védelmet csak a joggyakorlatnak legalább is
nagyjában és átlag egységessége biztosítja. Ami a szövetkezett
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államok között legalább is oly közös bíróságnak megszervezését
igényelné, aminőt az egységes forgalmi jog gyakorlati biztosítására osztrák részről Franki Ottó prágai tanár hozott javaslatba (közölve a Jogtud. Közlöny 1916 április 2-iki számában) és
amely közös bíróság nem ugyan egyes ügyeknek, hanem a bírói
gyakorlatban vitássá lett elvi jelentőségű kérdéseknek eldöntésével foglalkozna.
A büntetőjog egységesítéséért lelkescdők szinte egyetértenek
abban, hogy a büntetési rendszer, a büntetőjogi szankció, a büntetés kimérésének és végrehajtásának szabályai tekintetében a jogkiegyenlítés leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Gleispach osztrák
részről elfogadhatlannak mondja a német büntetőtörvénykönyvjavaslatnak a büntetés bírósági kimérése tekintetében követett
rendszerét, Kahl szerint meg ugyanez a javaslat szóbanlevő rendszerével, a bírói mérlegelés szabadságával áll vagy bukik. Liszt
pedig ismert álláspontjához híven, melynél fogva a tulajdonképen való büntetőjog — Vergeltungsstrafrecht — terén a büntetési szankciónak épen úgy, mint a kiszabott büntetésnek csak
alárendelt jelentősége van, a jövő büntetőjogának gerincét ő a
biztonsági rendszabályok világába helyezvén á t : egyáltalán nem
vet súlyt arra, hogy a büntetőjogi egységesítés kiterjed és gyakorlatilag megvalósítható-e a büntetési rendszer és a büntetésmegállapítás vonatkozásaiban is.
Ameddig azonban a megelőzés és a társadalmi védelem
szempontjának legerősebb kidomborítása mellett is a büntetőjogot tulajdonképen való rendeltetéséből — Vergeltungsstrafrecht — teljesen ki nem vetkőztetjük és az igazságszolgáltatás
keretében kezelendő büntetési rendszert nem helyettesítjük
a
közigazgatási kezelésbe való biztonsági rendszabályok rendszerével: mindaddig a büntetőjogszolgáltatásnak tulajdonképen való
középpontjában a büntetőjogi beszámításon kívül mégis csak a
büntetési rendszer, a büntetés kimérése és végrehajtása áll. És
ha már eleve is szárnyaszegetten beismerik, hogy ezen vonatkozásokban a jogi közeledés gondolata alig ölthet testet, vagy ezt
a közeledést szükségtelennek; ítélik : vele tekintélyes vonatkozásokban és épen az ütköző pontokon megcáfolják a büntetőjogi
egységesítésnek practicabilitását. Amelyik jogegységesítésnek gyakorlati valóságra emelése különben a bírói szervezet és — mint
arra Hoegel is célzást tesz — a bűnvádi eljárási jog területein
való lényeges közeledést is igényelne. Pedig kétséget nem szenved, hogy kiváltképen a bírósági szervezetben való egységesítési
kísérlet már a kezdetnek kezdetén is kudarcot vallana. Amikor pl.
Gleispach már eleve a büntető jogszolgáltatás öngyilkosságának
nevezi, ha Ausztriában a politikai bűntetteket a jövőben is az
esküdtbíróságok hatáskörében marasztanák.
A szövetkezett középeurópai államok között a büntetőjog
egységesítésének sem különleges szükségessége nem forog fen,
nagy és épen a leglényegesebb vonatkozásokban az eszme híveinek egyetértése szerint is meg nem valósítható, sem gyakorlati
igazságszolgáltatási jelentőséggel, melynek előnyei épen a szövetkezett államokra és honosaikra hárulnának, nem rendelkezik.
Talán nem puszta véletlen, hogy dr. Klein Ferenc, aki bár hozzáillő kellő mérséklettel és óvatossággal korábban a büntetőjog
terén való jogkiegyenlítés mellett is nyilatkozott, újból gyakorlati államférfiúi térre szólíttatván, igazságügyminiszteri beköszöntő
beszédjében (Neue Freie Presse 1916 nov. 7-iki szám) már csak
a forgalmi jog terén való közeledés szükségességét hangoztatta.
Legkevésbbé aktuális a kérdés magyar szempontból, amikor még
egységes magyar büntetőjog sincs. Lévén Magyarország területén a szorosabb értelemben vett magyar büntetőjog mellett a
lényegében-egyívású horvát-szlavonországi és katonai büntetőjog
is hatályban, amelyek között való közeledés már csak az egy és
ugyanazon államiság szempontjából is sokkalta gyakorlatiasabb
kérdés, mint akár a Németbirodalomhoz, akár az Ausztriához
való büntetőjogi közeledés. Persze osztrák részről Hoegel ennek
a tágkörű közeledésnek annál inkább örvendene, mert a aGesamtreichi> is hasznát venné. Amely «Gesamtreich» tényét Gleispach
azzal az elszólással, amely szerint ccbiztos)), hogy a németek és
osztrákok által nyélbeütött közös büntetőtörvénykönyvet Magyarország is elfogadná, oly nyersen konstatálta, hogy még német
részről is (Kahl, Liszt) leintették. Bárha Kahl-\a\ szemben, ki a
kérdést politikai vonatkozásokból annyiban kikapcsolja, hogy a
jogi közeledéstől várható politikai nyereséget nem sokra becsüli,
Liszt a jogegységesítéstől várható politikai hasznot, annak egye-
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nesen állampolitikai
célját még erőteljesebben, szinte kihívóan
domborítja ki, mint Gleispach és Hoegel tették.
Gleispach első helyen említi ugyan a jogegységesítéstől várható tudományos nyereséget — melynek értékét Kahl szintén
kellő mértékre szállítja le — de ennek fölébe helyezi a jogközösségnek ú. n. ideális előnyeit, melyek a szövetkezett államokra,
mint aegészv-re háramolnak. Mert ugyanaz a jog az összetartozás érzeteit fejleszti és erősíti. Hoegel is úgy találja, hogy a büntetőjogi közeledés egyik nem alábecsülhető részlete a gazdasági
és politikai közeledésnek. Liszt pedig a szövetkezett államok között már nem is a jogi közeledést, a jogkiegyenlítést, hanem
az Einheitsstrafrechtet azon kultúrközösség alapján és annak
fejlesztésére követeli, mely a szövetkezett államokat mind szorosabban átkarolja, mely politikai vonatkozásokban is szoros életközösségre vezet és amely a közös büntetőjogot épen úgy szükségessé teszi, mint ahogy szükséges volt a Németbirodalomban
egyesített német államok és népek számára. Amely Einheitsstrafrecht mellett kellő biztosítékok megszervezéséről kell gondoskodni
még a <tnemzeti» törvényhozások túltengése ellen is.
Ily észleletek alig alkalmasak épen magyar részen a büntetőjogi közeledésért lelkesedésnek felkeltésére. Ellenkezőleg: óvatosságra intenek. Amelyik mindenkoron helyén van, amikor politika keveri a cirkulusokat. Man merkt die Absicht und wird
verstimt. Ha a sikert már eleve kockáztatni nem akarjuk, vissza
kell térni az eredeti kiinduláshoz és a jogi közeledést akár a
büntetőjog terén is kizárólag a jogfejlesztés érdekében, a szövetkezett államok jogrendjének vállvetett biztosítására, a büntető
igazságszolgáltatás sikerességének kölcsönös előmozdítására minden hátsó gondolat nélkül meg kell kísérelni oly vonatkozásokban, melyek arra önként felkínálkoznak.
A nemzetközi büntetőjog, a kölcsönös bűnügyi jogsegély
kérdéseiben kívánatos határozott és hivatalos megállapodásokon
kívül a jogi közeledés és illetve jogkiegyenlítés útjait pedig csak
minden hivatalos színezel és megkötöttség nélkül, politikai céloknak teljes kikapcsolásával
szabad egyengetni. Ugy, amint azt dr.
Klein Ferenc is hangsúlyozza: «a bevezető lépések és első előkészületek kétségen kívül a szabad társadalmi tevékenységre tartoznak és alig foganatosíthatók másként, mint a figyelembe veendő
jogterületek jogászainak közreműködésével)). Amennyire célszerű
modus procedendi, hogy a szövetkezett államokban többé-kevésbbé
előrehaladott büntetőtörvénykönyv-tervezetekre vonatkozó munkálatok az arra alkalmas kérdésekben a jogkiegyenlítés szellemében folytattassanak, olyannyira aggályosnak tartom Vámbéry
Rusztem javaslatát, mely szerint a jogegységesítés előmunkálatait
a három kormány képviselőinek kiküldésével azonnal foganatba
kellene venni.
Ezt a gondolatot még Liszt sem tartja szerencsésnek, ak
pedig nemzetközi egyezményileg megállapított Einheitsstrafrecht-et követel. Megfelelőbbnek találná, ha a három állam egyegy szakképviselőjéből «szabad)) bizottság alakulna az Einheitsstrafrecht tervezetének kidolgozására, mely nyilvános bírálat alá
bocsáttatván, végleges állásfoglalás végett a kormányoknak bemutatandó és ezek részéről nemzetközi egyezmény alakjában a
parlamentek elé terjesztendő lenne. Liszt maga is csak ((egyelőre))
így képzeli az Einheitsstrafrecht parlamentáris elintézésének módját, minekutána Kahl találóan reáutalt volt azokra a technikaiaknak nevezhető nehézségekre, melyekbe a büntetőjogi egységesítés
perfektuálása ütközik.
Való, hogy Liszt javaslata huszárosán vágja ketté a megoldhatatlannak látszó csomót, de kizártnak tartom a javaslatnak
még csak discutabilitását is. Mert amint a büntetőjognak kizárólag belföldön hatályosuló vonatkozásait — a jogi egységesítésért
lelkesedőknek javaslata szerint az általános rész túlnyomó hányadát, annak rendszerét, egyes bűncselekmények fogalommeghatározását stb. — formailag is hivatalos módon és bár alakilag
nemzetközi egyezményben, de egységes szabályozás alá veszik, vele
Liszt meghatározása szerint közös büntetőtörvénykönyvet alkotnak, melynek a szabad megnyilatkozásában korlátozott nemzeti
büntetőjog csak mintegy körítése lenne: ezzel valójában és érdemileg, formailag is egységes jogterületet szerveztek meg oly téren,
mely a forgalmi joggal szemben annyira sok és belső vonatkozásban van a nemzeti egyediséggel. Ily eljárás kétségtelenül alkalmas lenne a bizalmatlanságra, hogy az egységes jogterület
megalkotása az egységes államterület előkészítése. Bölcsen figyel-
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meztet reá dr. Klein Ferenc: a jogkiegyenlítési kísérletek egykönnyen a legérzékenyebb pontokon érinthetik az államfenséget
és az állami függetlenséget, amit úgy tényként, mint merő gyanúként is kerülni kell. «Die Hochmarke des Landesrechts darf der
Rechtsausgleichung wegen nicht sinken.»
(Bef. köv.)
Dr. Doleschall Alfréd.

A szociális jogi mozgalom.*
Verulami Baco Ferencről azt szokták mondani szigorúbb
bírálói, hogy nem adott mást a filozófiának, mint egy módszert,
a tudományos empíriának, a gondolkodó természetvizsgálatnak,
a tapasztalatokon nyugvó s absztrakt teorémáktól meg hagyományos elfogultságoktól, aidoláktób ment indukciónak elvét.
Valóban, a Nóvum orgánum scientiarum szerzője nem adott egyebet a módszertani elvnél: ámde ezzel az elvvel új irányt szabott
a természettudományoknak . . .
Sajnos, az emberi elme túlnyomóan spekulatív hajlandóságai
állandóan azzal a veszedelemmel fenyegetik a tudományokat,
hogy munkásaik a szigorú és rendszeres indukció elvét elfeledve,
koronként légüres terekbe, a merőben spekulatív ideológiák világába ragadják, ahol a formalizmus és a doktrinarizmus lesznek
kizárólagos urakká; az a világ pedig, melyet életnek nevezünk,
mind gyorsabb ütemben hagyja el maga mögött a tudománynak
felhők fölé került várait. Ennek, a történelem folyamán koronként megismétlődő folyamatnak a vége rendszerint egy-egy módszertani földrengés szokott lenni: a felhők fölötti várak talajukat
vesztvén, meginognak, a messze robogó élet pedig kényszerítőleg
követeli nélkülözhetetlen mesterét, az igazibb új tudományt.
Ilyenkor szoktak az új életviszonyokban élők Verulami Bacora,
az ú. n. induktív módszerre visszanyúlni és annak időszerű,
újabb megalapozására törekedni.
A tiszta spekuláció és a merő formalizmus mellékvágányaiba
való kisiklás, a rendszeres tudományos indukciótól való fokozatos eltávolodás veszedelme a jogtudományt mindig nagyobb mértékben fenyegette és fenyegeti, mint bármely más tudományt.
Annak a tudománynak, melyben a megformulázás technikájának
és maguknak az így nyert formák tanának oly nagy és jogosultan nagy fontossága van, annak a tudománynak, mely így nyert
tételes szabályaival mindenkor hatalmi viszonyokat fejezett ki és
biztosított, annak a tudománynak a merő formalizmus eluralkodásának veszélyével állandó harcban kell állnia. A módszer feladata, hogy a tudományos munkát az állandó és rendszeres megfigyelés üde talaján tartva, a formákban való megdermedéstől és
az élettől való eltávolodástól mindenkor megóvja.
A szociális jogi mozgalom e módszertani meggondolások
alapján egy 1913-ban folyt irodalmi vitából, majd eme vita folytán a módszertannal foglalkozó néhány jogi író között még a
háború előtt folyt személyes és levéli megbeszélésből indult ki.
A cél az volt, hogy a meglevő egyesületek és munkálatok kiegészítéseként az életviszonyoknak a jogalkotás és jogalkalmazás
szempontjából leendő megfigyelése, e megfigyelések és tapasztalati megismerések rendszeresítése, mélyítése és általánosítása
szerveztessék és hogy e kutatások eredményei jogilag megfogalmazva, szociális jogi berendezések javaslatszerű alakjában megvitattassanak. A háború a szervezés munkáját egy időre megakasztván, a mozgalom elvei nagy vonásokban egy 1915. év
decemberében megtartott értekezlet határozata alapján megfogalmazott ((Gesellschaft für soziales Recht® feliratú felhívásban csak
nemrég közöltethettek a szélesebb nyilvánossággal. A mozgalom
azonban épen a háborús tanulságok hatása alatt annyira megerősödött, a legkülönbözőbb gazdasági és kulturális körökből
csatlakozott hívek száma annyira felszaporodott, hogy egy folyó
év októberében tartott újabb bécsi értekezlet 1917 január havában tartandó kongresszusszerű összejövetel előkészítését határozta el, melyen a mozgalom közös céljai, módszertani elvei és
néhány időszerű gyakorlati feladata kerüljenek német, magyar
és osztrák szakelőadók ós felszólalók közreműködésével meg
vitatásra. A mozgalom módszertani jellege természetesen mindenekelőtt a nemzeti, országos tagozódást követeli meg, mert a
((szociális)) szó e mozgalomban az illető ország nemzeti talaján
* Szerzőnek a magyarországi Szociális jogi társaság f. é. nov.
26-iki alakuló értekezletén elmondott beszédéből.
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folyó életviszonyoknak tudományosan szervezett jogi megfigyelését jelenti, melyet az illető életviszonyokban élők és dolgozók
végeznek. Ezért alakulnak meg még az első közös összejövetelt
megelőzőleg a német, az osztrák és a magyar társaságok, hogy
azután a magyar csoporttal, illetve társasággal egyetemben a három társaság egy külön közös választmányában (Arbeitsausschuss)
találkozzanak.
A mozgalom így épen a nemzeti elem kellő kidomborításával jut a nemzetek egymáshoz közelebb jutásának céljához. Tágabb értelemben ez is ((szociális)) jelleget ad a mozgalomnak.
De a népek szociális közösségének eszménye jegyében áll a közös módszerben megnyilatkozó különösen az a vezérlő gondolat,
hogy semmi sem hozhatja a különböző népeket közelebb egymáshoz, mint a szociálindukliv gondolkodásmódnak és a szociálaltruisztikus cselekvési módnak a jogalkotás módszerében
megnyilatkozó közössége.
«Szociális» jogi mozgalomnak kell azonban e csoportosulást
neveznünk azért is, mert a jogtudományi indukció gyakorlati
megvalósítása csupán a jogász és nem-jogász elemeknek legszorosabb együttműködésében valósítható meg. Ezért az alakulófélben levő országos szervezeteknek mintegy egyesületközi jelleggel a fenálló jogi, gazdasági, technikai, szociálpolitikai és egyéb
szak- és tudományos-egyesületek, nemkülönben a társadalmi viszonyok megfigyelését végző hatóságok és intézetek között
munkaközösséget kell teremteniök és e meglévő alakulatok mindegyikével szerves kapcsolatban állva, a jogtudományi indukció
munkájával mindegyiküknek aktuális munkaanyagot kell szolgáltatniok. Főleg a technikusokkal való együttműködés Ígérkezik nagyjelentőségűnek. Igen biztató távlatokat nyújt egyrészt a
jogtudományi és a természettudományi gondolkodásmódnak egymáshoz közelebb jutása; igen kívánatos másrészt, hogy a jogfejlődés
a technikai és természettudományi fejlődéssel lépést tartva, a technika és a természettudományok vívmányai csupán az igazi jogeszme, a békés kultúrfejlődés szolgálatában állhassanak. Ez a
mozgalom további ((szociális)) jogi jellege.
A gyakorlat embereinek — jogászoknak és nem-jogászoknak — közreműködésével lehetőleg országosan szervezett közösségben gyűjtött megfigyelési anyag tudományos feldolgozásának,
bemutatásának és az eme szerves és együttes kutatások alapján
szükségesnek mutatkozó jogi berendezések javaslatszerű megvitatásának az országos munkaközösség hivatott küldötteinek
előadásában az illető szakanyag természete szerint váltakozó
körzetben, szakegyesületben, illetve érdekkörben kell történnie.
Ezzel eljutottunk a «szociális» és a «jog» fogalmának egy
újabb kapcsolatához, melyet a szociális jogi mozgalom kifeje
zésre kíván juttatni, ez az úgynevezett szociális jogi berendezések gyakorlati megkonstruálása és javaslatszerű nyilvános megvitatása. Főleg az úgynevezett szociális technikára, a szociális
higiéniára, a szociális művészetpolitikára gondolunk, annak
jogi vonatkozásaiban.
Talán fölösleges külön kiemelnünk, hogy az úgynevezett
szűkebb értelemben vett szociális jog, az új ipari jog, annak újszerű kötelmi jogi és dologjogi összességi alakulataival, továbbá
a gazdasági forgalom mind modernebb úgynevezett szociálizálása
annak jogi vonatkozásaiban ugyancsak elsőrendű tárgya a szociális jogi kutatásoknak. A gyöngébbek védelme általában iránya
a modern jogfejlődésnek : az irány a büntetőjogban kezdődött
<és mindinkább tért hódít a magánjogban is ; ám a gyengébb
fél és általában a gyengeségek, bajok és nyomorúságok felismerése és jogi orvoslása csakis a szervezett induktív kutatások
alapján történhet mindenkor idejében és valóban célirányosan.
Ezért, a ((szociális® a jog szó előtt mindenekelőtt a jogalkotás
és jogalkalmazás módszerét jelöli meg.
E módszerben magának a jogtudománynak is újabb távlatai
nyílnak: a jogi empíria, a jogalkotás és jogalkalmazás szempontjából való megfigyelésnek új tudománya, mely csüpán a
jogászok és nem jogászok gyakorlati együttműködésében, új
munkaközösségben építhető ki. Hogy ez az új tudomány a jogi
dogmatikának, helyesebben a jogi formák és megformálás tanának, továbbá a történelmi jogtudománynak is új tartalmat, új
lendületet és korszerű meglátásokat ad, nem szorul bővebb indokolásra.
Az eszmény, mely felé e módszer törekszik, oly jog, mely
az egyéni és társadalmi erők legharmónikusabb és a békés kul-
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túrfejlődés művében legteljesebb kifejtésének lehetőségeit és biztosítékait teremti meg. Szociális ez a jog, mert a szociális harmónia kifejezője és mert a szociális módszer induktív útján
tudatos tudományos szervezettségében a nép maga teremti meg
a maga számára.
Dr. Szirtes Artúr.

A lakbéremelések és felmondások korlátozása.
Amikor a lakbérek maximálásának kérdése felvetődött, mindjárt kitűnt, hogy itt egészen más természetű maximálásról van
szó, mint az élelmi vagy ipari cikkeknél. Semmi sem könnyebb,
mint az utóbbiak maximálására vonatkozó rendeletek kijátszása.
A lakásbérek maximálására azonban ez már meg nem áll, még
pedig azon egyszerű oknál fogva, mert — amint azt a lakbérmaximáló rendelet meghozatalában résztvett egyik tekintély megjegyezte — a lakásokat elrejteni nem lehet.
Ilyen okból nem is fenyegetheti a rendeletet a kijátszás veszélye, de fenyegethette volna, bár — mint alább kimutatom —
jelentősen csekélyebb mértékben, más oldalról.
A lakbérleti szabályok 28. §-ában körülírt rendes felmondást
tudvalevőleg indokolni nem kell. Ha tehát a bérbeadónak ezt a
rendes felmondási jogát épségben hagyjuk, elképzelhető a béremelési tilalom kijátszása, mert a jelenlegi lakásínség idején nagyon is akadhatnak bérlők, akik, csakhogy magukat a felmondás veszélyétől megvédjék, a bérbeadó pressziójára hajlandók
lesznek a bérbeadóval a megengedettnél magasabb bér fizetésére
megállapodást létesíteni. Más szóval a béremelési tilalom felmondási tilalom nélkül sem tökéletesnek, sem logikusnak nem
mondható.
Kétségtelenül ez a szempont vezette a minisztériumot, amikor — bár a felmondási tilalom kimondása a főváros tanácsának javaslatában nem foglaltatott — a rendelet tökéletessége
érdekében ezt a tilalmat is kimondotta.
Ezáltal azonban újabb nehézség állott elő.
A rendelet 1. §-a ugyanis teljes tilalmat a béremelésekre
nem állít fel, mert hiszen megengedi, hogy a jelenleg, illetve a
f. évi november hó 1. napján érvényben volt bér arra a legmagasabb összegre emeltessék, amely az 1914. évi február hó
1. napja és az 1916. évi november hó 1. napja közötti időben
bérül ki volt kötve. Továbbá nem képezhet vitát az, hogy ahhoz,
hogy a fenálló bér magasabb összegre emeltessék, a felek között
érvényben levő bérleti szerződésnek ebben az irányban való megváltoztatása, tehát mindkét félnek egyértelmű akaratkinyílatkoztatása szükséges. Ehhez képest a bérbeadónak ama szokásos értesítése, mellyel a bérlőnek tudomására hozza, hogy a bért felemeli, a jog szempontjából csupán ajánlatként jelentkezik s a
béremelés jogilag s bíróilag is elismerhetőleg a bérlő elfogadó
nyilatkozatának a bérbeadóhoz való eljuttatásával következik be.
Ha már most a bérlő a bérbeadó ajánlatát nem fogadja el,
vagy azt épen visszautasítja, ez tulajdonképen csak megismétlődése — a helyzet körülményeihez képest természetesen más formában — annak az esetnek, amikor a szabad kereslet és kínálat
alá vetett árak tekintetében eladó és vevő megállapodni nem
tudnak. Más szóval — bár nem helyes jogi precizitással — szólva,
ily esetben a felmondás nem egyéb a bérbeadó védekezésénél a
bérlőnek a béremelés el nem fogadása ellen, amint a bérlő védekezhetik felmondással az ellen, ha a bérbeadó bérmérséklési
ajánlatát nem fogadja el.
Ezek után vetjük fel azt a kérdést, hogy mivel védekezzék
már most a felmondási jogától megfosztott bérbeadó az ellen,
ha a bérlő még a megengedett béremelést sem fogadja el ?
Ennél a kérdésnél a hiányosság, a hézag kérdését könnyen
rá lehetne sütni a rendeletre. Ámde, ha nemcsak felületesen
vizsgáljuk a rendeletet, hanem annak szellemébe és különösen a
3. §. harmadik bekezdésébe mélyebben hatolunk, eme kérdés
megfejtése nem lesz nehéz.
Abból kell ugyanis kiindulnunk, hogy lehetetlen, hogy a
rendelet épen erre ne gondolt légyen és hogy a megengedett
béremelés keresztülvihetését az ahhoz szükséges fegyverek nélkül kívánta hagyni vagy hogy ezen a ponton épen a bérbeadókat akarta volna kiszolgáltatni a bérlők kényekedvének. Hiszen
ez a rendeletet egyenesen nevetségessé tenné, miután akkor a
béremelés megengedése nem volna egyéb, mint jogilag körül
nem bástyázott üres szó.
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A 3. §. már említett harmadik bekezdése a következőket
mondja. ((Az előbbi bekezdések rendelkezései nem zárják ki az
1. és 2. §. szerint megengedett béremelést, ezt azonban a bérbeadónak a szokásos felmondási időben előre kell a bérlővel
közölnie.))
Mindenekelőtt megfigyelendők ennek a kérdésnek az első
szavai, melyek a félreértések kiküszöbölése végett hangsúlyozzák,
hogy a rendeletnek a rendes felmondást tiltó rendelkezései nem
zárják ki a megengedett béremelést. Ebből az is kitűnik, hogy
a rendelet igenis gondolt arra a látszólagos hiányra, melyre
már az előbb rámutattunk. Ezekre a magyarázó szavakra
ugyanis a rendelet szerkezete szempontjából semmi szükség
sincs, mert a béremelés és a felmondás egymással jogi összefüggésben nem lévén, ámúgy is magától értetődik, hogy a felmondás eltiltása a béremelést ki nem zárja. Ennek hangsúlyozására tehát egyébként szükség nincsen.
Most pedig térjünk át a bekezdés utolsó ((közölnie)) szavára,
mely már magában véve arra mutat, hogy a rendelet eltérve az
általános magánjogi szabályoktól, a bérbeadó magasabb bér
iránti követelési jogának a megszerzéséhez nem kíván ebben az
esetben mindkét fél részéről jövő egyértelmű akaratkinyilatkoztatást, hanem ehhez elegendőnek tartja a bérbeadó részéről való
egyoldalú közlést.
Vizsgáljuk meg most végül ama rendelkezés értelmét, mely
a béremelés érvényességéhez azt a feltételt fűzi, hogy az a szokásos felmondási időben előre közöltessék a bérlővel. Sem a
lakbérleti szabályokban, sem más a lakbérletre .vonatkozó jogszabályokban oly rendelkezést, mely a béremelés, helyesebben
béremelési ajánlat közlésének határidejének meghatározásáról
intézkednék nem találunk. Ily határidő meghatározására nem is
volt szükség. Ez ugyanis eddig automatice szabályozódott, mert
hiszen a bérbeadónak érdekében állott a béremelést oly időben
eszközölnie, hogy annak el nem fogadása esetében kellő ideje
legyen a fenálló szabályok értelmében még felmondania. Ha
tehát most a rendelet jónak látja a bérbeadó béremelésről szóló
közlését határidőhöz kötni, teszi ezt kétségen kívül azért, hogy
módot nyújtson a bérlőnek a bérleti viszony megszüntetésének
eszközléséhez abban az esetben, ha ő a béremelést elfogadni
nem akarja. Innen már csak egy lépéssel kell továbbmennünk
annak megállapításához, hogy ha a bérlő a béremelésnek vele
való közlése után a bérleti viszonyt meg nem szünteti, az elfogadottnak tekintendő.
Hivatkozom végül a rendelet 7. §-ára, mely a rendelet hatálybalépte előtti béremelésekről szól s mely ezekkel kapcsolatban ezt a kifejezést használja : «. . . amelyekben a felek . . . megállapodtak)). A ((megállapodtak)) szó kétoldalú akaraínyilatkoztatásl tételez fel, míg a ((közlés)) csupán egyoldalút. Itt tehát egyenesen kifejezésre hozza a rendelet a különbséget a hatályba
lépte előtti és utáni béremelés jogi lényege között.
Nemcsak a rendelet értelméből és szelleméből tehát : hanem
annak egyenesen szavaiból is következik a felvetett kérdésre az
a megfejtés, mely szerint a bérbeadónak a magasabb bér iránti
követeléséhez való joga bekövetkezik a béremelés egyszerű közlésével anélkül, hogy azt a bérlő elfogadta volna, sőt még abban az esetben is, ha a béremelést kifejezetten visszautasította.
Az ily nyilatkozatnak ugyanis a kifejtettek értelmében nem is
lehetne semmi jogi hatálya. Ha tehát a bérlő a magasabb bór
esedékességekor az ennek megfelelő összeget meg nem fizeti,
megnyílik a bérbeadó joga a bérleti viszonynak bérnemfizetés
okából rendkívüli felmondással való megszüntetéséhez és a bér
behajtása iránti perhez.
Számolnunk kell egy másik magyarázattal is. Eszerint a
rendelet szelleméből az következnék, hogy a bérbeadónak joga
van az okból való felmondáshoz, hogy a bérlő a béremelést nem
fogadta el. Ez úgy értendő, hogy ily felmondás érvényességéhez
az szükséges, hogy a felmondás okaként a béremelés el nem
fogadása meg legyen jelölve, épen úgy, mint pl. a rendkívüli
felmondásnál a bérnemfizetésre kell okként hivatkozni.
Ez a felmondás eszközölhető volna természetesen azonnal a
béremelés el nem fogadása után s szólna ugyanazon, illetve 200
K-ás és azon felüli lakásoknál a legközelebbi bérnegyed végére.
Ezt a magyarázatot azonban a rendeletben misem támogatja, sőt belőle épen az következik, hogy az nem állhat meg,
A 3. §. első bekezdése ugyanis generális szabályként állítja fel a
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felmondási tilalmat. Kivételt enged meg ezután eme generális
szabály alól, nevezetesen : felmondás eszközölhető általában bérnemfizetés okából és egyéb okok miatt is, de csakis akkor, ha
ilyenek a szerződésben vagy a fenálló jogszabályokban megvannak jelölve. Nem szólva az egyes szerződésekről, az bizonyos,
hogy nincs oly jogszabály, mely a béremelés el nem fogadását
felmondási okként ismerné. Ahhoz tehát, hogy ez a magyarázat
elfogadható legyen, szükséges volna, hogy a felmondás általános
tilalmi szabálya alól kivétel gyanánt a többiek között ez a különös felmondási ok is felsorolva legyen.
De megcáfolják ezt a magyarázatot a már előbb kifejtettek
is. Ha ugyanis ismét csak a bérbeadón volna a sor, hogy az élném fogadás ellen felmondással védekezzék, úgy a béremelés
határidejének megállapítására szükség nem volna.
Első pillanatra és felületes vizsgálódásra szembetűnő a következő látszólagos ellentmondás is : a rendelet a rendes, a moratorium-feloldó rendelet 25. §-ának I. 1. pontja pedig a havi- és
heti bérletekre vonatkozólag a rendkívüli felmondási jogot szünteti meg, minek folytán ily bérletekre a felmondási jog teljesen
be volna szüntetve. Ez az ellentét is azonban csak látszólagos.
A 3. §. első bekezdése ugyanis nem mondja ki határozottan,
hogy épen a rendes felmondást zárja ki, hanem — mint már
említettük — a felmondási jogot általában megszünteti s ez alól
csupán kivételeket enged meg. A kivételek között van pedig a
bér nemfizetés okából való rendkívüli felmondás is. Minthogy
pedig ez a rendelet mindenfajta bérletre vonatkozó rendelkezést
foglal magában s minthogy későbbi keletű, mint a moratórium
feloldó rendelet, ez utóbbi ezen részében hatályonkívül helyezettnek tekintendő. Ebből ugyanis az is következnék, hogy miután
a ((fenálló jogszabályok)) (a lakbérleti szabályok) a havi- és hetibérletekre a rendkívüli felmondási időt három napban, illetve 24
órában állapítják meg, ezek a felmondási idők régi jogukat visszanyerték. Ily értelmezés mellett azonban ismét képtelen magyarázatokba bocsátkoznánk, mert ismét nem lehetne a rendelet
szellemével összeegyeztetni, hogy amíg egyfelől úgyszólván ad
extremum védi az éves bérlőt, a havi és heti bérlőt ily rövid
felmondási időnek tegye ki. Megmaradnak tehát a 15, illetve
nyolc napos felmondási idők, de természetesen felmondási okként
a bér nemfizetés megjelölendő. Nem szükséges itt szólunk a rögtöni hatályú és ((egyéb okok» miatti felmondásról.
Legyen szabad itt még a felmondási tilalom kimondásának
szükségességéről szólanunk. Erre ugyanis gyakorlatilag nagy
szükség nem volt. Mert ha a tilalom nélkül fenn is marad elvileg a rendelet kijátszásának lehetősége, mégis rendkívül csekély
a valószínűség erre akkor, ha a bérlő részére biztosíttatott a
visszakövetelési jog ós meg van állapítva a büntető szankció,
legfeljebb a visszakövetelési jogra az elévülési időt lehetett volna
egy év helyett három évben megállapítani. Ez t, i. azért nyújtott volna nagyobb biztonságot, mert a bérlő addig, amíg bérlője
a bérbeadónak a visszakövetelési jogot érvényesíteni nem fogja.
Az pedig, hogy három év múlva már nem lesz bérlője, valószínűbb, mint az, hogy egy év múlva. De nincsen a felmondás
eltiltására szükség azért sem, mert a bérbeadó részéről a béremelés eltiltásának kijátszási lehetősége amúgy is a minimumra
van csökkentve. Ha ugyanis a bérbeadó az új bérlőnek sem
adhatja ki drágábban a lakást, úgy a béremelés el nem fogadás
okából való felmondásnak a bérbeadó számára értelme nincsen.
Kétségtelen azonban, hogy a felmondási jog meghagyása — amint
azt a cikk elején kifejtettük — szépséghibája lett volna a rendeletnek. De kérdés, hogy vájjon nem tett volna-e a rendelet a
gyakorlati életnek jobb szolgálatot ha ezt a szépséghibát feláldozza s ezzel minden — láthatólag igen széleskörű — vitát és
jogbizonytalanságot már eleve kizár.
Dr. Nagy

Dezső.

A titkos tartalék a m a g y a r jogrendszerben.*
Az előadottakkal szemben azonban sikerrel hozható fel a
következő érvelés. A lex speciális derogat generáli elvénél fogva
a KT. 26. §-át nem lehet általános súllyal a részvénytársasági
mérlegre vonatkoztatni, mert a társasági mérleg különös sajátosságait, mint az általános szabály alóli kivételeket a KT. 199.
* Bel. közi. Az előbbi közi. 1. a 47. számban.
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§-a írja elő. Ha tehát a 199. §. 1. pontjának helyes értelme még
vitatható volna is, a 199. §. 2. pontja az árfolyammal bíró értékeknek csak maximális értékelési határát írja elő és így az értékelés elaszticitásának törvényes oltalmat nyújt. A KT. 26. és
199. § ai egybevetéséből eszerint nem az az irányzat
olvasható
ki, hogy a törvény a társaság értékelési szabadságát
feltétlenül
megkívánja
kötni, hanem a törvény célja tisztán az, hogy a
tülmagas értékelés korlátozásával
a mérleg szolidsága
biztosítva
legyen. A német HGB. tervezetéhez készített emlékirat szórólszóra ezt mondja: (.(.Kereskedelmi szokássá vált, hogy a társaság
évente többet ír le, mint amennyi objektíve indokolt lenne. Ez az
eljárás a társasági üzemvitel gazdasági megerősítésére szolgál és
semmi ok sincs arra, hogy ezt a gyakorlatot törvényes rendelkezésekkel megakadályozzuk
vagy
korlátozzuk.»
Az értékpapírok alacsony értékelése azonban nem az egyetlen eljárás, mellyel a társaság rejtett tartalékot teremt magának. A tartalékok ugyanis a társasági sajátvagyont növesztik.
Mérlegtechnikai szempontból tehát a tartalékoknak a mérleg
jobb oldalán, az ú, n. relatíve passzív tételek között van a helyük, s a társaság tiszta nyeresége addig ki nem mutatható, míg
az aktívákból az alaptőkén é^ abszolút passzívákon (hitelezőkön)
kívül a tartalékok is levonásba nem helyeztettek.
Ha eszerint szem előtt tartjuk, hogy a tiszta nyereséget kialakító számbeli komponensekként az aktivák, továbbá a relatív
és abszolút passzívák jönnek figyelembe, nyilvánvaló, hogy a
tényezők bármelyikének mesterséges megrövidítése vagy fokozása
a tiszta nyereségként mutatkozó eredményt is
megváltoztathatja.
A tartalék gazdaságilag társasági sajátvagyon, mely rendszerint a felosztás alá nem kerülő nyereségből tétetik félre.
A felosztás alól való elvonás azonban nemcsak a már kimutatott
és közgyűlés elé került nyereségből történhetik, hanem antizipative is, nevezetesen úgy, hogy a tartalékolt összegek előzetes levonásaival mutatja ki a társaság az évi nyereséget.
Bármennyire a nyilvánosság elvébe ütközőnek látszik is ez
az eljárás, a mélyebb kritika feltétlen arra vezet, hogy a rejtett
tartalék és annak keletkezési formái támogatására a gazdasági
és dogmatikai érvek egész sorozata felhozható. Minél inkább fejlődik a társaság, annál inkább szaporodnak kötelezettségei. A kötelezettségek ellensúlyozására szolgáló aktivák a kockázat tekintélyes mértékével vannak egybekötve. A mérleg a kockázat nagyságáról tájékoztatást természetesen nem nyújthat, azonban a
veszteségek folytán, vagy az osztalék nívójának fentartása végett
szükségessé vált n y í l t tartalékfelhasználás a rentabilitás hiányát
annál szembetűnőbben érzékelteti. A nyílt tartalékok látható
igénybevétele viszont a piacon elkerülhetetlen depressziót kelt.
A társaság egyébként oly rohamosan fejlődhetik, hogy a fejlődés
elengedhetetlen velejáróját képező tartalékszaporítás nem mindenkor képes lépést tartani. A társasági fejlődés rapszodikus
arányaival szemben a tartalékdotáció rendszerint csak ugyanazon
alapszabályszerű kulcson alapuló lassú gyarapodást tüntet fel és
a tartalék által nyújtható gazdasági biztonságnak az alapszabályszerű biztonság messze mögötte marad. A fejlődés és kockázat
mértékével való aránylagos biztonságot eszerint a rejtett tartalék
fogja a nyílt tartalékon felül nyújtani, annál is inkább, mert az
alapszabályszerű tartalékoláson felüli rendkívüli tartalékgyűjtést
évről-évre a közgyűlésnek esetleg bizonytalan jóakaratától függővé tenni nem tanácsos. A közgyűlésen mindig akadhatnak
részvényesek, kik a társaság objektív érdekében fekvő rendkívüli
tartalékolásokat az osztalékelvonás sérelme miatt megtámadják,
és — mint néhány esetben rámutattunk — az alapszabályok
hiányai oly gyakran vezethetnek a rendkívüli tartalékdotálást elrendelő közgyűlési határozat megsemmisítésére, hogy az igazgatóság rejtett tartalékkal kénytelen magán segíteni. A rejtett tartalékolási módok annyira intern természetűek, hogy a 199. §. bő
értelmezést nyújtó rendelkezései alá egyébként is könnyen vonhatók.
A 199. §. 1. pontja alapján kifejlődött joggyakorlat teljesen méltányolja az előállítási vagy beszerzési áron való értékelést, valamint a felszerelések legtúlzóbb leírását; a 199. §. 2.
pontja pedig az árfolyamértékkel bíró papíroknak csak maximális értékhatárát írja elő. A 199. §. 5. pontja a kétes és behajthatatlan követelések leírásában a legteljesebb szigort engedi meg
és a túlzott leírás — amely eljárást a gyakorlat a társaság szolidságának egyik ismérvéül tekinti — a rejtett tartaléknak bő
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forrása, mert voltakép az aktiv könyvelési tételek szándékos elhagyásával kvantitative teljesen egyenrangú. Rendkívüli nyereségeket, melyek az évi nyereséget ugrásszerűen emelnék, a társaság éveken keresztül vezethet a számláin és csak annyit realizál belőlük, mint amennyi
az osztalék stabilitása
érdekében
szükségesnek mutatkozik.
Konzorciális és szindikátusi
számlák
vezetésében hasonlókép járhat el a társaság: a befizetéseket aktíváknak tekinti ugyan és a szindikátusi hasznokat követelés gyanánt kezeli, azonban a számlát nem zárja le, hanem éveken át
vezeti anélkül, hogy a számlán mutatkozó nyereséget az évi nyereséghez hozzászámítaná. Az e számlákon mutatkozó titkos tartalékok ilyenformán évekig lappanghatnak a ((szindikátusi befizetések)) és a ((követelések)) aktiv mérlegtételeiben, anélkül, hogy
a társaság a nem nyilvános pozitív vagyoni javakat nyereség
formájában megjelenítené.
A hadinyereség adójáról szóló törvény szakít a titkos tartalék adómentességének elvénél és a titkos tartalékot hadinyereségadóalapnak tekinti. Ez azonban két megszorítással történik, nevezetesen :
1. Csakis a háborús üzletévek alatt újonnan keletkezett titkos tartalékok szolgálhatnak
adóalapul,
2. e titkos tartalékokból
levonásba Ixerülnek a következő
tételek:
a) a már békeidőben gyűjtött titkos tartalékokból a tekintetbe jövő üzleti évek alatt számadásszerűen felhasznált öszszegek;
b) a háborús üzlet évek rendkívüli értékcsökkenése és veszteségei ;
c) a háborús üzlet érdekében szükségessé vált kizárólagos
háborús beruházások;
d) azon leltári vagyontárgyak tekintetében, melyek értékelésük alacsonyságánál fogva titkos tartalékot képviseltek, aszerint,
amint e vagyon állagában a háború folytán emelkedés állott be,
ezen emelkedés nyereség gyanánt számba nem veendő, akár ki
van nyereségként mérlegszerűen mutatva, akár nem;
e) ha pedig a d) pontban említett leltári vagyontárgyak
részben vagy egészben a hadi üzletévek valamelyikének folyamán értékesítve lettek, az elért vételárból a leltárnak a háború
befejezte utáni időben az előbbi állagra való kiegészítésére
valószínűleg szükséges összegek adómentesen újból tartalékolhatok.
A hadinyereségadóra
vonatkozó törvény eszerint nem intézményesen támadja meg a titkos tartaléklétesítés rendszerét. A törvény érintetlenül hagyja intézeteink tartalékpolitikáját és a stabilis osztalék fentartására vonatkozó elveit; a törvény célja mindössze az, hogy intézeteink azon jövedelmeit, melyek a konzervatív osztalékpolitika megóvása érdekében vagy egyéb okokból
nem nyilvánosan mulattattak ki, de a háborús évek konjunktúráiból keletkeztek: ép oly adóforrást képezzenek, mint a mérlegszerűen feltüntetett adóalapok.
Dr. Makai Ödön.

A londoni deklaráció kötelező ereje.*
De a felhozott példák elegendők annak bebizonyítására, hogy
a londoni deklarációban foglalt jogszabályok között több olyan
szabály van, amelyek a deklaráció alapjául szolgáló különböző
nemzeti zsákmányjogi szabályok között valódi kompromisszum
hiányában, csak formájukat tekintve, jelennek meg nemzetközi
jogi tételek gyanánt, de valóságos, általánosan elismert nemzetközi jogi tartalmuk nincsen, 1 3 2 és, a részletektől eltekintve is,
számos olyan lényeges, általános érvényűségre szánt és gyakori
alkalmazásra váró új szabály van, 1 3 3 amelyek a konferencia idejében hatályban levő nemzetközi jog akkori állásának nem felel* Bel', közi. Az előbbi közi. I. a 31., 34., 35., 36. és 44. s z á m b a n .
1:12
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V. ö. Bernsten id. m. 77. 1.

c...Muss die W i s s e n s c h a f t mit weiterreichenden Postulaten an
die h u m a n i t á r e F o r t b i l d u n g des Seekriegsrechtes einstweilen Halt
machen. Dass F o r t s c h r i t t e in einer spáteren Zeit möglich sind, darf
g e r a d e angesichts der ü b e r r a s c h e n d e n Erfolge der J a h r e 1907 und
1909 e r w a r t e t w e r d e n . Zunáchst aber gill es für die W i s s e n s c h a f t ,
in dem positiven Ralimén des neuen Rechtes der neuen Rechtsprechung vor anzuleuchten.» (Niemeyer id. m. 39. 1.)
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nek meg. 1 3 4 Ezek tekintetében a deklaráció jogalkotó.™" Asquith
miniszterelnöknek a Iiouse of Commons ülésén tartott beszéde
szerint cc. . . the Declaration was not a complete or an ideál code,
it was a step in advance, and it did not block the way to further negotiations and supplementary agreements.® 130 Tehát nem
csupán a zsákmányjog története és az elméleti felfogásával vele
járó eredmények, hanem magában a deklarációban foglalt egyes
rendelkezések is ellene mondanak a londoni deklaráció bevezetésében foglalt annak a kijelentésének, amely szerint a konferencia
programmja és munkája 1 3 7 a nemzetközi jog általánosan elismert
alaptételeinek megállapítása volt.
Strasserl3H szerint
. . nem csupán tekintélyes magánemberek, hanem teljhatalmú megbízottaik személyében maguk a kiküldő államok állapították meg és ismerték el, hogy a nyilatkozatba foglalt szabályok megfelelnek a nemzetközi jog érvényben
levő alapelveinek. Maguk a kiküldő államok együttesen és egyenként nyilatkoztatták ki, hogy a létesítendő nemzetközi zsákmánybíróságnak ezen jogszabályok alapján kell döntenie . . . azzal,
hogy a nyilatkozatban megszövegezett jogszabályok általános érvényét kinyilatkoztatták, egyszersmind elismerték azoknak kötelező erejét is. A nyilatkozatban foglalt jogszabályok tehát, annak
dacára, hogy a nyilatkozatot egyes (!) hatalmak nem ratifikálták,
kötelezők az értekezleten résztvevő valamennyi államra.®
Strasser ez a következtetése körülbelül egybevág H. u. Ferneck11™ kijelentésével: «Sie (die Deklaration) ist wohl der einzige internationale Vertrag (így !), in welchem die Beteiligten
ausdrücklich festlegen, dass sie die darin enthaltenen Hegein als
«allgemein anerkannte)) betrachten. In dem Momente, \vo die
grössten Máchte solches aussprechen, gewinnen diese Hegein
schon an sich, ohne Riicksicht darauf, ob sie spáterhin ratifiziert
werden oder nicht, wenn nicht rechtliche, so doch faktische Bedeutung. Und so erscheint es durchaus begreiflich, wenn diese
Regein noch vor ihrer formellen Inkraftsetzung wie geltendes
Recht betrachtet werden.»
E megállapítások szerint a londoni deklaráció, a bevezetésében foglalt kijelentésnél fogva, a maga oszthatatlan egészében,
alakilag, kötelező erővel bírna. Láttuk, hogy az alaki kötelező
erő a ratifikáció hiánya miatt megdől, és kimutattuk, hogy a deklaráció, a maga oszthatatlan egészében, nem a londoni konferencia idejében érvényes nemzetközi jog (általánosan elismert)
alaptételeit tartalmazza. A deklaráció bevezetésében foglalt annak
a kijelentésnek tehát, amely szerint «a deklaráció fejezeteiben
foglalt szabályok lényegükben megfelelnek a nemzetközi jog általánosan elismert alaptételeinek)), — nincsen meg az a hatálya,
amit neki Strasser és H. v. Ferneck is tulajdonít.
A deklaráció minden egyes tételére nézve külön-külön
kell
eldönteni, vájjon a benne foglalt szabálg bir-e nemzetközi
jogi
kötelező erővel. A döntő e tekintetben az, megfelel-e téngleg a kérdéses jogszabálg
a londoni konferencia
idején érvényben levő
nemzetközi
jog általánosan
elismert tételeinek, vagy nem felel meg.
Ha megfelel: kötelez, — ha nem felel meg: nem bír kötelező erővel. De amiként nem tulajdoníthatunk a deklarációnak
kötelező erőt azon az alapon, hogy az: (egyezmény vagy) deklaráció, (alakilag), úgy nem tulajdoníthatunk azon az alapon sem,
mintha az, a maga oszthatatlan egészében (anyagilag) a létrejövetelekor érvényben levő, általánosan elismert nemzetközi jog tételeit tartalmazná. 1 4 0
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V. ö. H. v. Ferneck id. m. 37. 1. — E tekintetben k ü l ö n ö s e n
érdekes Ullmann könyve, amely m é g 1908-ban, t e h á t a londoni k o n ferencia előtt j e l e n t meg, és amely igen kevés pozitív j o g s z a b á l y t
t ü n t e t fel, és a jövő l e h e t ő s é g e k e t ismerteti.
1 3 3 «Es ist in ihr auf der einen Seite bisheriges Gewohnheitsrecht in feste Forni g e g o s s e n , auf der anderen Seite álteres Recht
oder álterer Brauch g e n a u e r b e s t i m m t . Endlich sind neue Rechtsg r u n d s á t z e für den Seekrieg aufgestellt.» (E. Schultze: «England als
S e e r á u b e r s t a a t . Die britische Seewillkür und ihre Beseitigung im
Spiegel von Geschichte und Völkerrecht. 1915.) 60. 1.
136
13,7
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L. Benhvich id. m. 867. I.
V. ö. H. v. Ferneck id. m. 39—40. 1.

Id. c. 205. 1.
Id. m. 45. 1.
440
Vizsgálódásainknál u g y a n a z t a g o n d o l a t m e n e t e t követtük,
amelyet a második hágai békeértekezleten alkotott XII. egyezmény
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38. SZÁM

III.
A londoni deklarációban elfoglalt abból az elvi álláspontból,
amely szerint a deklaráció az érvényben levő nemzetközi jog általánosan elismert alaptételeinek megfelelő szabályokat tartalmazza, az következnék, hogy háború esetében, amikor a tengeri hadijogra vonatkozó nemzetközi jogi szabályoknak érvényesülniük kell, és amely háborúban a londoni deklarációt aláíró
hatálmakon kívül más hatalmak is részt vesznek, a deklaráció,
ha nem is mint deklaráció, vagy (ratifikálása esetében) mint
egyezmény, de mindenesetre a maga egészében, mint az érvényes
nemzetközi jog általánosan elismert alaptételeinek megfelelő tételek összessége, kell, hogy érvényesüljön. 1 4 1 Magától értetődő
volna ez a hadviselő felek közül azoknak egymáshoz való viszonyára, amelyek a szignatárius hatalmak közé tartoznak, — de épen
a deklaráció bevezető rendelkezésében foglalt, sokat hangoztatott kijelentésre tekintettel, ez volna a természetes és logikus
azokkal a hadviselő felekkel való vonatkozásban is, amelyek nem
tartoznak a szignatárius hatalmak közé.
Ezzel szemben azonban a deklaráció 66. cikke szerint a
szignatárius hatalmak arra c(kötelezik magukat, hogy olyan háború esetén, amelyben az összes hadviselő felek részesei a nyilatkozatnak, biztosítják eggmással szemben a deklarációban
foglalt szabálgok kölcsönös megtartásába, és ennek megfelelően teljesítik a 66. cikkben (folytatólagosan) előírt utasításadási kötelezettségüket is. 1 * 2
Miután pedig a deklaráció a ratifikáció, és így az érvényesülés szempontjából is a 65. cikk szerint egy oszthatatlan egészet
alkot, a 66. cikkben 1 1 3 foglalt rendelkezésből az következik,
hogy olyan háború esetében, amelyben a szignatárius hatalmakon
kívül más, nem-szignatárius hatalom vagy hatalmak is hadviselő
felek gyanánt szerepelnek, a londoni deklaráció, ha a szignatárius
hatalmak részéről megtörtént is a ratifikáció, a maga oszthatatlan egészében
1. nem érvényesül a szignatárius hadviselő hatalmak egymásközötti viszonyában;
2. nem érvényesül a szignatárius hadviselő hatalmaknak a
nem-szignatárius hadviselő hatalomhoz vagy hatalmakhoz való
viszonyában; — és természetesen
3. nem érvényesül a nem-szignatárius hadviselő hatalmaknak
egymásközötti viszonyában sem.
E tekintetben az említett három viszonylat egyikében sem
tesz különbséget az, vájjon a szignatárius hatalmak (vagy hatalom), mint hadviselő felek, szemben állanak-e a nem-szignatárius
hatalommal (vagy hatalmakkal), mint hadviselő-féllel, vagy pedig
ugyanazon az oldalon. Ha a háborúban egyetlen olyan hatalom
vesz részt, mint hadviselő fél, amely a deklarációt nem ratifikálta, a deklarációban foglalt rendelkezések összessége, mint
oszthatatlan egész, a hadviselő felek összes lehető viszonylataiban nem érvényesül.
A deklaráció 66. cikkében foglalt rendelkezésnek eszerint
más értelmet tulajdonítani nem lehet, mint hogy olyan háború
esetén, amelyben hadviselő fél gyanánt akár csak egy olyan hatalom is szerepel, amely a deklarációt nem ratifikálta, a deklaráció az összes hadviselő feleknek egymáshoz való minden lehetséges viszonylatában más nemzetközi jogi szabályokat enged

7. cikke a felállítandó nemzetközi z s á k m á n y b í r ó s á g n a k előír, és
amelyet a 7. cikk 1. és 2. bekezdése értelmében a nemzetközi zsákm á n y b í r ó s á g n a k követnie kellene, ha a b b a a helyzetbe kerülhetne,
hogy a londoni deklaráció kötelező erejét, a n n a k jelenlegi állapotában, v i z s g á l h a t n á : vizsgáltuk t. i. először a deklaráció egyezményi létének k é r d é s é t (1. cikk 1. bek.), azután p e d i g a nemzetközi j o g á l t a l á n o s a n elismert tételeinek állását a deklarációhoz való
viszonyában (7. cikk. 2. bek.).
141
És pedig nemcsak a hadviselésben, h a n e m a felállítandó nemzetközi z s á k m á n y b í r ó s á g j o g s z o l g á l t a t á s á b a n is; t. i. a szignatárius
h a t a l m a k között (ratifikálást feltételezve) m i n t egyezmény (7. cikk
1. bek.), a n e m - s z i g n a t á r i u s hatalmak között (és ratifikáció hiánya
esetében a szignatárius hatalmak között is) pedig mint általánosan
elismert nemzetközi jog. — L. a deklaráció kötelező erejének viszonyát a felállítandó nemzetközi z s á k m á n y b í r ó s á g h o z H. v. Ferneck
id. m. 43. 1.

142 Fegyveres erejük, hatóságaik, bíróságaik és különösen zsákmányblróságaik részére.
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A 66. cikkre nézve I. ti. v. Ferneck

id. m. 42. és 216. 1.
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érvényesülni, mint amelyek a deklarációban, mint oszthatatlan
egészben, foglaltatnak.
De miként lehetséges ez, ha a deklaráció — a bevezető rendelkezésben foglalt kijelentés szerint — a hatályban lévő nemzetközi j o g általánosan elismert alaptételeinek megfelelő szabályokat tartalmazza?!
Ennek a belső ellentmondásnak 1 4 4 két oka van.
Az egyik oka az, hogy a deklaráció — amint fentebb kimutattuk — a valóságban nem csupán a létező nemzetközi jognak
megfelelő, általánosan kötelezőül elismert tételeket foglalja magában, hanem attól eltérő szabályokat is alkotott. A tíz szignatárius hatalom kijelentése tehát, és az általuk a maguk oszthatatlan egészében nemzetközi jognak deklarált tételek a nemszignatárius hatalmakat nem kötelezik a nemzetközi jog valóban
általánosan elismert tételeinek erejével. Ennélfogva olyan háborúban, amelyben a szignatárius hatalmakon kívül nem-szignatárius hatalmak is hadviselő felek gyanánt szerepelnének, a hadviselő felek nemzetközi jogi kötöttsége nem volna egyenlő, — és
bármelyik oldalon lenne is akár csak egy nem-szignatárius hatalom is, a másik oldalon levő hadviselő felek a nemzetközi jogi
kötöttség erejének egyenlőtlensége miatt ki volnának téve olyan
hatásoknak, amelyek pusztán szignatárius hatalmak között folyó
háború esetében, a deklaráció folytán való egyenlő kötöttség
miatt, elő nem fordulhatnának. Nemcsak a harci eszközök közvetlen alkalmazásában állana fenn ez a bizonytalanság és egyenlőtlenség, de fennállana főképen a zsákmánybíráskodás terén is,
azért, mert a 66. cikkben foglalt rendelkezés folytán a hatalmak
utasításadási kötelezettsége ilyen esetben megszűnik, — a hazai
zsákmánybíróságok az államuk által különböző terjedelemben elismert nemzetközi jogi tételek által korlátolt nemzeti zsákmányjogot alkalmaznák, — és ha rákerülhetne is a sor a nemzeti zsákmánybíróságok ítéleteinek a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság által való felülbírálatára, a 66. cikk rendelkezése folytán
a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság sem jutna abba a
helyzetbe, hogy a 7. cikk 1. bekezdése értelmében a deklarációban foglalt szabályokat alkelmazza, hanem a 7. cikk 2. bekezdése értelmében a tényleg általánosan elismert nemzetközi jogi
tételeket, ilyenek hiányában pedig az igazságosság és méltányosság alapelveit kellene alkalmaznia; ez pedig az esetek túlnyomó
részében a kobzó állam hazai zsákmányjogának alkalmazására
vezetne. — A hadviselő felek nemzetközi jogi kötöttsége a harci
eszközök alkalmazása és a zsákmánybíráskodás eredményei tekintetében csak akkor volna jórészben 1 4 "' egyenlő, ha a londoni
deklarációt valamennyien ratifikálták volna.
A másik ok, amely a londoni konferenciát a 66. cikk alkotására vezette, mélyebb természetű, és a nemzetközi jogszabályok
alkotásának problémájával van összefüggésben. A londoni deklarációban szabályozott kérdések olyanok, amelyek a brit kormánynak 1908. évi február hó 27.-én kelt meghívó körlevele szerint:
(cquestions qui touchent de prés á la politique et á la pratique
maritimesí). 1 4 0 Politikai, katonai és gazdasági érdekek és felfog á s o k 1 4 7 állottak szemben egymással, komoly kérdésekben, és
csak a hatalmak különálló és igen sokszor ellentétes érdekeinek
kölcsönös méltánylásával és háttérbe szorításával volt lehetséges
a deklaráció megalkotásánál szükséges-egyetértést, annyira-amenynyire, létrehozni. Nagybritannia is, amely a legmerevebb álláspontot foglalta el érdekei védelmében, kénytelen volt engedményeket tenni. 1 ' 18 Mikor a Naval Prize Bili ellen a House of Commons ülésein emiatt egymást érték a támadások, Sir Edward Greij
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Ellentmondásnak látszik a bevezető rendelkezésben foglalt
kijelentéssel szemben a deklaráció 69. cikkében megszabott felmon-

dási jogosultság

is. (L. erre nézve II. v. Ferneck id. m. 217. 1.) De

mivel felmondás csak az első ratifikációs okirat letételétől számított
60 nap elteltével kezdődő 12 év után, ennek leteltétől számítva
pedig 6—6 évi időközökben lehetséges (1. a 69. cikket), ennek a
cikknek van jogosultsága annyiban, hog-y 12 év fés ettől számított
6 évenként) alatt a nemzetközi j o g lényeges változását követelő
körülmények állhatnak elő.
145 F e n t e b b — a II. részben — láttuk, hogy még ekkor sem
volna mindenben egyenlő.

el is ismerte ezt, és a javaslat védelmére nemcsak azt hozta fel,
hogy más kérdésekben viszont Nagybritannia érdekei győztek,
hanem azt is, hogy Anglia mindig tekintettel volt a világ ítéletére és most sem vonhatja ki magát a nemzetközi jog fejlesztésére irányuló mozgalomból. «The Declaration of London would
still remain as regards other Powers, as a sort of rule of international law which they desire to have among themselves . . . .
England ought not to stand outside this international agreement,
and she could come into it with perfect safety at once.B 1 4 9
A nemzetközi j o g alkotásánál nem a jurisprudentia szempontjai,
hanem a politikai szempontok döntik el a kérdéseket, és komoly,
valóban érvényesülésre szánt nemzetközi j o g alkotása másképen,
mint az államoknak politikai belátástól vezetett, kölcsönös
kompromisszumok útján biztosított
megegyezése útján, lehetetlen. «. . . Gegenseitige Nachgiebigkeit kann im
politischen
Interesse beider Staaten gelegen sein, ganz abgesehen von
dem allgemeinen rechttichen
Interesse, das dadurch auf seine
Rechnung kommt», — mondja Nippold,150
az angol és német
megállapodásra vonatkozólag, a tengeralatti aknák tekintetében.
A nemzetközi jog továbbfejlesztésének egyedüli komoly ú t j a :
keresni és megtalálni azokat az érdekeket, amelyek — ha más
téren nyújtott engedmények útján vagy árán is, de—összeegyeztethetők, és ezeknek, az egyezmények megtartásának komoly elhatározásával való, jogi szabályozása után törhetetlenül haladni
tovább ezen az úton.
A londoni deklaráció 66. cikkében foglalt rendelkezés és a
deklaráció bevezető kijelentése közötti belső ellentmondás magyarázata épen abban van, hogy a szignatárius hatalmaknak
koncessziók útján, a politikai, katonai és gazdasági szempontok
figyelembevételével összeegyeztetett érdekei háború idején is
kölcsönösen és egyenlően vannak védve épen a deklarációban
foglalt kompromisszumos rendelkezésekkel, — ha a háború csak
szignatárius hadviselő hatalmak között folyik. Ellenben, ha a
szignatárius hadviselő felek mellett vagy ellen nem-szignatárius,
vagyis olyan hatalom lép be a háborúba hadviselő fél gyanánt,
amely az érdekek kölcsönös kiegyenlítéséhez való komoly hozzájárulásának jelét a deklaráció ratifikálása által nem adta, ennek
a hadviselő félnek magatartása által a szignatárius hadviselő hatalmak vele, és egymással szemben is olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy a kompromisszum útján létesített megállapodásokhoz
való ragaszkodásból reájuk hátrány háramolhatnék. Felszabadulnak tehát a deklaráció létesítésére vonatkozó megállapodással
kölcsönösen tompított érdekeik, —- és nem marad meg számukra
egyéb korlát, mint a deklarációt megelőzően általános elismerésben részesülő nemzetközi jog szabályai.
A deklaráció 66. cikkében foglalt rendelkezés által maguk
a szignatárius hatalmak dokumentálják azt, hogy a deklaráció —
ellentétben a bevezetésében foglalt kijelentéssel — nem a nemzetközi jog általánosan
elismert tételeinek a maguk
oszthatatlan
egészében megfelelő tételeket tartalmazza;
mert ha valóban ezeket tartalmazná, nem oldhatnák fel magukat kötelező erejük
alól a szignatárius hatalmak a 66. cikkben meghatározott eset
fen nem forgása esetében sem.
Ha ezzel szemben a londoni konferencián résztvett hatalmak,—
és elsősorban Nagybritannia, amely ehhez kezdettől-végig ragaszkodott, 1 5 1 — a felállítandó nemzetközi zsákmánybíróság által
legalább a 7. cikk 2. bekezdése értelmében leendő használhatóság céljaira, 1 5 2 a bevezető rendelkezésben úgy tüntették is fel a
deklarációt, mintha az a maga oszthatatlan egészében, a nemzetközi j o g alaptételeinek lényegében megfelelő tételek összességét tartalmazná, — de viszont arra az esetre gondolva, amikor a
deklarációban foglalt szabályoknak tényleg hatályosulniok kellene : háború esetét véve számba, tisztán látták, hogy a deklaráció rendelkezései, a maguk egészében, jóval meghaladják azokat az elveket, amelyeket a civilizált államok összessége háború
esetére általánosan kötelező nemzetközi hadijogi szabályokul
elismert. Ezért tartották fenn maguknak a szignatárius hatalmak
a lehetőségét annak, hogy olyan háborúban, amelyben nem
szignatárius hatalom is hadviselő félként szerepelne, a deklará-
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Id. m. II. 245. 1.
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V. ö. H. v. Ferneck id. m. 37. 1.
V. ö. Ii. v. Ferneck id. m. 38. és 43. 1.

Id. Lémonon id. m. 240. 1.
' L. Niemeyer id. m. 35. és köv. 1.
148
V. ö. Bentwich id. m. 857., 870. és köv. 1., és Quaritsch id. m.
208. lap.

431'
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L. Bentwich id. m. 866. 1.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

432

ció, — és ami a bevezető rendelkezés szerint vele e g y é r t e l m ű : a
benne foglalt jogszabályok — kötelező ereje alól mentesek legyenek.
Oly háború esetében, amely kizárólag nem-szignatárius hatalmak, mint hadviselő felek között folyik, a 66. cikkben foglalt
rendelkezés folytán a szignatárius hatalmak nincsenek a londoni
deklaráció
szabályaihoz, mint oszthatatlan egészhez kötve.
A deklaráció — mint láttuk — számos olyan jogszabályt tartalmaz, amelyek a háború esetében semleges hatalmak jogait és
kötelességeit részint korlátozzák, részint bővítik, szemben a konferencia idejében hatályban volt nemzetközi j o g állapotával.
Tekintettel a 66. cikkben foglalt arra a rendelkezésre, amely
szerint a deklarációban foglalt jogszabályok kölcsönös megtartását a szignatárius hatalmak csak oly háborúban biztosítják egymás irányában, amelyben a hadviselő felek kizárólag szignatárius
hatalmak, — kizárólag nem-szignatárius hatalmak háborúja esetében a deklaráció, mint oszthatatlan egész érvényesülésének helye
nincsen ; nincsen helye : sem a szignatárius (semleges) hatalmaknak a hadviselő (nem-szignatárius) hatalmakhoz való viszonyában, sem pedig a szignatárius (semleges) hatalmak egymás
közötti viszonyában.
Vizsgálódásunk végeredményeképen meg kell tehát állapítanunk, hogy abban az esetben, amikor a londoni deklaráció kötelező erejének tényleg hatályosulnia kellene: háború esetében, a
deklaráció, a 66. cikkében foglalt rendelkezés folytán
kizárólag
akkor bír kötelező erővel, ha a hadviselő felek valamennyien
ratifikálták, vagy amelyek nem ratifikálták, azok a 70. cikk értelmében hozzá csatlakoztak. De ebben az esetben a deklaráció
kötelező ereje nem a benne, mint oszthatatlan egészben foglalt
tételeknek a konferencia idejében általánosan kötelezőül elismert
nemzetközi jogi mivoltából (anyagi kötelező erő), hanem egyezményi lényegéből (ratifikációból és a csatlakozásból) származnék
(alaki kötelező erő).
Olyan háború esetében azonban, amelyben szignatárius hatalommal együtt nem-szignatárius hatalom is hadviselő félként
szerepel, — és olyan háborúban, amelyben a hadviselő felek valamennyien nem-szignatárius hatalmak : a deklaráció (akár ratifikálása esetén, mint egyezmény, akár nem-ratifikálása esetében,
mint deklarágió), e minőségében, sem a hadviselő feleknek a
nem-hadviselő hatalmakhoz való viszonyában, sem az ezen csoportokon belüli egymásközötti viszonylatokban kötelező erővel nem bír. Ilyen háború esetében el keli tekintenünk a deklarációnak, mint ilyennek nemzetközi jogforrási minőségétől, —
vissza kell mennünk a vizsgálódásban a benne foglalt egyes tételek valóságos nemzetközi jogi minőségének kérdésére, — és
minden egyes problémáról nem a deklaráció alapján, hanem a
tényleg érvényben levő nemzetközi jognak megfelelően kell eldöntenünk azt a k é r d é s t : a nemzetközi jognak általánosan elismert kötelező erővel bíró tételével állunk-e szemben.
Dr. Zilahi

BELFÖLD.

László.

Szemle.

— A g y e r m e k j o g a i n a k h a t h a t ó s v é d e l m é t szolg á l j á k azok a m i n i s z t e r i r e n d e l e t e k , a m e l y e k s z ö v e g é t
l a p u n k m a i s z á m á n a k m e l l é k l e t e k é n t közöljük. Ma, m i d ő n
a férfiak közül s z á z e z r e k p u s z t u l n a k , k é t s z e r e s e n fontos é r d e k , h o g y a b é k é n e k ó h a j t v a várt k o r s z a k a m a j d a n
s z á m b a n és e g é s z s é g b e n e r ő s m a g y a r n e m z e d é k e k r e t á m a s z k o d h a s s o n . Lét v a g y n e m léi k é r d é s e s z á m u n k r a a n n a k a
gyermekvédelmi rendszernek kiépítése, amelynek talpkövét
az 1901 : VIII. és XXI. tc. a l k o t j a . H o g y az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r a h á b o r ú v é r z i v a t a r a , a n e m z e t i g y á s z és a t r ó n változás k ö z e p e t t e is idol talált a g y o r s és e r é l y e s intézk e d é s r e é s h o g y ez az i n t é z k e d é s f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n
terjed ki a h á z a s s á g o n kívül s z ü l e t e t t g y e r m e k r e , a z é r t
m i n d e n szociális g o n d o l k o d á s ú e m b e r o s z t a t l a n e l i s m e r é s e
ós h á l á j a illeti. E z e k n e k a r e n d e l k e z é s e k n e k a n y a g i jogi
t a r t a l m a l é n y e g é b e n m e g f e l e l a P t k . jav. 225—226. §-aiban
foglalt s z a b á l y o k n a k . Ha ú g y e r e n d e l k e z é s , m i n t a t a r t á s i
követelés érvényesítésére szolgáló sürgősségi eljárás hábor ú s r e n d e l e t b e n l á t o t t is n a p v i l á g o t , ú g y m é g i s i r á n y t m u -
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tat magánjogi törvényhozásunk jövendő békés fejlődésének.
Sőt ennél többet jelent, mert a szociális irányú haladás
v i s s z a t é r é s t n e m t ű r és az állam g é p e z e t é b e h u l l a j t o t t s z o ciális o l a j c s e p p c s a k g y o r s í t j a a h a l a d á s ü t e m é t . N é p e s e d é s i
politikánkat, amelyben a progresszív gondolat a nemzeti
é r d e k k e l oly s z e r e n c s é s e n találkozik, s z o l g á l n i a kell a m a g á n j o g f e j l ő d é s é n e k is.
h ő s i halála a j o g t u d o m á n y s z á m á r a
is é r z é k e n y v e s z t e s é g e t jelent. P á lyáját m i n t j o g á s z kezdte, m i n t p o l i t i k u s f o l y t a t t a és m i n t
vérbeli k a t o n a fejezte be. B á r h a n y u g h a t a t l a n lelke p i h e n é s t
nem ismert, kötelességének hű teljesítésével minden téren
kivívta a b a b é r t . Mint bíró, l e l k i i s m e r e t e s s é g e p é l d a s z e r ű .
Mint a j o g t u d o m á n y i r o d a l m i m ű v e l ő j é n e k első s z e r e l m e a
b ü n t e t ő j o g volt, m a j d a k ö z i g a z g a t á s i j o g n a k s z e n t e l t e
m u n k á j á t . S z á m o s c i k k é n kívül, a m e l y e k a s z a k l a p o k b a n
jelentek m e g , k ö z t ü k e lap h a s á b j a i n is, k é t önálló t a n u l m á n y t a d o t t ki : az e g y i k e t Ö n k o r m á n y z a t u n k m i n t alkotm á n y o s g a r a n c i a c í m m e l (1893.), a m á s i k a t a k ö z s é g i közi g a z g a t á s r e f o r m j á r ó l (1894.). M i n d k e t t ő t e r ő s t u d o m á n y o s
k é s z ü l t s é g és önálló, világos g o n d o l k o d á s jellemzi. Képviselői m ű k ö d é s é b e n a szó és toll e g y a r á n t f e g y v e r e volt.
Hajthatatlan meggyőződését szolgálta mind a kettő és
m e g g y ő z ő d é s é n e k s z i l á r d s á g á v a l vívta ki ellenfelei b e c s ü lését. É p oly é r t é k e s , m i n t é r d e k e s e g y é n i s é g é b e n a l e g m o d e r n e b b p r o g r e s s z í v g o n d o l k o d á s az é r z e l e m v i l á g n a k
szinte középkori romantikájával párosult. Élete munkája,
a m e l y m i n d n y á j u n k f á j d a l m á r a , j e l l e m é h e z illő l o v a g i a s
a k k o r d d a l zárult, a j o g á s z o k n a k tiszteletét, e m b e r i t u l a j d o n ságai barátainak benső, kegyeletes érzését biztosítják emlékének.
Dr. Moscovitz

Iván

— A K ú r i a t e l j e s - ü l é s é n e k e l h a l a s z t á s a . A kir. Kúria
teljes-ülésének november hó 25-én kellett volna döntenie a 13. sz.
jogegységi döntvény kérdésében (1. 42. sz. szemlerovatát). A Kúria
elnöke a teljes ülést január hó 20-ára halasztotta el.
V b u d a p e s t i ü g y v é d i k ö r 1916. évi k ö z g y ű l é s e
december 7-én este hat órakor lesz a kör helyiségében.
— A s z o c i á l i s j o g művelésére nemrég az Ügyvédi Körben
dr. Giesswein Sándor országgyűlési képviselő vezetésével értekezlet gyűlt egybe, amelyen az elnök kifejtette, hogy a jogfejlődésnek az emberi szolidaritás jegyében kell állnia. A háború e
tanúlsága adott korszerűséget a nagy gyakorlati jelentőségű szociális jogi mozgalomnak is, mely most Németországban, Ausztriában és nálunk egyidejűleg ölt alakot. Ezután dr. Szirtes Artúr
ügyvéd fejtegette a szociális jogi irány történetét és céljait. Előadásának a mozgalom lényegét ismertető részét lapunk más helyén közöljük. Többek hozzászólása után a szociális jogi mozgalom szervezésére bizottság alakult.
— G s ő d t ö m e g g o n d n o k h a d b a v o n u l á s a . (Budapesti
tábla 1916 nov. 6. P. II. 6598. sz.) A csődtömeg képviseletéről a
csődtörvény akként rendelkezik, hogy a csődtörvény képviselet
nélkül sohasem maradhat. A háború következtében szükséges
rendkívüli intézkedések megállapításáról kibocsátott kormányrendeletek sem tartalmaznak oly rendelkezést, melynek értelmében a csődeljárás, a csődtömeg képviseletére hivatott tömeggondnok és helyettese katonai szolgálatra való bevonulása miatt,
felfüggeszthető volna. Ezekhez képest azokban a perekben, ahol
ügyfélként a tömeggondnok által képviselt csődtömeg szerepel,
a tömeggondnok hadba vonulása miatt a peres eljárás felfüggesztésének sem lehet helye az 1380/1915. M. E. és azt kiegészítő
3021/1915. M. E. rendeletek alapján; hanem amennyiben a tömeggondnok és helyettesére nézve a most felhívott rendeletekben
említett akadály beáll, a csődbíróságra hárul a feladat, hogy a
csődtömeg képviseltetéséről a csődtörvény értelmében hozandó
intézkedésével azonnal gondoskodjék.
K.
— A z á r d r á g í t ó v i s s z a é l é s e k r ő l szóló törvénnyel foglalkozik Vadász Bélának az egyetemi büntetőjogi szeminárium
kiadványai közt megjelent tanulmánya (4. füz. ára 70 f. Politzer).
Munkájának bevezető részében Vadász az árúuzsora büntethetőségét történeti és törvényhozási nézőpontból tárgyalja, majd pedig ismerteti és kommentálja az 1916: IX. tc. rendelkezéseit.
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Állandó figyelemmel kiséri az egyes rendelkezések történeti hátterét és a külföldi törvényhozás analóg szabályait. Noha a tanulmány elsősorban informatív, mégsem mellőzi teljesen a bírálatot
és — ami a fő érdeme — meglátja az összefüggést a háborús
törvényhozás és a jogfejlődés állandó iránya közt. Noha a dolgozat szemináriumi alakja kezdő íróra vall, tartalma és stílusa
egyaránt megcáfolja a formát, amelyben megjelent és tárgyának
még sajnosan aktuális voltánál fogva is méltán számíthat érdeklődésre.

— Értékmegállapítás a Pp. 513. §-a nézőpontjából.
I. A Jogtudományi Közlöny/, évi 45. számában foglalt közleményhez. A Pp. rendszerében az írásban beadott vagy jegyzőkönyvbe
mondott fellebbezés előkészítő irat jellegével bír. Amennyiben
tehát a pertárgy értékénél fogva a fellebbezést szóbeli tárgyalás
kitűzésével kell elintézni, nem feltétlenül az írásbeli (jegyzőkönyvbe foglalt), hanem az ettől esetleg eltérő, a Pp. 482. §-ához
képest felolvasott illetve szóval előadott kérelem lesz az irányadó ; vagyis tulajdonképen csak a fellebbezés tárgyalásakor előadott kérelemből tudható meg, hogy az ítélet milyen terjedelemben van megtámadva. És még ez a kérelem is változhatik a
véghatározatot megelőző szóbeli tárgyalás befejezéséig (Pp. 495. §.);
továbbá az ellenfél a szóbeli tárgyalás befejezéséig a fellebbezéshez csatlakozhatik,
amit a fellebbezésről netán történt lemondás sem gátol (Pp, 493. §. első bekezdés). Ezekből s főleg
-abból, hogy csak a fellebbezés tárgyalásán tűnik ki, hogy az
ítélet milyen terjedelemben van megtámadva, következik, hogy
ha száz koronát meghaladó követelés iránt a járásbíróságnál
indított és le nem szállított kereset folytán hozott ítélet ellen az
alperes fellebbezett és az ítéletnek csak azt a részét támadta
meg, amely őt, száz koronát meg nem haladó tőkében marasztalta : a fellebbezés a törvény erejénél fogva a Pp. 513. §, második bekezdése alapján nyilvános előadásra nem tartozik, hanem szóbeli tárgyalást kell kitűzni még akkor is, ha a marasztalás összege 50 koronán alul volna is, mert az ellenfél csatlakozással a szóbeli tárgyaláson száz koronát meghaladóan is kérhet marasztalást; holott ha a fellebbezés az 513. §. alapján tartoznék nyilvános előadásra, az ellenfél a fellebbezéshez egyáltalában nem csatlakozhatnék (Pp. 516. §,). Az 513. §. második bekezdése világosan megmondja, hogy a per tárgyának
az értéke
irányadó;
a 476. §. megfelelő alkalmazandósága pedig már a
pertárgy értékének a valószínűsítésére és megállapílására vonatkozik csupán, de nem engedi meg, hogy a pertárgy értéke helyébe az írásbeli (jegyzőkönyvbe foglalt) fellebbezésbeli értéket
tehessük. Azt, hogy a pertárgy a szóbeli fellebbezés költségeit
elbírja-e, a bíróság konkrété nem vizsgálhatja ; ebből a tekintetből csak a törvényhozó meríthetett indító okot az értékhez igazodó korlátozások felvételére és ha ebből folyóan a törvény a
százkoronás értékhatáron
felül szóbeli tárgyalás kitűzését
szabta meg, ez a rendelkezés a bíróságra megkerülhetetlenül
kötelező. Az sem enged ettől a szabálytól eltérést, hogy az 517. §.
alapján utólag szükség esetében szóbeli tárgyalás tűzhető, mert
ez is csak az 515. és 517. §-okban meghatározott esetekben tehát
lényegesen korlátozottan történhetik és nincs helye ennek pusztán abból a célból, hogy a felek a nyilvános előadáson nem
gyakorolható, de szóbeli tárgyalás esetében őket megillető perbeli jogokat gyakorolhassanak, illetve amennyiben ez ebből a
-célból történik, ez csak a korábbi szabálytalan eljárás reparációja lenne ; úgyde felesleges az eljárást szabálytalanul kezdeni,
ha már előre látjuk, hogy más szabályszerű eljárásra kell áttérni. Ha a nyilvános előadáson történt elintézés a törvény ellenére történt, ezt az eljárási szabálysértést a felülvizsgálati bírós á g hivatalból nem veszi figyelembe; de ezen a címen a fellebbezési bíróság ítélete megtámadható (Pp. 542. és 540. §-ok), ha
különben a felülvizsgálat meg van engedve. Mivel a szabálytalanság elleni felszólalás az 536. és 223. §. értelmében csak szóbeli tárgyaláson történhetik, mivel továbbá a nyilvános előadáson felszólalásukban a felek pusztán kérelmeik megokolására
vannak szorítva (514. §. ut. bek.), mivel továbbá az ellenfél
észrevételében különben is csak a fellebbezésre adhat észrevételt,
mivel végül az ellenfél az 513. §. esetében szóbeli tárgyalás kérésére nem jogosult és így egyrészt a szabálytalanság elleni felszólalásra törvényes alkalom nincs, másrészt alkalom hiányában
a szabálytalanságba való beleegyezés sem állapítható meg: azáltal, hogy a felek a nyilvános előadáson fel nem szólaltak a

szabálytalanság ellen, az ellenfél észrevételt nem adott vagy
észrevételében erről hallgatott, a fellebbezési eljárás szabálytalansága miatti felszólalás joga meg nem szűnt (Pp. 536. §.), de
ezt a sérelmet a felülvizsgálati vagy csatlakozó kérelemben
praeclusio terhével kifejezetten fel kell hozni (Pp. 542. §. első bek.).
Dr. Antalfi
Mihály.
II. Az elsőbíróság előtt a szóbeliség ((megkerülhetetlenül kötelező)), de nem a fellebbezési eljárásban. Tehát mi sem áll útjában
annak, hogy az 513. §. magyarázat tárgyát képezze és hogy ebben
a kérdésben bizonyos bírói gyakorlat kialakulhasson. Nem elvi,
hanem tisztán célszerűségi szempontok vezettek, a S. E. és a
Pp. rendszerében, a fellebbezési eljárás bifurkációjára. Ily célszerűségi szempont az, hogy a fellebbezés ne kerüljön több
költségbe, mint amekkora az az érdek, amelyet a fellebbezési
eljárás szolgál. Már pedig ezt az érdeket nem az elsőbíróság
előtti jogvitának, hanem csak a fellebbezésnek tárgya szabja
meg. Igaz, hogy az ellenfél az 513. §. esetében a fellebbezéshez
nem csatlakozhatik; ez azonban sérelmesnek alig mondható :
hiszen fellebbezhetett volna. S az 516. és 517. §-ok bizonyítják,
hogy a törvény a csatlakozási jogot csak alárendelt jelentőségűnek tekinti. Végül az elintézés alaposságát is eléggé biztosítja
az, hogy a bíróság, ha ezt — nem ngyan avégből, hogy egy
nem létező szabálytalanságot orvosoljon, hanem az i'igy tisztázása végett —• szükségesnek látja szóbeli tárgyalást tűzhet.
K

— A m. kir. minisztériumnak 3910/1916.

M. E.

s z á m ú r e n d e l e t e , a háborús események által érintett
adósokra
nézve kivételes intézkedések megállapítása
tárgyában. Erdélyrészi
második moratóriumi rendelet. A m. kir, minisztérium a háború
esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli :
1. §. Az 1916 szeptember 20. napján 3095. 1915. M. E. szám
alatt kiadott erdélyrészi moratóriumi rendelettel (I. a Budapesti
Közlöny 1916 szeptember 21. napján megjelent 216. számában)
magánjogi kötelezettségek teljesítésére engedett halasztás 1917
j a n u á r 31. napjáig bezárólag meghosszabbíttatik. 2. §. A 3095/
1916. M, E. számú erdélyrészi moratóriumi rendelet 1. §-ában
említett adósok részére, az 1916 november 30. napja után 1917
január 31. napjáig bezárólag lejáró pénztartozásaik teljesítésére,
amelyek 1916 augusztus 28. napja előtt kiállított váltón, kereskedelmi utalványon, közraktári jegyen, csekken vagy általában
olyan kereskedelmi ügyleten vagy más magánjogi címen alapulnak, amely 1916 augusztus 28. napja előtt keletkezett, a lejárattól számított két hónapi halasztás (moratórium) engedtetik. Nem
esnek a halasztás alá azok a pénztartozások, amelyeket az idézett rendelet a moratórium alól kivesz. 3. §. A 3095/1916. M. E.
számú erdélyrészi moratóriumi rendelet rendelkezései a jelen
rendeletben foglalt kiegészítésekkel és módosításokkal továbbra
is hatályban maradnak ; az idézett rendeletben a halasztás alá
eső tartozásokra vonatkozólag foglalt rendelkezések mindazokra
a tartozásokra kiterjesztetnek, amelyek a jelen rendelet értelmében esnek halasztás alá. Az idézett rendelet 8. §-ában a kétoldalú
szerződések teljesítésére vonatkozólag foglalt és ugyanott felhívott szabályokat a jelen rendelettel kapcsolatban olyképen kell
alkalmazni, hogy az 1915 március 24. napján kelt 1040/1915.
M. E. számú hatodik moratóriumi rendelet (1. a Budapesti Közlöny 1915 március 25. napján megjelent 71. számában) 14. §-ának
első és második bekezdése említett felhívásnak nincs helye,
amennyiben a nempénzbeli szolgáltatás csak 1917 j a n u á r 31.
napja után válik esedékessé. 4.
A 3,095/1916. M. E. számú
erdélyrészi moratóriumi rendelet 10. §-a ólyképen módosul, hogy
az idézett §. rendelkezései nem gátolják a felülvizsgálat elintézését ; ebből a célból a bíróság az eljárásnak az idézett §. alapján
elrendelt felfüggesztését hivatalból is megszünteti. Az idézett §.
utolsó bekezdése az ilyen ügyekre is kiterjed. 5. §. A jelen rendelet, melyet erdélyrészi második moratóriumi rendeletként kell
idézni, 1916 december 1. napján lép életbe.
A jelen rendelet területi hatályára nézve a 3095 1916. M. E.
számú erdélyrészi moratóriumi rendelet 21. §-a irányadó.
Budapest, 1916 november 24. napján.
Gróf Tisza István s. k.,
m. kir. miniszterelnök.
— A z A d ó - é s I l l e t é k ü g y i S z e m l e október—novemberi lüzete
a következő tartalommal jelent m e g : Mátyás J e n ő : Az új háborús
adók ; Vágó J ó z s e f : A fogyasztási adók a kiegyezésben : Dr. Feli-
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nor F r i g y e s : A haditerhek és Magyarország és Ausztria gazdasági
e r e j e ; Dr. Mahler S á n d o r : A bűnösök osztályozása és a pénzügyi
b ü n t e t ő j o g ; Baumgarten Nándor dr. : Jogerő az adó- és illetékügyekben ; Adó- és illetékügyi joggyakorlat.
— A B ű n ü g y i S z e m l e f. évi november 15-én megjelent szám á b a n Ivepes János dr. törvénytervezetet közöl a ((Fertőzés bűntette)) címen ; a nemi betegségeknek érintkezés útján való terjesztését büntető szankcióval kívánja meggátolni. Mahler Sándor dr.
((Jövedéki büntetőjog és a b ü n t e t ő novella» címen anyagi jövedéki
büntetőjogi kérdéseket világít meg. Végül következik R u h m a n n Emil
dr.-nak «A let függesztett, de végre nem hajtott fogházbüntetés,
mint a BN. 1. §-ának alkalmazását kizáró körülmény)) című értekezése. Kisebb közlemények közt találjuk Angyal Pál dr.-nak «Az elkobzás és"az árdrágító visszaélésekről szóló 1916 : IX. tc.» című fejtegetéseit.
— A T e l e k k ö n y v című folyóirat november—decemberi füzete
a következő tartalommal jelent m e g : Hamar Gyula: Elidegenitési
és terhelési tilalom ; Rojcsek Sándor : A kisajátítási j o g telekkönyvi
feljegyzéséről; Schuster Román : Részlelfeldarabolás és telekkönyvi
térkép ; Franck Mihály : Csekélységek ; Káplány Géza : Mutatványok
a ((Telekkönyvi Iskolá»-nak a telekkönyvi r e n d t a r t á s o k II. részére
vonatkozó részéből. E füzethez van mellékelve a Telekkönyv 1916.
évi folyamának tartalommutatója.
A folyóirat kiadóhivatala az ötödik hadikölcsön jegyzésére fordítja mindazoknak az összegeknek a felét, amelyek a jegyzési idő
alatt e folyóiratra a jövő 1917. egész évre ú j előfizetőktől befolynak.
Emellett a folyóirat kiadóhivatala az ú j előfizetőknek nagy kedvezményeket nyújt; mert mindazoknak az új előfizetőknek, akik a jövő
1917. évre 14 K előfizetési díjnak egyszerre való beküldésével előfizetnek: ingyen küldi meg nemcsak a «Telekkönyvi Iskolái-nak a
melléklapban eddig már megjelent összes (1—30.) íveit, nemcsak
<(A végrehajtási törvények* című, 73 ív (1170. oldali terjedelmű,
Káplány—dr. Török-féle értékes és nagy gyakorlati hasznú könyvet
(amelynek eredeti ára 22 K volt), hanem ezeken fölül m é g e folyóirat 1913., 1914., 1915. és 1916. évfolyamait is mindaddig, amíg a
készletek el nem fogynak. Tehát az az új előfizető, aki a jövő 1917.
évre 14 K előfizetési díjat egyszerre beküld: a most említett négy
évfolyam és könyv ingyen való megküldésével 78 K értéket kap és
emellett hazafias kötelességet is teljesít; mert előfizetésével előmozdítja az ötödik hadikölcsön sikerét is azáltal, hogy az 1917. évre
egyszerre beküldött 14 K előfizetésének a félét, vagyis 7 K-t e folyóirat kiadóhivatala az ötödik hadikölcsön jegyzésére fordítja, amiről
az 1917. évfolyam első számában fog elszámolni. Az előfizetési díjak
a «Telekkönyu»
című folyóirat kiadóhivatala
címére,
Rákospalota,
Batthyányi-utca 12. sz. küldendők.
— Ü g y v é d h e l y e t t e s e k n e k é s ü g y v é d j e l ö l t e k n e k állást
közvetít az Ü g y v é d h e l y e t t e s e k és Ü g y v é d j e l ö l t e k O r s z á g o s Szövetsége (A ., S z e m e r e - u t c a 10., földszint). I n f o r m á c i ó k ö z n a p o n
k é n t 12—1 óra között.
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v o l t u n k t a l á n az e l s ő k , a k i k a m o z g a l o m s z ü l e t é s e k o r m á r
rámutattunk, hogy mennyire szükséges szemügyre venni
a z o k a t az a k a d á l y o k a t , a m e l y e k a c s e c s e m ő j ö v e n d ő f e j l ő dését k o m o l y a n h á t r á l t a t n i k é p e s e k . Az a k a d á l y o k f e l i s m e
r é s e a z o n b a n n e m e g y é r t e l m ű az ezen i s m e r k e d é s b e n való
elmerüléssel. Hiszen a n e h é z s é g e k felkeresésének csak akkor van értelme, ha egyszersmind igyekszünk megtalálni
az e s z k ö z t e z e k n e k e l t ü n t e t é s é r e . C s a k azért k e r e s n i fel a
s p h y n x e t , h o g y f e l f a l a s s u k m a g u n k a t általa, ilyen m á r t i r i u m
n a g y o n is h á l á t l a n d o l o g . E g y é b k é n t E b e r m a y e r is k í v á n a t o s n a k t a r t j a az e g y s é g e s í t é s t a b ü n t e t ő j o g n e m z e t k ö z i von a t k o z á s o k k a l b í r ó r e n d e l k e z é s e i , az á l t a l á n o s f o g a l m a k ,
valamint a különös rész egyes jelentékenyebb rendelkezései
s z e m p o n t j á b ó l is. K ü l ö n ö s e n k í v á n a t o s n a k t a r t a n á p e d i g a
közeledést — Vámbéryvel egyetértve — a megelőző intézkedések tekintetében. A munkálatok megkezdésével Eberm a y e r a ((Bajtársi Szövetségi) j o g i szakosztályaiból kiküldött szakcsoportot bízna meg.
A.
— D r . l í a n n s K u r e l l a i d e g o r v o s n e m r é g D r e z d á b a n elh u n y t . Nevét főleg L o m b r o s o D e l i n q u e n t e n a t o - j á n a k , Ellis: T h e
criminal-jének, v a l a m i n t egyéb m u n k á i n a k fordításával és L o m b roso eszméinek terjesztésével tette ismertté. Önállóan m e g j e l e n t
m u n k á j á t : N a t u r g e s c b i c h t e des V e r b r e c h e r s (1893) csekély elmeél
jellemzi. L e g u t o l s ó m u n k á j a A n t h r o p o l o g i e u n d S t r a f r e c h t (1912)
címmel jelent meg. Bleuleren kívül ő volt az egyedüli, aki az
i r o d a l o m b a n L o m b r o s o feltétlen hívének vallotta m a g á t .
V i d é k i h a d b a v o n u l t ügyvéd i r o d á j á b a jelölt, vagy ny. b í r ó
kerestetik. É r d e k l ő d ő k közelebbi felvilágosításokat dr. L a n g h e i m
H e n r i k ü g y v é d n é l (Budapest, V., N á d o r - u t c a 24.) n y e r h e t n e k . 15051
Ü g y v é d j e l ö l t e t , lehetőleg jelesen képzett, szolid
fiatale m b e r t , k e r e s F e j e s J á n o s dr. ügyvéd, Siklós.
ísess.
H a l á l e s e t m i a t t fényesen jövedelmező vidéki ügyvédi i r o d a
előnyös feltételek mellett s ü r g ő s e n á t a d a n d ó . Felvilágosítást nyuj*
dr. H a v a s Józsefné, Letenye, Zala megye.
15057
Ü g y v é d , k a t o n a , d é l u t á n o k r a , e s t é k r e is irodába a j á n l k o z i k
v a g y l a k á s á n végezhető m u n k á t vállal. Dr. B e n d e r F e r e n c ,
R á k ó c z i - ú t 29., I. 2.
ib65b

A Franklin-Társulat kiadásában

megjelent

új jogi könyvek

KÜLFÖLD.
— L e h e t - e e g y s é í j e s a j o g ? A kérdés m é g nem
k e r ü l t le a t u d o m á n y o s v i t á k n a p i r e n d j é r ő l . A k ö z e l e d é s i
m o z g a l o m n a k kétségtelen érdeme, h o g y ezen, jelentéktelenn e k s e m m i e s e t r e s e m m o n d h a t ó k é r d é s s z á m á r a az é r d e k lődést felkeltette. Talán szükségtelen felsorolni a j o g t u d o m á n y o k a z o n k i t ű n ő m ű v e l ő i t , a k i k e b b e n a t á r g y b a n az
u t o l s ó fél é v b e r f é r t é k e s v é l e m é n y t n y i l v á n í t o t t a k . A s o r r e n d e t i d á i g Ebermayer,
a német birodalmi törvényszék
t a g j a z á r j a b e a « L e i p z i g e r Z e i t s c h r i f t » u t o l s ó (22.) s z á m á ban közölt tanulmányával. Igen természetes, m e n n é l többen
szóltak már valamely kérdéshez, annál több a fölvetett
g o n d o l a t é s a n n á l k ö n n y e b b l e s z az u t ó b b k ö v e t k e z ő k n e k
ezen g o n d o l a t o k a t r e n d s z e r b e foglalva, bírálgatva, k o n k r é t
m e g á l l a p o d á s h o z j u t n i . E z a m o d u s p r o c e d e n d i v. L i s z t
c i k k é b e n ( l á s d l a p u n k 46. s z á m á t ) é s e z t k ö v e t i E b e r m a y e r
is, n o h a K l e i n , K a h l , V á m b é r y , G l e i s p a c h s t b . c i k k e i n k i v ü l
eredeti gondolatokban sem szűkölködik. Ez utóbbiak tekintetében a szerző c s a k n e m u g y a n a b b a a hibába esik, m i n t
Kahl a Deutsche S t r a f r e c h t s z e i t u n g b a n közölt cikkében.
T. i. k ü l ö n ö s s z o r g a l o m m a l k u t a t j a fel a z o k a t a p o n t o k a t ,
amelyeken a jogi közeledés meg nem valósítható, ahelyett,
h o g y azt k e r e s n é mi, hol és mily feltételek mellett segít e n e ' az á l t a l a is k í v á n a t o s c é l n a k m e g v a l ó s í t á s á h o z . Mi
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K e d v e z m é n y e k a hadbavonult jogtanuló
ifjúságnak.
Milliónyi sebet ütött és üt még mindig a háború pusztító
vihara. Kultúrértékek beláthatatlan tömege omlott porba, anyagiakban és erkölcsiekben kiszámíthatatlan a veszteség. Mindeneklelett fájók azok az érzelmi sebek, amelyeket a hozzátartozók
százezrei szenvedtek. Sajnos, ezekre az idő múlása az egyetlen
gyógyító ír, de az élőkön segíteni, akik fiatal életük éveit, áldozták hazájuk védelmének, államnak és társadalomnak ép úgy indokolásra nem szoruló kötelessége, mint ahogy a rokkantak, a
hadiözvegyek és árvák méltó támogatását sem az emberbaráti
jószívűség, hanem a j o g parancsolja. Mindnyájan érezzük az ő
szubjektív jogosultságukat és szinte lehetetlen, hogy ennek az
érzésnek objektiv jogszabály ne feleljen meg, amelynek körvonalai ma bontakoznak ki a megalkotásukra hivatottak gondolkodásában. Megbocsátható talán az egyoldalúság, ha mi jogászok
elsősorban fiatal jogászvéreinkre gondolunk, ha az ő sorsuk, az
ő jövőjük fekszik elsősorban szívünkön.

Ugy értesülünk, hogy az egyetem jogi kara dr. Kmety Károly
professzor előadói javaslata alapján már közelebb foglalkozni fog
a hadiszolgálatban levő jogtanuló ifjúságnak a tan- és vizsgarendben adandó könnyítésekkel. Felkértük a professzor urat:
szíveskedjék erről nekünk tájékozó nyilatkozatot adni. Kívánság u n k n a k lekötelező előzékenységgel a következőkben felelt meg:
«K. Barátom! Igen célirányos és üdvös, ha b. lapod, a magyar jogtudomány előkelő orgánuma a kérdéssel hasábjain foglalkozik és igy az érdekelteknek és a hozzászólásra hivatott köröknek figyelmét arra irányítja. Ezért megtisztelő felkérésedet
készséggel teljesítve szívesen mutatok rá néhány szempontra, amelyek figyelembe vétele a jogtanuló, illetve a bírói, ügyvédi és közigazgatási pályákra minősítő vizsgákra készülő ifjúságnak a hadiszolgálat címén adandó kedvezmények megállapításánál kívánatos,
A tekintetbe jövő tanuló, illetve joggyakorlaton levő fiatalságnak három lényegesen különböző helyzetű csoportját tartom
megkülönböztethetőnek. Először azokat, akik a jogi tanfolyamot
elvégezték, akiket tehát a háborús behívás már joggyakorlaton,
illetve a minősítő vizsgák előtt talált; másodszor azokat, akiket
a jog- és államtudományi tanfolyam közben hívtak be a hadiszolgálatra, végül harmadszor azokat, akiket az egyetemrelépés
előtt ért a behívás, akik tehát a jogi tanfolyamot még akkor
nem kezdhették meg, de a középiskolát sikeresen elvégezték

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

vagyis akik a jogi fakultásokra majd a hadiszolgálat után lépnek.
Nem megyek vissza azoknak helyzetére, akiket a középiskolai
tanidő közben úgy ért a behívás, hogy érettségit sem tehettek.
Ezek részére a kedvezmények ugyanis jórészt a középiskolai tanfolyam és ottani vizsgák körül fognak mozogni, noha, esetleg
bizonyos mérvig, az egyetemi tanfolyamnál is nyújthatók lesznek.
Általános irányadásul fogadható el az a kívánság, hogy a nyújtandó kivételes kedvezmények lehetőleg kipótolják
az
időbeli
veszteséget, melyet a jogi pályán levő vagy közvetlenül az előtt
levő ifjak a hadiszolgálat miatt szenvedtek. Külön tekintetbe
veendők azok, akik már a háború előtt eleget tettek katonai
békeszolgálati kötelezettségüknek.
Persze a teljes kipótlás vagy kiegyenlítés igazságos elve nem
igen érvényesülhet azok javára, akik igen hosszú időt, jelesül
két évnél is hosszabb időt töltöttek a tanulástól, illetve minősítő
gyakorlattól távol.
A négyévi tanfolyamot vagy az összesen ötévi joggyakorlati
időt több mint két évvel megcsonkítani semmikép sem szabad,
sőt a tanfolyamnál a három szemeszter elengedését is már maximálisnak t a r t h a t j u k . Több kedvezmény az elméleti és gyakorlati
jogi képzettségnek olymérvű devalvációját idézné elő az átlagos
tehetségűeknél, amely nagy károkat okozna a jogélet és a közigazgatás által érintett nagy közérdek tekintetében.
A tanfolyam-megrövidítés úgy mint a gyakorlat megrövidítése azoknál, akik a tanfolyam vagy gyakorlat egy részét hadiszolgálatba vonuláskor már eltöltötték, természetesen más mértékű leszen, mint azoknál, kik azt még meg sem kezdették.
Igen nevezetes kérdés az, hogy a tan- és gyakorlati időmegrövidítéssel az elméleti és gyakorlati vizsgák könnyítése is biztosíttassák, például egyes nem alapvető vizsgatárgyak kiejtésével,
de akként, hogy a vizsga színvonala
tekintetében érintetlen
maradjon. Németországban is merültek fel vizsgakönnyítési gondolatok a jelzett irányban, vagyis a tudás mértékének, illetőleg
mennyiségének rovására. Ez azonban mindenesetre kényes pont.
Ugyancsak kényes az a másik kérdés, hogy a volt katonák
megrövidített tanfolyama alatt az összes kötelező tárgyak hallgatandók legyenek-e általuk az eddigi óraszámban, vagy az egyes
obligát tantárgyak óraszáma csökkentessék s ezek összevontabb
előadásokban pertraktáltassanak, avagy némely eddig kötelező
tárgy hallgatása egészen mellőzhető legyen. Mindenesetre egy
középút látszik célszerűnek, mert a szinte felére redukált tanidő
alatt az egész kötelező anyag összehalmozása, ha fizikailag lehetséges is volna, a taneredményt veszélyesen érintő túlterhelést
idézne elő. Ugyanebből a szempontból nehéz azt a gondolatot
is helyeselni, hogy a megrövidített pl. két vagy két és féléves
tanfolyamban minimumra
redukáltassanak
a szünetek, így a
nyári nagy vakáció helyett csak pár hét szünet engedtessék.
Megjegyzem még, hogy a kedvezmények és nyújtási módozataik körül rendkívül sokféle lehetőség kínálkozik s a felmerülő esetek is rendkívül különböző típusúak; úgyannyira, hogy
a kedvezmények igazságos szabályozása főleg ma még nagyon
nehéz.
"
;
Megérintem végül itt, hogy a rokkant Lisztek vagy tisztjelölteknek középiskolai érettségi nélkül a jogi pályára bocsájtása
méltányos és elfogadható ugyan, de ki kellene mégis módolni,
hogy ezek számára esetleg az egyetemen latin nyelvi kurzus
rendszeresíttessék. A tartalékos rokkant tisztek kivételesen lesz,nek ugyan életpályaváltoztatásra kényszerülve, de nem igazságos
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elzárkózni attól, hogy a tartalékos tiszti vizsgálat alapján ezeknek az egyetemre léphetése az aktiv rokkanttisztekével egyenlően
bíráltassók el.
Kérdés tárgya lehet továbbá, hogy a kedvezményezés elegendő mérvét nyujthatja-e a közoktatási miniszter, illetve a minisztérium azon felhatalmazás keretében, amelyet az 1915. évi
XIII. tc. 5. §-ában nyertek. E szakaszban arról van t. i. szó, hogy
törvények rendelkezéseitől eltérő könnyítések is engedélyezhetők
a tanulmányi és vizsgarendben és a bizonyítványok kiadása körül, valamint (id. szakasz II. kikezdés) a tanintézeteken kívül
szervezett képesítő vizsgákra
nézve is. Kontrovertálni lehetne
ugyan azt az álláspontot, hogy a törvényektől és eddigi szabályoktól eltérő könnyítések a vizsgárabocsájtás és bizonyítványkiadás előfeltételét alkotó tanidö és joggyakorlati idő érintett
tetemes megrövidítésére, eddigi kötelező tárgyak hallgatásának
vagy egyes vizsgatárgyak elejtésére is szólhatnak.
Jóindulatú és racionális kiterjesztő magyarázat, szerint azonban újabbi törvényes felhatalmazás nélkül is loganatba vehetők
az általunk érintett kedvezések. Egyébként azt hisszük, számbavehető nehézsége egy újabbi tágabb törvényi felhatalmazásnak
sem lenne.
Nagyon örvendenénk ha egyes szempontok ezen rövid jelzése,
gondolkozásra és hozzászólásra indítaná az elmélet embereit
úgymint a gyakorlati jogászokat és a közigazgatási kiválóságokat is.
Valószínű, hogy az egyetemek javaslatain kívül a kormány
szívesen fogadja a szaktestületek propozicióit is. Segítsünk össze,
hogy sokat szenvedett ifjú hőseink polgári életpályájukon több
időveszteséget ne szenvedjenek, mint amennyit tőlük magas közérdek okából nem háríthatunk el. A harctér, a tűzvonal hőseinek
jusson a békében, a kivívott diadalmas békében annyi, amennyi
csak juthat.®
Kmety professzor jól átgondolt véleménye bíztató reménnyel
töltenek el, hogy egyetemünk jogi kara megfogja találni a segítség méltó módját. Ubi voluntas, ibi via. De örömmel fogadunk minden oly gondolatot vagy javaslatot, amely az egyéni
érdekek és a közérdek összhangját minél tökéletesebben biztosítja.

J o g e g y s é g e s í t é s a büntetőjogban.*
Távolról sem vonom kétségbe, hogy a középeurópai hatalmak között fenálló szoros szövetségi viszony és bensőségének a
jövőben kívánatos mélyítése nem egy vonatkozásban kívánatossá
teheti a büntetőjog terén való közeledést, kiegyenlítést és együttműködést is. Bárha ugya.nennek a szövetségnek — melyet ugyan
Liszt a nemzetközi jogról írt munkájának utolsó kiadásában
(1915.) is csak a Németbirodalom és Ausztria között megkötöttnek mond — közel negyven évi fenállása után megragadóan kiállott próbája legszólóbban bizonyítja, hogy a közös és kölcsönös
érdekekben létrejött szövetségek jogi közeledés nélkül is teljességében megfelelhetnek rendeltetésüknek. A most megpendített jogi
közeledésnek azonban annálfogva, mert saját büntetőjogrendjének saját szükségleteihez és viszonyaihoz alkalmazkodó megállapítása minden államnak legsajátlagosabb # külön feladata, csak
oly büntetőjogi vonatkozásokban van jogosultsága, melyeknek
egyértelmű szabályozása a benső szövetség természetéből szinte
önkénytelenül folyik. És amely egyértelmű szabályozás épen a
szövetkezett államok és hozzátartozóik kölcsönös érdekszolgálatában állva, egymás büntetőigazságszolgáltatási érdekeik kölcsönös biztosítására rendelve épen úgy gyakorlati és viszonos hasznossági céloknak felel meg, mint a forgalmi jog szabályozásában való közeledés.
Ebből a nézőpontból kiindulva úgy találom, nincs kellő indokoltsága a Gleispach részéről kifejezett, Angyal Pállal való
egyetértésben túlnyomólag Vámbéry
Rusztem,
nemkülönben
Hoegel által is támogatott annak a kívánságnak, hogy a szövetkezett államok büntetőtörvénykönyveinek általános részei rendszer és tartalom, még a fogalommeghatározások tekintetében is
lehetőleg egyezőek legyenek. Ha Gleispach tudományos
nyereséget vár ezen egységesítéstől, mert a túlnyomólag a tételes jogra
támaszkodó tudományos vizsgálódás annál inkább felaprózódik
* Bef. közi. Az előbbi közi. 1. a 47. és 49. számban.
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és csak egy bizonyos büntetőjog szempontjából hasznosítható,
mennél eltérőebbek a különböző büntetőtörvénykönyvek rendszerei, másfelől annál általánosabb értékű és általánosabban
hasznosítható lenne, mennél egyöntetűbb a büntetőtörvénykönyvek rendszere, mennél egyezőbbek a vezető elvek és az alaptanok: úgy Kahl joggal utal arra, hogy épen a jogrendszerek
különbözősége termékenyíti, fejleszti és élénkíti legerősebben a
tudományt. Szinte magától érthető lévén, hogy csak a különböző rendszereknek egymástól való eltérése, az azok alapján tett
tapasztalatok és kifejlődött joggyakorlat serkenthet egyfelől az
összehasonlításra, az előnyöknek és a hibáknak megfigyelésére,
másfelől az észleletek alapján a következtetéseknek levonására,
a reformirányok megjelölésére. Míg a jogrendszerek azonossága
bizonyos sablónszerűséggel járva épen a tudományos vizsgálódásban az egyoldalúság és a stagnáció veszedelmével fenyeget.
Bizonyos, hogy gyakorlati szempontokból a kriminalitásnak
legtöbb vonatkozásban egyetemleges megnyilvánulásának okából
és mert a megelőzésére, valamint leküzdésére szükséges védelemnek is általánosnak kell lennie, nagy előnyökkel járna, tehát
kívánatos lenne, ha a büntetőhatalom gyakorlásának általános
szabályai, a büntetőjogi felelősségre vonás és a bűnvádi üldözés
föltételei (beszámíthatóság, szándék és gondatlanság, kísérlet,
részesség, elévülés, magánindítvány stb. kérdései)
mindenütt
azonos alapokon szerveztetnének meg. Ily egységes és azonos
alapokon foganatosított büntetőjogi szervezkedés mellett a kriminalitás elleni küzdelem valóban univerzális lenne. De semmiképen sem tudom magasan felbecsülni annak a gyakorlati értékét és jelentőségét, ha épen csak a német, a magyar és az
osztrák büntetőtörvény könyvek általános része úgy rendszer,
mint érdemi tartalom tekintetében megegyeznék. Kiváltképen,
amikor a jogegységesítésért rajongóknak táborában úgyszólván
egyetértés van aziránt, hogy épen az ütközőpontokon: úgy a
büntetési rendszer, mint a büntetés kimérésének szabályai tekintetében a jogegységesítés sem nem remélhető, sem nem szükséges.
Liszt a kultúrközösség folyományának és követelésének
mondja a büntetőjogi egységesítést, amelynek lehetőségét az általános alapelvek és a rendszer vonatkozásában sem tartja kizártnak. Ertf-e kultúrközösség alatt «a szövetkezett népek különböző
kultúrájában való kölcsönös részesedést, mely annál termékenyítőbben hathat, mennél óvatosabban gondozzák minden egyesnek különálló sajátosságát)). De mikor épen a büntetőjog egyike
azoknak a jogágazatoknak, melyeknek szabályozásában oly erőteljesen lüktet az egyes népek különálló sajátossága! Amint a
magyar Btk. kormányjavaslatának Indokolása is megállapítja,
hogy ccha van a jogi életnek egy szférája, melynek a nép felfogásához, szokásaihoz és viszonyaihoz, szóval életéhez simulnia
kell, az bizonyára a büntetőtörvények szférája, az anyagi úgy,
mint az alaki törvényeké)).
Tökéletesen való, hogy — mint Liszt érvel — az egy bizonyos népnél egy bizonyos időben uralkodó büntetőjog nemcsak
a már adott kultúrának produktuma, de nevelő rendeltetésénél
fogva egyúttal a jövő kultúrának előkészítője: mégis aránylag
felette csekély az a szerep, mely a tulajdonképen való büntetőjognak — Vergeltungsstrafrecht — mint ultima ratiónak a jövő
kultúra előkészítése körül kijut. A kultúrközösség és annak kölcsönös és hathatós védelme a kultúrjavaknak, a matériális és az
ideális jogoknak és érdekeknek vállvetett és egymást kiegészítő,
lehetőleg egyaránt belterjes büntetőjogi oltalmában is megnyilatkozik ugyan. Ez azonban, kiváltképen az egyes bűncselekmények
egyező minősítésében és az egyező büntetési rendszerben, túlnyomólag tehát a büntetőtörvénykönyvek különös részeiben valósítható meg, de a tételes büntetőtörvénykönyvek azonos szisztematikájában — mint Gleispach és Vámbéry követelik — egyáltalán nem, az általános részben foglalt általános tételeknek és
vezető elveknek egyazonos megállapításában is csak korlátozott
terjedelemben és a kitűzött cél érdekében felette problematikus
gyakorlati értékkel.
Ami pedig azt a nézőpontot illeti, hogy a kultúrközösség
követelése itt is, ott is ugyanazoknak a matériális és ideális javaknak egyenlő büntetőjogi védelme, ugyanazoknak az érdeksérelmeknek lehetőleg egyazonos büntetőjogi minősítése, tehát a
büntetőtörvénykönyvek különös részeinek egymáshoz való közelítése: úgy elsőbbed megállapítást igényel, hogy az úgynevezett
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közbűncselekmények túlnyomó részében ez a lényeges tartalmi
megegyezés a modern kultúrállamok büntetőjoga között nagyban és egészben már ezidőszerint is megvan. Minthogy azonban
minden állam a maga büntető jogrendjét elsősorban és közvetlenül saját szükségleteinek kielégítésére, a jogbiztonságnak, az
állami és a társadalmi rendnek saját területén való biztosítására
szervezi meg: magától érthető és így természetes jelenség, hogy
a/, egyes államok büntetőtörvénykönyvei a különböző bűncselekmények minősítése és büntető záradék alá vétele tekintetében
egymástól többé-kevésbbé lényeges eltéréseket tüntetnek lol.
Az államban és népében élő viszonyok, felfogások és szokásokhoz, hajlamokhoz és szenvedélyekhez képest még az egyes
egyének sérelmére elkövethető bűncselekmények kezelése körül
is, annál inkább az allamban uralkodó társadalmi és vallási viszonyokkal, igazságszolgáltatási szervezetével stb. összefüggő
vagy épen az állami élettel és szervezettel kapcsolatos kriminalitás miként való kezelésének kérdéseiben. Az utóbbi vonatkozásokban — melyekben pedig a különböző bűn tető törvény könyvek
közötti eltérés a dolog természeténél fogva a legszembeszökőbb — a jogegységesítés az állami külön egyediség fentartásáig semminéven értelmezhető kultúrközösség címén sem nem
szükséges, sem nem kívánatos, sem nem lehetséges. Ámbár pedig az egyes személyek sérelmére elkövetett vagy akár a legtágabb értelemben vett gazdasági és forgalmi élettel és joggal
összefüggő — Vámbéry javaslata szerint a bank és tőzsde'
vasúti, postai és távirdai, részvény stb. üggyel kapcsolatos —
bűncselekményeket illetően a jogi közeledésnek föltételei kétségtelenül megadvák: abszolút szükségszerűsége még a legbensőbben szövetkezett, de külön állami egyediségük teljességét fentartó államok viszonylatában is fen nem forog. Sem tudományos
sem gyakorlati, sem érzelmi szempontokból: még a kulturajfcö-'
zösség jegyében sem.
A kultúrközösség kötelékeitől is átkarolt szövetséges államok mindegyike saját korláttalan területi fen hatóságából kifolyólag és saját szükségletének megfelelően szervezvén meg önnön
büntetőjogrendjét és gyakorolván állami büntetőjoghatóságát :
a szoros szövetségi és a kölcsönös érdekeltségi viszony a büntető
jog terén abban igényel különleges méltatást, hogy a szövetkezett államok kölcsönösen és egyező alapelvek szerint a lehető
legszélesebb alapokon közreműködjenek
egymás
biintetőjogrendjének gyakorlati
érvényre emelése végeit. Ezen a téren, ezekben
a vonatkozásokban domborodik ki a büntetőjogban való közeledésnek igaz jelentősége és gyakorlatiassága, az ezen közeledésre
vonatkoztatott követelésnek merőben jogszolgáltatási szempontokból való igazoltsága.
Ha a középeurópai szövetkezett államok közötti jogi közeledés gondolatát minden politikai, akár mellék-, akár főcélok kiszolgálásából kikapcsoljuk, a gondolatnak megvalósítására a
büntetőjog vonatkozásaiban amint leghálásabb és leginkább
gyakorlati értékű, úgy legtermészetesebb térként a kölcsönös bűnügyi jogsegély területének megfelelő szabályozása szinte önként
felkínálkozik. Tökéletesen való osztrák részről gróf Gleispachnak
kiindulása, mely szerint az egyes államok büntetőjoga között
való lényeges eltérések gyakorlatilag főképen a nemzetközi büntetőjog megnyilatkozásában éreztetik bénító hatásukat, aminthogy német részen Liszt is már egymagában nagy nyereségnek
mondja, ha a szövetkezett államok között hatályosuló nemzetközi
büntetőjog egységesíttetnék.
Ezen egyazon alapon megszervezendő nemzetközi büntetőjognak egyik tárgya kétségtelenül az lenne, hogy a belföldi
büntetőjog hatályának kérdése a tettes külföldi honosságára, főképen pedig a bűncselekménynek külföldön történt elkövetésére
való tekintettel a szövetkezett államok közötti viszonylatban
egyezően és illetve egymást kiegészítve szabályoztassék. Abban
a kiindulásban és a végett, hogy egyfelől az egyik fél részéről
büntetőjogilag védett jogtárgyak megtámadása az elkövetés helyére való tekintet nélkül a másik fél részéről is lehető tág körben bűnvádi eljárás tárgyává tehető legyen, másfelől biztosítékok szerveztessenek, hogy egy felmerült bűnügyben lehetőleg a
közelebbről érdekelt állam gyakorolja a közvetetleu büntetőjoghatóságot, végül, hogy a szövetkezett államok közötti viszonylatban a kölcsönösség alapján az ítélt dolog fokozott figyelemben részesít tessék. Minthogy egy «közös» büntetőtörvénykönyvnek még gondolatát is elutasítom, a büntetőjog hatályának kér-
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dése pedig minden állam büntetőtörvénykönyvének általános részében általánosságban szokott szabályoztatni: a szövetkezett
államoknak egymás között való viszonylatában irányi adó különleges nemzetközi büntetőjogi elvek a bűnügyi jogsegély tárgyában létesítendő nemzetközi egyezményben foglalhatnának helyet.
Amely nemzetközi egyezményben gondoskodás történhetnék
az irányban is, hogy a szövetkezeti államok honosai terheltek és
elitéltek minőségében egy- és ngyanazon
elbánásban
részesitendők. Ezen az állásponton pl. német és osztrák honosok irányában épen úgy hatályát vesztené a magyar Btk.-nak az a rendelkezése, mélynélfogva ők ezidőszerint ioltételes szabadságra nem
bocsáthatók, mint a Bp.-nak az a rendelete, hogy a külföldi honosság az előzetes letartóztatás és illetve vizsgálati fogság elrendelésének önálló címe, amelynek révén pedig a vizsgálati fogságnak még áthághatlan végső tartama sincs meghatározva.
Annak sem látom akadályát, a saját honosok kölcsönös és
egyenlő védelmének szempontja pedig egyenesen kívánatossá
tenné, hogy az egyezményben a kiutasitási jog gyakorlására vonatkozó szabályok is azonos alapokon és egységesen megszerveztessenek.
A legnagyobb gyakorlati jelentőséget merőben igazságszolgáltatási tekintetből mégis annak tulajdonítom, ha a szövetkezett államok között a bűnügyi jogsegély és annak kerületeiben
a kiadatási jog kérdései a lehető legtágabb alapokon nyernének egyezményes szabályozást. Aminek megfelelő foganatosításával állampolitikai problémáknak felszínre vetése, kényes kérdéseknek előtérbe helyezése, államhatalmi érzékenység és féltékenység felkeltésének veszélye nélkül teljességében kidomborítható és gyakorlati kifejezésre juttatható a középeurópai államok
között való bensőséges szövetségi viszony, az érdekközösség és
a kölcsönös bizalom a büntető igazságszolgáltatás gyakorlása
körül is. Előnyei pedig amellett, hogy együttes és vállvetett védelmet és küzdelmet képviselne a kriminalitás ellen, elsősorban
és kiváltképen a szövetkezett államok jogrendjének fokozottabb
biztosításában nyilvánulnának meg. A büntetőjog terén való ez
a közeledés akár csík a forgalmi jognak épen a szövetkezett
államokban hová-tovább azonos alapokon leendő szabályozása a
közös és viszonos védelmi és a haszonossági szempontoknak jóval értékesebb, mert gyakorlatiasabb szolgálatokat tehet, mint a
legtipikusabban Liszt által követelt egységes és közös büntetőjognak kodifikálása.
Az egyezményileg megállapítandó kölcsönös bűnügyi jogsegély alapelve az lenne, hogy a szövetkezett államok az egymás területén folyamatban levő rendes bűnvádi eljárás céljaira
szabály szerint -— legfeljebb a nyilvánvalóan tisztán politikai
bűncselekmények eshetőségének kivételével — teljes,
ugyanoly
méretű jogsegélyt tartoznak nyújtani, mint amelyre a belföldön
folyamatban levő bűnvádi eljárás érdekében a belföldi hatóságok
kötelczvék. A terhelt személyének és a bűnjeleknek biztosítása
által csakúgy, mint a bizonyító eszközöknek szükség esetében
kényszerítő módon beszerzésével és a megkereső hatóság rendelkezésére bocsát tatásával.
Nem látom államjogi akadályát még annak sem, hogy bizonyos korlátok között és biztosítékok mellett a szövetkezett államok még egymás büntető ítéleteinek végrehajtására is vállalkozzanak, ami különösen a pénzbüntetéseknek behajtása céljából
kívánatos lenne és gyakran feleslegessé tenné a hosszadalmas és
bonyolult kiadatási eljárást. Ha Svájc szerves kiadatási törvényében a szövetségi tanácsot felhatalmazhatta, hogy minden érdekelt fél hozzájárulása esetében külföldön megállapított fogházbüntetésnek belföldi lelartóztató-intézelben való végrehajtását
engedélyezhesse, úgy megfelelő rendelkezés helyet foglalhatna a
szövetkezett középeurópai államok között létesítendő jogsegélyegyezményben is.
A nemzetközi bűnügyi jogsegélynek legerősebb módja a
bűntettesek kiadatása
lévén, már kiadatási joggyakorlatunknak
egyfelől a német államok, másfelől Ausztria irányában ezideig
történt kialakulása is ráutal azon módozatokra, melyekkel a
szoros szövetségesi viszonyt, az érdekközösséget és a közös és
kölcsönös érdekvédelmet éppen és csakis a szövetkezett államok
viszonylatában az egymás büntető igazságszolgáltatásának sikeressége és gyakorlati hatályosságának biztosítására a lehető legszemléltetőbben kifejezésre juttathatjuk. A jövő tételes egyezményes rendezés szempontjából kiindulásként továbbra is alkalmas
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az 1854. évi Bundesbescblussnak az az általános szabálya, hogy
kiadatásnak súlyosságra való tekintet nélkül minden nem politikai bűntett vagy vétség miatt van helye, mely a megkeresett
állam területén kívül lett elkövetve és a megkeresett államban
még jogerős elbírálás alá nem esett.
Mindegyik szövetkezett állam büntetőjogi területi fenhatóságának föltétlen elismeréseképen és ezen fenhatóság gyakorlásának biztosítására ugyanazon államok viszonylatában még a
saját honosok ki nem adatására vonatkozó és az angol jogterülettől eltekintve általánosan
elismert szabályt is meltőzhetőnek
hiszem. Mert, hogy ennek az uralkodó, gyakorlatilag mindenütt
érvényesülő szabálynak szinte babonás tiszteletben tartása nem
az államjognak követelése, azt éppen az ellenkező angol jogf'elfogás bizonyítja, mely a gyakorlatban csakis a kontinentális
jogoktól tiltott viszonosság hiányában van némaságra kárhoztatva. Ismét a szoros szövetségi viszony szellemében van, hogy
a kölcsönös bűnügyi jogsegély tárgyában kívánatos nemzetközi
egyezményben arról is gondoskodjunk, hogy a szerződő államok
saját honosaikat csak egymásnak adják ki. Miáltal a saját honosok megkülönböztetett védelme domborodnék ki. Ugyanazon
az alapon, amelyen a viszonosságnak kifejezett kikötése nélkül
magában a magvar Btk.-ben rendelkezés történt aziránt, hogy
osztrák honost csak Ausztriának lehet kiadni: szerződésileg megállapodás létesülhetne a német birodalom államaival abban,
hogy honosainkat kölcsönösen csak egymás részére szolgáltatjuk ki.
Ami pedig a bűnügyi jogsegély és különösen a kiadatás
tárgyában is létesítendő megállapodás módját és alakját illeti,
az magától érthetően nem lehet más, mint hogy a szövetkezett
államok megfelelő nemzetközi egyezményt kötnek. A kettőnél
több állam részéről megkötött közös kiadatási szerződés a kiadatási jog történetében nem is lévén ismeretlen. Ha Vámbéry
Rusztemmpl szemben, ki ugyanzt a módozatot ajánlja, Liszt Ferenc
(cösszehasonlíthatlanul)) helyesebbnek tartaná, hogy a szövetkezett államok oly szerződést kössenek, melyben a mindhárom
államban alkotandó kiadatási törvény közös alapelvei lennének
megszervezendők: úgy vele a tisztán jogi és jogszolgáltatási kérdést újból állampolitikai mellékvágányra igyekszik terelni.
Kiadatási törvényt, melyben az illető állam a maga részéről
fejlesztendő és gyakorlandó kiadatási jognak általános és állandó
pragmatikáját szervezi meg avégett, hogy annak alapján és korlátai között a mindenkori kormányok egyes államokkal kiadatási
szerződéseket köthessenek vagy akár szerződés hiányában viszonossági gyakorlatot folytassanak: ily törvényt minden állam saját
egyoldalú elhatározásából, nem pedig előzetes nemzetközi egyezmény folyományaként szokott létesíteni. Liszt éppen a fordított
sorrendet ajánlja: nemzetközi egyezmény alapján kiadatási törvénynek alkotását. Holott a kiadatási törvénynek éppen az a
rendeltetése, hogy benne az illető állam úgyszólván a kiadatási
jogról való általános hitvallást tesz, vele a mindenkori kormányoknak általános felhatalmazást ád bármely külfödi
állammal
kötendő kiadatási szerződések tartalma, az ott vállalható kötelezettségek tekintetében. Liszt szóban levő javaslatát is átgondolt célzatossággal tette meg. Mert neki a jogi közeledés, szerinte jogegységesítés kérdése valójában az államjogi közeledés
problémája. Azért propagálja a szövetkezett államok között egy
közös büntetőtörvénykönyvnek és egy közös kiadatási törvénynek eszméjét. Közös államjogi kapcsolat nélkül szűkölködő, teljes állami különállásukat és egyediségüket féltékenyen őrző államok viszonylatában az egyik eszme éppen oly elfogadhatatlan,
mint a másik.
Dr. Doleschall Alfréd.

Aktuális közjogi kérdések.*
2. A királyi cím. Az 1868. évi november 14-ikén kelt legfelsőbb kézirat az uralkodó felségjogai körébe tartozó cselekményeknél s különösen a nevében külföldi hatalmakkal kötendő
szerződések számára az uralkodónak következő címezését állapította meg: ((Ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország királya)). Habár ezt a címet az elhúnyt Ferenc József
0 Felsége külügyminiszteri ellenjegyzés mellett adva ki, tulaj* Az előbbi közi. 1. a 49. s z á m b a n .
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donképen csak arra a térre vonatkozólag állapíthatta meg, melyre
a külügyminiszter hatásköre kiterjed, tehát csak a külügyi szolgálat számára s ezen túl terjedőleg ennek a csás/ári és királyi
kéziratnak, mint közös miniszter által ellenjegyzettnek hatálya
csak a közös ügyek körére s a közös intézményekre terjedhet
ki, mindazonáltal ez a címmegállapítás azzal a kifejezett szándékkal történt, hogy irányadóvá váljék mind a két államnak
belső hivatalos használatában is és ehhez képest ezt a címet találjuk úgy a magyar mint az osztrák törvényekben, valamint a
királyi leiratokban és egyéb uralkodói nyilatkozványokban is.
Az ekként megállapított királyi cím közjogi szempontból
nem teljesen szabatos ugyan de máskülönben annak megállapítása igen fontos közjogi mozzanat volt, mert az osztrák
közjog alapvető forrásaiban, az 1860. évi ú. n. októberi diplomában és az 1867. évi ú. n. decemberi alkotmányban kifejezésre
jutó amazelvet, amely szerint a monarchia az állami, alap- ós házitörvényt képező pragmatika sanctión alapuló olyan államalakulat, melynek két fele külön államterülettel és külön állampolgársággal bír ugyan s bizonyos autonom ügyekben önálló, de
amelynek uralkodói hatalma mégis egységes és amelynek ú. n.
közös ügyeiben egységes államhatalom nyilvánul, bizonyos mértékig áttörte, amennyiben e címben a kettős uralkodói méltóság
egész határozottan kifejezésre jut. Igaz, hogy ez az uralkodói
rendelkezés mint egyszerű formátlan császári és királyi kézirat
nem bír azzal a formai joghatállyal, amivel az alaptörvénnyé
minősített 1860. évi októberi diploma és az azzal a jelzett elvi felfogás tekintetében összhangzatos 1867. évi december 21-iki törvények, mégis a gyakorlatban elég erősnek bizonyult, hogy rajta
a két állam viszonya tekintetében az osztrák közjogétól eltérő
magyar közjogi álláspont több tekintetben megközelíttessék. Az
1868. évi címmegállapítás ennélfogva értékes közjogi rendelkezés,
melynek lényegéhez feltétlenül ragaszkodni kell s csak kívánatos
volna, hogy ennek a címmegállapításnak elve az uralkodói cím
többi alakjaiban is érvényesüljön. Mindazonáltal részleteiben az
1868. évi cím is kiigazításra szorul s erre most volna meg a
legjobb alkalom.
Az 1868. évi cím ugyanis, amint a cikk elején közölt szövegéből kitűnik, két részből áll. Az egyik tartalmazza az osztrák
uralkodói méltóság megjelölését e szavakkal. ((Ausztriai császár,
Csehország királya stb.» Ezekből kitűnik, hogy a megnevezettet
osztrák uralkodói minőségében több cím is megilleti, melyek az
osztrák állam területi kialakulásával vannak kapcsolatban, p. o.
ausztriai főherceg, Styria, Karintbia stb. hercege és így tovább.
A másik rész tartalmazza a magyar uralkodói méltóság megjelölését c szavakkal: ((Magyarország apostoli királya)). E szavakból
viszont nem tűnik ki, hogy a megnevezettet magyar uralkodói
minőségében is megilleti még több cím, amelyek viszont a magyar állam területének közjogi állapotát tüntetik fel, amilyen
mindenekelőtt a ((Horvát-Szlavon- és Dalmátországok királyai
cím, továbbá a «Ráma, Szerbország, Halics, Ladomér, Kún- és
Bolgárországok királya és Erdély nagy fejedelme)) cím. Az itt tárgyalt 1868. évi cím tehát formailag azt mutatja, mintha mindezek a címek a Csehország után jelzett «stb.»-ben lévén bent,
az ausztriai császársághoz tartoznának s azzal szemben csak
Magyarország van megkülönböztetett helyzetben. Az 1868. évi
címmegállapításnak ez a mulasztása valószínűleg nem szándékos
és azért alig ütköznék nehézségbe megfelelő kiigazítása.
A kiigazítás már Horvát-Szlavonországok szempontjából is
szükséges. Mert Horvát-Szlavonországok az 1868 : XXX. tc. 64.
§-ával igényt nyertek arra, hogy a magyar állam által veretendő
pénzeken a királyi címbe a «Horvát-Slavona és Dalmátországok
királya® cím is felvétessék. Ennélfogva közjogilag szükséges,
hogy az uralkodó címe, amelynek osztrák vonatkozású részében
a sokkal kisebb autonómiájú ((Csehország® ott szerepel, Magyarország társországaira való vonatkozást se mellőzze. Ezért az 1868.
évi címet Magyarország megemlítése után a «s társországai® kitétellel kellene kiegészíteni, amely kifejezés az 1868: XXX. tcikkben is használatos és törvényeink bevezetésében s a kir. leiratokban is szokásos. A cím végén azután a «stb.» jelzéssel utalni
kellene arra, hogy a magyar királyi teljes címhez még egyéb
részek is tartoznak.
A kiigazított cím ezek szerint, figyelembe véve azt a módosítást is, amely 0 Felsége Károly király nevével kapcsolatban
múltkori cikkem értelmében szükségesnek mutatkozik, a követ
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kezőkép szólna: ((Ausztria császára, Csehország királya stb. és állapítás. A közös középcímer ugyanis a tényleg túlnyomó részt
Magyarország s- társországai apostoli királya stb)).
Ausztriához csatolt s Magyarország részéről jogilag igényelt DalAz 1868. évben megállapított cím kérdésével kapcsolatban, mátország címerét egyaránt tartalmazza az osztrák és a magyar
mely mint ú. n. kis cím használatos, felmerül az uralkodói cím címerpajzsban. A cím megállapításánál hasonlóképen lehetne elmásik két alakjának, az ú. n. középcímnek és nagy címnek a járni s ha Dalmátország, Hallus, Ladomér és Ráma királya
kérdése is. Mind a két címet a használatból kiment kis címmel címek szerepelni fognak a magyar királyi címben, megfelelő
és az ugyanoly változatú címerekkel együtt lényegileg 1836-ban jogfentarló nyilatkozattal hozzá lehetne járulni, hogy ugyanezek*
állapították meg, s jellemzőjük, hogy a magyar királyi minőség- az osztrák császári címben is előforduljanak, ha arra osztrák
ben az uralkodót megillető címek elvegyülnek az uralkodót részről súly helyeztetnék és ha a címkérdésnek a dualizmussal
osztrák császári minőségben megillető címekkel s azokban a dua- megegyező megoldása csak ezen az áron volna elérhető.
lizmusnak semmi nyomát sem találjuk meg; hiszen e címmegAz újonnan megállapítandó uralkodói cím ezek szerint nem
állapítás azon a felfogáson nyugodott, hogy az osztrák császár- volna ugyan minden sajátszerűség nélkül való, de közjogi szemság a magyar királysáoot is magában foglalja. Ezek közül a pontból mégis hasonló je'entőségű nyereség volna, mint volt a
címek közül a kis címet az 1868. évi előbb jellemzett cím kiszo- ! kétfejű sasos címer helyébe az új közös címernek a megállapítása,
rította, a másik két cím megállapítása azonban némi részletes amelynek jelentőségét és horderejét már azalatt a rövid idő
módosításokkal most is hatályban van, s p. o. az osztrák hivata- alatt is, mely megállapítása óta elmúlt, volt alkalmunk tapaszlos címtár, mely mint «Hof- und Staatshandbuch der österreicliisch- talni.
(Folyt, köv)
Dr. Polner Ödön.
ungarischen Monarchiert jelenik meg, e címeket mint hatályosokat fel is tünteti.
Házasságkötés meghatalmazott útján.
A régebbi magyar állami okiratok, p. o. a törvények 1868-ig, a
Ferenc József által kiadott hitlevél stb. csekély eltéréssel szintén
I. A házassági jogról szóló 1891: XXXI. tc. 39. §-a szerint a
ezt az 1836-iki címet használták. Az eltérés főként annyi, hogy az házasság akként köttetik meg, hogy a tisztében eljáró polgári
1836-ban megállapított nagy címből hiányzanak a ((Ráma-, Szerb , tisztviselő előtt együttesen jelenlevő házasulók mindegyike két
Kún- és Bolgárországok királya)) cím, míg a magyar állami ok- tanú jelenlétében személyesen kijelenti, hogy egymással házassáiratok ezeket a címeket is tartalmazzák. Világos, hogy az ural- got kötnek. Minthogy azon alaki kellék alól, hogy a házasulók
kodói címnek 1836-ban megállapított összeállítása a Magyarorszá- házasságkötési akaratukat a polgári tisztviselő előtt személyesen
gon használt módosítással sem felel meg a két állam közjogi jelentsék ki a törvény kivételt nem enged, az idézett rendelkeviszonyának s hogy azt, amennyiben a két címalakzat fentartása zés kizárta, hogy hatályosságának területén — nevezetcsen a szoszükségesnek mutatkozik, ugyanazon elvek szerint kell megálla- rosabb értelemben vett Magyarországon — házasságkötés megpítani, mint amilyen az 1868. évi fentismertetelt címmegállapí- hatalmazott útján történjék.
tásnál érvényesült.
A Budapesti Közlönynek folyó évi november hó 29-iki száHogy az uralkodó címének eme két alakzata, az úgyneve- mában 3984 1916. M. E. szám alatt minisztériumi rendelet jelent
zett közép és nagy címek használatban maradjanak, arra feltét- meg a meghatalmazott útján történt házasságkötés kivételes
len szükség tulajdonkép nincs. Ezek a hosszú és kevésbé hosszú megengedéséről, amelyet a meghatalmazott útján történő házascímek maradványai annak a kornak, amidőn a hivatalos államiratok ságkötésnél és az ily házasságkötés anyakönyvezésénél követendő
szövege is hosszadalmasabb, dagályosabb volt, mint amilyen eljárásról 60,300, 1916. I. M. szám alatt kibocsátott és a Budanapjainkban. Az új idők egyszerűbb szövegű okmányaihoz job- pesti Közlönynek ugyané számában közzétett igazságügyminiszban illik az egyszerűbb kis cím. Mindannak dacára tagadhatat- teri utasítás egészít ki.
lan, hogy lehetnek alkalmak, amidőn a jelentőség emelése végett
A 3984/1916. M. E. számú miniszteri rendelet 1. §-a szerint
kívánatosnak mutatkozik, hogy az uralkodó teljes címe kitétes- a háború ideje alatt az ellenség hatalmában levő hadifoglyoknak,
sék s a magyar alkotmányjog szempontjából ez különösen még túszoknak és internált egyéneknek az igazságügyminiszler megannyiban is fontossággal bírhat, amennyiben a nagy címben azok engedheti, hogy házasságuk megkötésénél magukat meghatala közjogi igények is kifejezésre jutnak, amelyeket a magyar állam mazott által képviseltethessék.
régebben bírt, úgynevezett hűbéres tartományok szempontjából
Bármennyire modern eszmének tetszik is a házasságnak
fentart. Abban az okiratban tehát, amely ezeknek az igényeknek fen- meghatalmazott útján történő megkötése, a rendelet idézett rentartását kifejezésre juttatja és amely ezeknek az igényeknek a tar- delkezésével mégsem a modern jogi felfogás által alkotott, új
talmát és jelentőségét is meghatározza, t. i. a hitlevélben p. o. jogintézmény lép hazánkban életbe, hanem hosszú történelmi
csakugyan van közjogi fontossága is annak, hogy a király címe múlttal bíró oly házasságkötési forma támad fel, amely a házasa szóbanforgó tartományokat megnevezze. Egy dolog azonban sági jognak az 1894 : XXXI. tcikkben történt egységesítését megfeltétlenül szükségesnek mutatkozik, nevezetesen szükséges vagy előzőleg nálunk sem volt ismeretlen és több külföldi jogrendközjogilag kifogástalanul meghatározni a közép- és nagy címet, szerben ezidőszerint is elfogadott.
ha azokat fentariani kívánjuk; vagy pedig kifejezett rendelkezésA meghatalmazott útján (per procura) történő házasságkötés
sel az 1836-ban megállapított és még most is formai hatályban intézménye a római katholikus egyházjogban
a kánonjogban
álló és hivatalos kiadmányokban ilyenekül szereplő közép- és — fejlődött ki és főleg az uralkodóknál és a főrendeknél fordult
nagy címet hatályon kívül helyezni s kimondani, hogy ezután elő. Jogi feltételeinek szabatos meghatározását VIII. Bonifác pápácsak az 1868. évi november 14-iki kézirattal megállapított s a tól nyerte. A kánonjogi írók az egyház állandó gyakorlata által táfentiek szerint módosítandó cím marad használatban.
mogatott azt a véleményt vallották, hogy a házasságnak távollevők
közt per procura történő megkötése a házasságkötésnek
Az esetleg mégis használatban hagyandó közép- és nagy
cím nek közjogilag legszabatosabb megállapítása az volna, ha tridenti formájával nincs ellentétben. A római katholikusok tehát
azok mindegyike, ép úgy, mint a kis cím két részre oszlanék s az az 1894:XXXI. tc. életbelépte előtt a közönséges kánonjogalapegyik tartalmazná az osztrák császári méltósággal kapcsolatos ján Magyarországon is köthettek államjogilag érvényes házassácímeket, a másik a magyar királyi méltósággal kapcsolatosa- got meghatalmazott útján.
kat. Kétségtelen, hogy ennél a megosztásnál politikai nehézséA kánonjogból a per procura házasságkötés intézménye más,
gek merülhetnek fel annál a körülménynél lógva, hogy a ma- egyházi és állami házassági jogokba is átment. Igy hazánkban a
gyar királyi címben olyan jogilag igény lett tartományok is elő- házasságkötés szóban levő formáját a többször idézett 1894:XXXI.
fordulnak, amelyek tényleg az osztrák államterületbe vannak tc. életbelépte előtt elismerte a protestánsokra nézve az 1791:XXVI.
bekapcsolva, vagy amelyeknek a magyar állam területébe való tcikkel elfogadott József-féle házassági pátens 23. §-a, az erdélybekapcsolása osztrák részről ellenállásba ütközik. Ezek Dalmát- részi és a fiumei zsidókra nézve a reájuk irányadó ausztriai áltaország, Galicia, Lodoméria és Ráma vagyis Bosznia. Azonban a lános polgári törvénykönyv 76. §-a és végül megengedte a per
tényleg Ausztriához csatolt s Magyarország részéről igénylett terü- procura házasságkötést a görögkeletiek egy ház joga is (1. ez utóbletek jelzésének módja tekintetében már van mintánk, ame- biakra Euthymius Joannovics: Principia juris ecclesiastici veteris
lyet a címkérdés rendezésénél is követni lehetne. Ez a csak orthodoxse orientális ecclesúe, 176. §.)' Állami törvény alapján
legújabban megállapított közös címer, amely közjogilag hason- jelenleg is megvan a per procura házasságkötés intézménye a
lóan értékes rendezés, mint amilyen volt az 1868. évi cím meg- következő országokban: Ausztriában és Horvát-Szlavonországok-
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ban (l. az osztrák polgári törvénykönyvnek fentebb már említett
76. §-át), Hollandiában (1. a polgári törvényköuyv 134. §-át),
Spanyolországban (1. a polgári törvénykönyv 248. §-át), Portugáliában (1. az ideiglenes kormány által 1910 december hó 25. napján kibocsátott rendelet 25. §-át), Argentínában (I. a polgári házassági törvény 15. §-át), Braziliában (1. az 1890 január 24. rendelet 44—45. §-a.it), Mexikóban (1. a polgári törvénykönyv 128.
g-át) és végül Peruban (1. a polgári törvénykönyv 134. §-át).
A felsoroltakhoz csatlakoztak a jelen háború folyama alatt
Franciaország (1. az 1915 április 4. napján és az 1915 augusztus
19. napján kelt törvényeket), Olaszország (I. az 1915 június 24.
napján kelt királyi rendeletet) és Belgium; ezek az ellenséges
államok ugyanis a házassági jog szabályozásakor elejtették ugyan
a per.procura házasság intézményét, de m o s t — u g y a n a z o n meg
fontolások alapján, amelyek a m. kir. minisztérium 3984/1914.
M. E. számú rendeletének kibocsátására vezettek — a házasságkötés e módját a hadbavonult katonák házasságkötésének lehetővététele végett kivételesen szintén megengedték.
Az az álláspont, amelyet a per procura-liázassággal szemben
a kánonjog elfoglal, és az állami törvényhozásoknak hosszú sora,
amely ezt az álláspontot magáévá tette, világosan mutatják, hogy
a házasulóknak a házasságkötésnél meghatalmazott útján történő
képviselete a házasságnak sem egyházi, sem világi felfogásával
nem áll ellentétben. A lényeg a házasulóknak a házasságkötésre
irányuló kölcsönös akarata; az, hogy ezen akarat kinyilvánítása
személyesen vagy képviselet útján történik-e, már csak az alak
kérdése. Hogy ennek dacára a magyar, a német, a svájci és még
több más törvényhozás a per procura-házasság intézményét a
házassági jog szabályozása alkalmával teljesen kiküszöbölte, ennek tisztán célszerűségi okai voltak. És p'edig — amint az 1894.
évi XXXI. tc. indokolása is kiemeli — elsősorban az, hogy a
házasságkötő nyilatkozatnak az eljáró polgári tisztviselő előtt
történő személyes kijelentése nyújt csupán kétségtelen alapot a
há7asságkötésnek közhitelű tanúsítására; ellenben, ha a házasságkötés a házasulóknak együttes és személyes nyilatkozata nélkül
meghatalmazott útján történik, a házasságot — szabályszerű
alakban történt megkötése dacára — érvénytelennek kell tekinteni, ha a házasuló a meghatalmazást a házasságkötés pillanatában már visszavonta, vagy ha a meghatalmazás hamis, hamisított vagy egyéb okból érvénytelen volt. Kétségtelen az is, hogy
a házasulok együttes jelenléte és személyes nyilatkozata némi
biztosítékot nyújt a házasságkötő nyilatkozatnak a szabad beleegyezést kizáró kényszertől, tévedéstől és megtévesztéstől való
mentessége tekintetében is.
Bár ezek a szempontok a házasuíók együttes jelenlétének és
a házasságkötési akarat személyes kijelentésének megkívánását
általában kétségtelenül indokolttá teszik és a meghatalmazott
útján történő házasságkötést alaki tekintetben kevésbbé tökéletesnek tüntetik fel, mégsem lehet ügyeimen kivül hagyni, hogy
bizonyos életviszonyok közt a házasulókra nézve a házasságkötésnek egyedül ezen utóbbi alakja lehetséges. Ez az eset forog
fenn nevezetesen mindannyiszor, amikor a házasságot kötni kívánó
feleket egymástól el nem hárítható térbeli távollét választja el.
Az a fontos magán- és közérdek, mely ahhoz fűződik, hogy a
házasságkötés általában mindenkinek és minden körülmények
közt lehető legyen, kívánatossá teszi, hogy ebben a kivételes
esetben a meghatalmazott útján történő házasságkötés — fentebb elismert hátrányai ellenére is — megengedtessék.
E felfogást juttatja kifejezésre a m. kir. minisztériumnak
3984/1916. M. E. számú rendelete is, amikor
a háború esetére
szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések
alapján — a házasságnak meghatalmazott útján való megkötését
az 1894: XXXI. tc. hatályosságának területén kivételesen lehetővé
teszi azoknak az egyéneknek, akik mint az ellenség hatalmában
levő hadifoglyok, túszok vagy internált egyének e helyzetük következtében abszolúte akadályozva vannak abban, hogy az itthon
levő másik házasulóval a rendes szabályoknak megfelelően, személyesen kössenek házasságot.
Amint az alábbiakból kitűnik, a szóban levő rendelet (=R.)
és az ezt kiegészítő igazságügyminiszteri utasítás (=U.) a meghatalmazott útján történő házasságkötés intézményét az 1894.
évi XXXI. tc. rendelkezéseivel összhangzó módon és oly kautólák
mellett illeszti be jogrendszerünkbe, amelyek az intézmény hátrányait nagyban enyhítik.
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II. A B. 1. § ának fentebb idézett rendelkezése szerint a házasságnak meghatalmazott útján való megkötését az említett
személyeknek az igazságügyminiszter esetről esetre engedi meg.
(A házasságkötésnek ehhez a kivételes formájához több más házassági jogban szintén esetenkénli engedély szükséges. Például
a kánonjog püspöki, az osztrák polgári törvénykönyv 76. §-a
országos hatósági, a hollandi polgári törvénykönyv 134. §-a
királyi engedélyt kíván meg, és így tovább.) A B. nem zárja ki
azt, hogy a házasságkötésnél mindkét házasuló meghatalmazott
útján képviseltesse magát (például hadifogoly vőlegény és internált menyasszony), az U. azonban ezt az esetet nem tartja szem
előtt, miből valószínű, hogy az igazságügy miniszter a meghatalmazott útján való képviseltetést mind a két házasulónak aligha
engedné meg. Az igazságügyminiszteri engedély a meghatalmazott útján történő házasságkötésnek nem érvényességi kelléke ;
de ha a polgári tisztviselő ily házasságkötésnél igazságügyrainiszteri engedély nélkül működik közre, ezen eljárásáért fegyelmi
és — tekintettel az 1894 : XXXI. tc. 122. §-ára — büntetőjogi
felelősséggel tartozik.
A házasságkötésnél való képviselethez házasságkötésre szóló
különös meghatalmazás szükséges, amelyben egy vagy több
meghatalmazott megnevezésén felül meg kell jelölni azt, akivel
a meghatalmazó a házasságot megkötni akarja (R. 1. §.2. bek.).
E rendelkezés a meghatalmazásra vonatkozó érvényességi kellékeket állít fel. Minthogy a házasság lényegéhez tartozik, hogy
az egymással való házasságkötésre irányuló akarat mindkét házasulóban meglegyen, a házasságkötésnél a képviselet csupán az
akarat kijelentésére, de nem egyszersmind az akaratra is vonatkozhatik. A házasságkötésnél tehát — amint az egyébként a
római jogban a képviseletre vonatkozó általános szabály volt —
a meghatalmazottól csupán az akarat kijelentése származhat,
ellenben a meghatalmazott akaratja semmi részben sem helyettesítheti vagy egészítheti ki a meghatalmazást adó házasuló
akaratát. Ebből következik, hogy a házasulónak már magában a
meghatalmazásban oly feltétlen és konkrét házasságkötési akaratot kell kifejeznie, amelynek a meghatalmazott részéről megfelelő alakban történő kijelentése a másik házasuló porrespondens kijelentésével kapcsolatban a házasság létrehozására alkalmas. A házasságkötés lényegéből folyó szabályt állít tehát fel a
R. idézett rendelkezése akkor, amikor kizárja az oly meghatalmazás érvényességét, amely a másik házasuló személyének kijelölését akár általánosságban, akár több személy vagylagos
megnevezése mellett a meghatalmazóra bízza. De a kifejtett
okokból a B. kifejezett rendelkezése nélkül is, érvénytelennek
kellene tekintenünk az olyan meghatalmazást is, amelyben a
meghatalmazást adó házasságkötési szándékát bárminő feltételtől
tenné függővé.
A B. a meghatalmazásra nézve valamely alakszerűséget sem
mint érvényességi kelléket, sem egyébként nem ír elő. Elvileg
nincs tehát kizárva a szóbeli meghatalmazás érvénye sem. Bármennyire is kívánatos volna, üogy az ily meghatalmazás közhitelű alakban állíttassék ki, mégsem lett volna célszerű ezt
kötelező szabályként kimondani, mert a legkülönbözőbb államokban és a legkülönbözőbb életviszonyok közt levő hadifoglyoknak, túszoknak és internált egyéneknek aligha volna módjukban a meghatalmazás kiállításánál valamely egységesen meghatározott közhitelű formát betartani. Az esetleges visszaélések
és tévedések elkerülésére kellő biztosítékot nyújt az, hogy az
igazságügyminiszter a meghatalmazott útján történő házasságkötés engedélyezésénél tekintettel lesz arra is, vájjon a meghatalmazás a körülmények
figyelembevételével
hiteltérdemlőnek
mutatkozik-e és hogy vájjon a meghatalmazás tartalmazza-e a
házasulok személyének oly pontos megjelölését, amely a személyazonosság tekintetében minden kétséget kizár (U. I. 2. pont).
A meghatalmazottnak a meghatalmazást másra csak akkor
szabad átruháznia, ha erre a meghatalmazásban fel van jogosítva. (B. 1. §. 2. bek.). E szabály a kánonjogból van véve.
A meghatalmazás átruházásának érvényességére sincs valamely
alakszerűség megszabva, de az U. I. 2. pontjának negyedik bekezdése szerint a meghatalmazás átruházását hitelt érdemlő alakban kiállított írásbeli vagy anyakönyvvezető előtt jegyzőkönyvbe
mondott szóbeli nyilatkozattal kell igazolni.
Meghatalmazott bárki lehet, aki házasságkötésnél tanúul alkalmazható (B. 1. §. 3. bek.). Tekintettel az 1891 : XXXI. tc.
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40. §-ára nem lehet tanú tehát az, aki 16. életévét még be nem töltötte és az, aki a házasságkötés cselekményét megérteni nem
képes. De ha e kellékek a meghatalmazottnál hiányzanak is, ez
nem ok a házasság érvénytelenségére. A meghatalmazottnak csupán a meghatalmazó akaratának kinyilvánítására kell képesnek
lenni. Képviselhet tehát a házasságkötésnél férfit nő és megfordítva is.
Maga a házasságkötés aktusa — a dolog természetéből következő elkerülhetetlen eltéréseket nem tekintve — meghatalmazott közbejöttének esetében is teljesen azonos módon megy
végbe, amint azt a törvény általánosságban előírja.
A meghatalmazott útján történő házasságkötés intézményének leggyöngébb oldala a meghatalmazás visszavonása. Oka pedig ennek az, hogy a házasságkötés etikai jellege, amely a házasulok mutuus consensusát minden esetben megkívánja, kizárja
annak a magánjogi szabálynak alkalmazását, amely szerint hatálytalan a meghatalmazás visszavonása, ha arról az ügyletkötés
előtt sem a meghatalmazott sem a másik szerződő lel nem értesült. (E magánjogi szabályt a házasságkötésre szóló meghatalmazás tekintetében csak a spanyol polgári törvénykönyv 87. §-a
emeli érvényre),
A meghatalmazást visszavonó nyilatkozatnak hatályosságát
el kell tehát ismerni és a meghatalmazást megszűntnek kell tekinteni akkor is, ha az ilyen visszavonásról a házasság megkötése előtt sem a meghatalmazott vagy a másik házasuló, sem a
polgári tisztviselő nem értesült (R. "2. §,), Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a visszavonó nyilatkozat érvényességét, bizonyára
egyrészt az említett ethikai okból, másrészt pedig a meghatalmazás alakjának kérdésénél említett praktikus okból, a rendelet
nem köti az antedatálást lehetetlenné tevő közhitelű alakhoz,
nyilvánvalóan mint igen valószínű lehetőséget kell felvennünk,
hogy a meghatalmazott útján kötött házasság érvényét a meghatalmazás visszavonásának utólagos és alaptalan állításával
gyakran fogják vitássá tenni. Az ilyen eljárás azonban még
sem fog sikerrel ját ni. A meghatalmazás visszavonása ugyanis
bár egyoldalú ügylet, de oly akaratnyilvánítást tételez fel, amely
vagy a meghatalmazotthoz vagy a másik szerződőfélhez van intézve. E szabály a házasságkötésre szóló meghatalmazásnál —
tekintettel a R. 2. §-ára — csupán annyiban módosul, hogy a
visszavonó nyilatkozat a házasságkötésnél eljáró polgári tisztviselőhöz is irányulhat. A meghatalmazás visszavonását vitató fél
tehát legalább is azt lesz köteles bizonyítani, hogy visszavonó
nyilatkozatát a házasság megkötése előtt a meghatalmazotthoz,
vagy a másik házasulóhoz avagy a polgári tisztviselőhöz még a
házasságkötés megtörténtét megelőző időpontban elküldötte. Más
személyek előtt tett vagy más személyekhez irányzott visszavonó nyilatkozat a házasság érvénytelenné nyilvánítását nem
eredményezheti, és még kevésbé jöhet figyelembe a meghatalmazásnak csupán quoad fórum conscientiae történt visszavonása.
Megszűnik a meghatalmazás a R. 2. §-a szerint akkor is, ha
a meghatalmazó a házasság megkötése előtt meghal. E szabály
a házasságkötési ügylet jogi természetéből szükségkép következik.
Ha a meghatalmazás akár visszavonás, akár a meghatalmazó
halála következtében a házasság megkötése előtt megszűnt és a
meghatalmazott a házasságot a meghatalmazó nevében mégis
megköti, ebből érvényes házasság nem származbatik, mert ily
esetben a meghatalmazottként eljáró személy részéről történt
akaratnyilvánítás jogilag érvénytelen és így hiányzik a házasságkötés lényegéhez tartozó kölcsönös akaratnyilvánítás. Ugyanez
a jogi helyzet, ha az a meghatalmazás, amelynek alapján a meghatalmazott a házasságkötésnél eljárt, érvénytelen volt, például
hamis volt, cselekvőképtelen személytől származott, nem tartalmazta a másik házasuló megjelölését stb. A R. 3. §~a ennek megfelelően az érvénytelen vagy megszűnt meghatalmazás alapján
kötött házasságot semmisnek nyilvánítja. Az, hogy a R. az érvénytelenség két alakja, a semmisség és a megtámadhatóság
közül az előbbit választotta, elvileg és gyakorlatilag is helyesnek
látszik. És pedig elvileg azért, mert a R. 3. §-ában meghatározott érvénytelenségi okok ép úgy a jogilag elismert házasságkötési nyilatkozatnak hiányából következnek, mint a házasuló
cselekvőképtelenségén alapuló érvénytelenségi ok, amelyet az
1894 : XXXI. tc. 44. §-a szintén a semmisség kategóriájába sorozott. A R. 3. §-ában említett házasságok semmissé minősítésé-
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nek fontos gyakorlati előnye pedig az, hogy ilykép, ha a hadifogoly, túsz vagy internált egyén meghalt, mielőtt a semmisségi
pert megindította volna, a házasság érvénytelenségére ennek
ellenére mindenki (például az örökös) hivatkozhatik — mígha
a R. a megszűnt vagy érvénytelen (nem létező) meghatalmazás
alapján kötött házasságot csupán megtámadhatóvá tette volna,
ennek"— szem előtt tartva a megtámadhatóságnak az 1894. évi
XXXI. tc. 61. és 62. §-ában kifejezésre jutó fogalmát — arra az
eredményre kellett volna vezetnie, hogy az ily házasságot, ha a
hadifogoly annak megtámadása előtt meghalt, úgy kellett volna
tekinteni, mintha nem is lett volna megtámadható. A semmisségnek azonban az a hátránya van, hogy érvényesítése nem lévén
határidőhöz kötve, a semmis házasság jogi sorsa esetleg túl
hosszú ideig marad bizonytalanságban. A szóban forgó esetben
azonban teljesen ellensúlyozza ezt a hátrányt a R. 2. §-ának
második bekezdésében foglalt az a rendelkezés, hogy a megszűnt
vagy érvénytelen meghatalmazás alapján kötött házasság nem
semmis, ha azt megszűnése vagy érvénytelenné nyilvánítása előtt
helybenhagyja az a fél, akinek nevében a meghatalmazottként
közreműködő személy eljárt. Hogy az együttélés folytatása helybenhagyás-e, azt az eset körülményei szerint kell megítélni.
Gyakorlatilag nagyon fontosak ezek a rendelkezések, mert elejét
veszik annak, hogy a meghatalmazás visszavonása vagy érvénytelensége címén olyan fél is vitássá tehesse a házasság érvényét,
aki a meghatalmazott útján kötött házasságról tudva a másik
házasulóval házas együttélést folytatott. — Megjegyzésre érdemes,
hogy a R. a meghatalmazó halála után kötött házasságot is
semmisnek tekinti, nem pedig non existensnek; a házasságkötés
bevezetését tehát ily esetben nem lehet a házassági anyakönyvből kiigazítás címén per nélkül kitörölni.
A meghatalmazott útján kötött házasságra a R.-ből folyó
eltérésekkel a házassági jognak érvényben levő szabályai irányadók (R. 4. §.). Változatlanul irányadók tehát általában az 1894:
XXXI. törvénycikkben meghatározott házassági akadályok és érvénytelenségi okok. Mindezeknek fennforgása terméí-zetesen nem
a meghatalmazottnak, hanem a meghatalmazónak személyére és
nem a meghatalmazás kiállításának hanem a házasságkötés időpontjára tekintettel kell megbírálni (U. II. 3. p.). Pl. semmis a
házasság az 1894:XXXI. tc. 44. §-a alapján, ha a meghatalmazott
a házaságkötés időpontjában elmebetegség miatt eszének használatától meg volt fosztva, jóllehet a meghatalmazás adásakor cselekvőképes volt; semmis a meghatalmazott útján kötött házasság
az idézett tc. 45. §-a alapján, ha a meghatalmazó a meghatalmazás
adása után, de az ennek alapján" történt házasságkötést megelőzőleg mással érvényes házasságot köt stb. Ha valamely érvénytelenségi ok fennforgása attól függ, hogy az alapul szolgáló tényekről
a házasuló a házasságkötéskor tudott-e vagy sem, a meghatalmazott tudomása természetesen nem helyettesíti a meghatalmazó
tudomását. A meghatalmazott útján kötött házasság intézménye
tehát — amint a fentiekből kitűnik — házassági jogunk rendszerébe beleillik és — tekintettel gyakorlati szükségességére — nem
lehetetlen, hogy házassági jogunknak majdani újabb kodifikációja
alkalmával jogrendszerünknek állandó intézményévé fog lenni.
Dr. Rasch

Gyula.

Az űj lakásbérleti rendelet és a bérleti perek.
A m. kir. minisztériumnak 3787/1916. M. E. számú rendelete, mely a lakbéremelések és lakfelmondások korlátozását tárgyazza, nagy körültekintéssel és részletezéssel intézkedik a lakásbérleti jog korlátozása folytán felmerülő jogkérdésekről. Ámde
ép úgy, mint egyetlen törvény sem, ez a rendelet sem oldhatja
meg mindazokat a vitás kérdéseket, amelyeket az élet felvet és
amelyek megoldásának feladata a bíróságokra vár. De magának
a rendeletnek is vannak oly intézkedései, melyek vitás kérdéseket vetnek fel és magának a rendeletnek intézkedéseiből származnak.
Azt lehetett remélni, hogy miután ez a rendelet a felmondásokat csak a bér nem íizetés miatti rendkívüli és rögtöni hatályú felmondásokra szorította, egyébként a felmondásokat általában a lakások túlnyomó részére nézve megtiltja ; a lakbérleti perek számszerűen csökkenni fognak. Ámde a rendelet megjelenése óta nagy számmal érkeznek a budapesti központi kir.
járásbírósághoz oly bérleti perek, melyek nem a megengedett
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felmondásokból, hanem a rendeletből előforduló vitás kérdésekből keletkeztek. A bíróság természetesen az idő rövidsége miatt
ezen most beadott és leginkább a májusi negyedre szóló felmondási perekben még nem dönthetett és állást nem foglalhatott, még sem lesz felesleges a leggyakrabban előforduló eme
vitás kérdésekkel a további felesleges perlekedés elkerülhetése
céljából már ezúttal foglalkozni.
A felmerült vitás kérdések közül leggyakoribb és megoldásra
váró kérdés a béremelés kérdése.
A rendelet 5. §-a megengedi a bérnek arra az összegre való
felemelését, amely a lakás után 1914 február 1-től 1916 november l-ig valamelyik bérleti időszakban a kérdéses lakásra nézve
ki volt kötve. Mi történik azonban akkor, ha a bérlő ezt a megengedett béremelést nem fogadja el? Van-e joga ebben az esetben a bérbeadónak felmondani, vagy pedig fel nem mondhat, de
követelheti a bérlőtől a különbözeti összeget? A rendelet ezt a
kérdést nyitva hagyja. A bérbeadónak a felemelt bórtöbbleti
összegre el nem logadás esetén követelési joga nem származhat;
mert kötelem ex lege csak akkor származik, ha azt törvény
állapítja meg; ily megállapítást pedig a rendelet nem tartalmaz.
A béremelés el nem fogadása folytán pedig felek között új szerződés nem jővén létre, a bérlő a többlet fizetésében ez alapon
sem lesz marasztalható, annál kevésbé, mert nem lehet a béremelést hallgatólagosan elfogadottnak tekinteni akkor, mikor a
másik szerződő fél kifejezetten nem fogadja el a szerződési
ajánlatot. A rendelet 3. §-a abszolút felmondási tilalmat tartalmaz az 1. §. alá eső lakásokra nézve és ezeket a lakásokat a
bérbeadó csak bér nem fizetés miatti rendkívüli vagy rögtöni
hatályú felmondással, esetleg különös szerződési okok alapján
mondhatja fel. Előáll tehát az a helyzet, hogy a bérbeadó jogosult ugyan a bérfelemelésre, de ha a bérlő azt el nem fogadja,
úgy sem a bérleti szerződést meg nem szüntetheti, sem a többletbért nem követelheti.
A kérdést helyesen csak ú^y lehet megoldani, ha ilyen
esetben megadjuk a bérbeadónak a felmondás jogát. Következik
ez abból a jogszabályból, hogy miután a bérlő a felemelt bért
nem fogadta el, ennélfogva a felek között új bérleti szerződés
nem jött létre; de következik ez a rendelet 3. §-a 3. bekezdésének ama rendelkezéséből is, mely szerint a megengedett bér
emelést a bérbeadónak a szokásos felmondási időben előre kell
a bérlővel közölnie, nyilvánvalóan abból az indokból, hogy el
nem fogadás esetén a szokásos felmondási időben úgy a bérlő,
mint a bérbeadó felmondással élhessen. A kérdésnek ez a megoldása méltányos is, mert az a bérlő, aki ezen minimális béremelés elől is elzárkózik, nem érdemli meg a rendelet áltál
nyújtott védelmet.
További kérdés a következő: A rendelet 1. és 3. §-a szerint
a felmondási tilalom oly lakásokra terjed ki, melyeknek évi bére
a lakásbéren felül fizetett járulékokkal együtt Budapesten 5000
K-t meg nem halad. Vitás lehet, hogy a járulékok alatt mit kell
érteni; különösen értendő-e a járulékok alatt a fűtésért, melegvízszolgáltatásért fizetett összeg is. Ez az összeg rendszerint a
lakbér 15—20%-ában szokott megállapíttatni és így sok lakás,
amelynek bére 5000 K-n alul van, e fűtési ós egyéb járulékok
hozzászámításával az 5000 K évi bérösszeget meghaladja és így
felmondható lenne.
A fővárosi lakbérszabályzat. 3. §-a a felek által megállapított
bérösszegbe rendeli beszámítani a házbérkrajcárokat és az ezzel
együtt beszedett szemétfuvarozási díjakat és mindennemű járulékot (vízvezeték, felvonógép használata stb.), külön rendeli fizetni
a vízdíjat és külön intézkedik a házmesterpénzről. A lakbéren
kívül fizetendő járulékok tekintetében tehát a lakbérszabályzat
sem tartalmaz taxativ felsorolást és így különösen a rendkívüli
— bér nem fizetése miatti — felmondásoknál vitássá lett, hogy
különösen a fűtési járulék meg nem fizetése ily rendkívüli felmondás okául szolgálhat-e. A budapesti központi kir. járásbíróság és a fellebbezési bíróság eddig követett gyakorlata a fűtési,
melegvízszolgáltatási, üvegbiztosítási és más hasonló természetű
díjak meg nem fizetése miatt nem ismerte el a bórbeadó felmondási jogát, ezen járulékokat nem-tekintette bérnek, azt mondván
ki jogszabályként, hogy ezek a díjak a bérbeadó által a lakáson
kívül nyújtott egyéb szolgáltatások ellenértékét ké ezik és így
bérül nem tekinthetők.
Az új lakásrendelet a ajándékokat)) szintén cs; k általános-
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ságban említi, taxativ felsorolást szintén nem tartalmaz; viszont
a fűtési és egyéb ily természetű fizetéseket a bérösszegből kifejezetten ki nem rekeszti.
A helyes álláspont az, ha a bíróság eddigi gyakorlatát a bérösszeg számítása tekintetében ezúttal is követjük és a fűtésért,
és egyéb ily szolgáltatásokért fizetett összegeket a bérhez számítandó járulékoknak nem tekintjük. Ezt az álláspontot magának
a rendeletnek intézkedései is megerősítik. Ugyanis a rendelet 2.
§-a szerint a bérbeadó, ha a bérlőnek akár a bérösszeg, akár
külön járulék fejében fűtést is szolgáltat, a bért vagy a fűtésért
járó ellenszolgáltatást az 1. §-ban megállapított és megengedett
béremelés mértékén felül is emelheti. Tehát a béremelési tilalmat
ezen fizetésekre nem terjeszti ki, illetve eltérően rendezi, ezzel is
kifejezésre juttatván a törvényhozó azon álláspontját, hogy ezek
a fizetések nem tekintendők szoros értelemben veendő bérösszegnek. De ezt az álláspontot kell elfoglalni már abból a szempontból is, mert ellenkező felfogás esetén előfordulhat, hogy két egyforma nagyságú lakás közül az egyiket a bérbeadó nem mondhatja fel, viszont a másikat, ahol a bérlő fűtést is kap és fizet,
felmondhatja, ami jogbizonytalanságra vezet.
A rendelet 8. §-a szerint hatályát veszti minden felmondás,
amely 1916 október 31. napja után a rendelet életbeléptetését
megelőzően oly lakásra nézve történt, melynek bérletét a 3. §.
szerint a bérbeadó felmondással meg nem szüntetheti. Előfordul
— elég gyakori eset —, hogy a bérbeadó ily lakás tekintetében
még 1916 október 31. előtt intézte a felmondását a bérlőhöz és
a májusi negyedre pedig bírói felmondással élt, amely ellen természetesen a bérlő — a rendelet még meg nem jelenvén — a
perrendtartásban előírt nyolc nap alatt kifogással nem élt. A rendelet szószerinti értelmében ez a felmondás, minthogy még 1916
október 31. előtt történt, nem vesztené el hatályát és így a kérdéses lakásra vonatkozó májusi felmondás érvényes lenne. Ámde
világos, hogy a bérlő nem juthat rosszabb helyzetbe azáltal, mert
a bérbeadó még a szokásos felmondási idő előtt élt felmondással
és így ez a felmondás is kell, hogy az ú j lakásrendelet értelmében hatályát veszítse. Az ily jogerőre emelkedett bírói felmondás alapján a bérbeadó javára lakkiürítésre végrehajtást elrendelni nem lehet, illetve a nyolc napon túl beadott kifogást el
kell fogadni.
Dr. Bálint Andor.

A csődönkívüli k é n y s z e r e g y e z s é g első
esztendeje.
A Budapesti Közlönyben (f. évi december hó 2-ig) közzétett
hirdetmények adatai alapján a csődönkívüli kényszeregyezség lejárt első évéről a következő képet nyerhetjük :
Az eljárás 249 esetben indult meg. Ebből 61 a budapesti
törvényszékre esik, a többi 188 pedig törvényszékek szerint a
következőként oszlott meg: 12 Nagyvárad, 11 Pestvidéki, 10—10
Debreczen és Sátoraljaújhely, 9—9 Arad és Kaposvár, 7 Pécs,
Beregszász, Eger, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Temesvár,
5 Pozsony, 4—4 Miskolcz, Nagykikinda, Nyitra, Szolnok és
Veszprém, 3—3 Fiume, Gyula, Kolozsvár, Maros-Vásárhely és
Szabadka, 2—2 Brassó, Gsikszereda, Déva, Győr, Ipolyság, Kalocsa, Lúgos, Nagybecskerek, Nagyszeben, Pancsova, Rimaszombat és Rózsahegy s 1 — 1 Aranyosmarót, Dés, Gyulafehérvár,
Kassa, Kecskemét. Kézdivásárhely, Komárom, Sopron, Szatmár,
Székelyudvarhely, Szekszárd, Szombathely, Torda, Trencsén, .Újvidék és Zombor. Nem indult tehát eljárás a balassagyarmati,
beszterczei, beszterczebányai, eperjesi, erzsébetvárosi, fehértemplomi, karánsebesi, lőcsei, máramarosszigeti, nyíregyházi,
szegedi, zalaegerszegi és zilahi törvényszékek területén.
Vagyonfelügyelőül 56 esetben rendeltetett ki ügyvéd, egy
esetben közjegyző, míg a többiben kereskedők iparosok, bankemberek stb. Úgylátszik tehát, hogy a gyakorlat a rendelet
8, §-ának azon értelmezése felé hajlik, mely szerint «a kellő
szakismerettel rendelkező)) személyek az ügyvédi karon kívül
keresendők.
A hirdetményekből kitűnőleg ellenőrző biztos vagy bizottság
11 esetben rendeltetett ki.
A további eredményeket illetőleg teljes és tiszta képet sajnos
nem alkothatunk. Részint azért, mert az eredményt nagy mértékben befolyásolta az Erdélyrészi bíróságok működésének időlegesen törtónt kényszerű megszüntetése, részint, mert az egyez-
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séget jóváhagyó végzések legtöbbje az adat >k tartalmRzása nélkül, vagy hiányos adatokkal tétetett közzé a hivatalos lapban.
A fellebbvitel szempontjából más helyen lettem szóvá, hogy
egyedül helyes eljárásnak azt tartanám, ha a jóváhagyó végzés
szövege indokaival együtt, egész terjedelmében közzététetnék,
ami azonban a legtöbb esetben meg nem történik. Mindenesetre
szükséges volna e részben egyöntetűséget teremteni. E kérdést
azonban e helyen hosszasabban nem vitatom, jól lehet, ha fel
fogásom szerint történik a közlés megállapíthattuk volna azt az
igazán érdekes adatot, hogy az első évben milyen összegű tartozások kerültek tárgyalás alá az ország egész területén s ennek ellenében minő kielégítést nyertek a hitelezők. De határozottan helytelennek és károsnak tartom azt a több törvényszékünk állal követett gyakorlatot, hogy az egyezség jóváhagyását
a következő schéma szerint tétetik közzé : «í\
i törvényszék
közhírré teszi, hogy X. kényszeregyezségi ügyében az adós és
hitelezői között létesült egyezséget jóváhagyta.)) Semmi több.
Nincs tehát közölve se a kvóta, se az idő, mely alatt a kvóta
fizetendő, sem a személy vagy a vagyon, aki vagy amely által
az egyezség betöltése biztosíttatik. E gyakorlat teljesen törvény,
illetve rendeletellenes. Az 51. §. korántsem azt mondja, hogy az
egyezség történt jóváhagyásáról hirt kell adni, hanem kifejezetten azt, hogy : «a jóváhagyás tárgyában hozott határozatot
közzé
kell tenniy>. Tehát: magát a határozatot! Ezt több törvényszékünk
nem tette meg s csak a fenti formulát közölte. (Megjegyzem,
hogy e bíróságok legtöbbje is ötletszerűleg járt el, mert láthattunk ugyanezektől, más esetekben, adatokat tartalmazó hirdet
ményeket.)
A kir. törvényszékek jóváhagytak eddig 180 egyezséget s
megtagadták a hitelezők által elfogadott egyezség jóváhagyását
4 esetben. (A hirdetményekből kitűnőleg.) E 4 közül fellebbezés
folytán a kir. táblák jóváhagytak kettőt. Viszont a fellebbezési
fórum 2 esetben megtagadta a törvényszékek által létesültnek kimondott egyezségtől a jóváhagyást. Az első esetben 1%-os kvótáról volt szó, a másikban adós nem igazolta, hogy olyan katonai szolgálatot teljesít, mely miatt a tárgyaláson meg nem jelenhetett és könyveket nem vezetett.
Hirdetményileg közöltetett a kvóta, a íizetési határidő, a
kezes személye vagy a biztosíték természete 148 esetben. (Tehát
32 esetben nem.) így, ha meg akarjuk állapítani, hogy milyen
kvóták mily idő alatt íizetendőleg ajánltattak s hogyan biztosíttattak, csak 148 jóváhagyott egyezség adataira támaszkodhatunk
Ezek szerint az elfogadott kvóta volt: 35 esetben 40%,
'27 esetben 30%, 12 esetben 25%, 10 — 10 esetben 35, 45 és 50%.
Legkisebb kvóták: 1 esetben Vs% (ez azonban összefüggésben
volt egy másik egyezséggel, melynél a hitelezők 15%-ot kaptak),
3 esetben 1 % (egyet a tábla megváltoztatott s az eljárás megszűnt, egyben pedig összefüggés egy másik egyezséggel, hol a
hitelezők 30%-os kielégítést nyertek), egy esetben 3%, 2 esetben 5%,
egy-egy esetben (5 és 67b%, egy esetben 7% (összefüggés másik
30%-sal), egy-egy esetben 10 és 11%, három esetben 15% s egy
esetben 16%. A többi ezeknél nagyobb. Legnagyobb kvóták :
három esetben 100%, egy-egy esetben pedig 80, 60 és 55%.
Összeszámítás s elosztás után kitűnik, hogy a kvóta középmértéke: 33-78%.
Néhány vidéki törvényszékünk 56 esetben tétette közzé egész
terjedelmében az egyezséget jóváhagyó végzését. Ez esetekben
5.273,880 K összegű szavazatképes tartozás került egyezség alá
s erre kaptak, illetve kapnak a hitelezők (az egyenként kötelezett s így számított kvóták szerint) 1.671,445 K-t, vagyis középmérték szerint 31'67%-ot. Ez eredmény tehát valamivel gyengébb,
mint a fentebb kimutatott.
Határidők, melyek alatt a kvóta fizetése köteleztetett: 2 esetben azonnal, 1 esetben 3 nap alatt, 11 esetben 7 és 8 nap alatt,
17 esetben 15 nap alatt, 24 esetben 30 nap alatt, 4 esetben 3 hó
alatt, 11 esetben 6 hó alatt, 3 esetben 9 hó alatt, 18 esetben 1 óv
alatt stb. Itt persze nagy a változatosság. Leghosszabb határidők: 2 eselben 36 hó, 1 esetben 40, 2 esetben 42, 1—1 esetben
48, 84 és 120 hónap. A két leghosszabbnál viszont a kielégítés
100%. Három esetben a béke megkötésének, illetve a demobilizációnak a hivatalos hii lapban leendő közzététele határoztatott meg
oly időpontként, melytől számított idő alatt a kvóta fizetendő.
Ehhez talán szó férne, mert a rendelet 6. §-ából kitűnő intenciója, hogy a kötelezett kvóta mindenesetre határozott s nem bi-
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zonytalan időre igértessék. (Viszont 1. a bp. tábla P. II. 1090/916.
sz. határozatát: bármely kis kvóta s bármely idő alatt íizetendőleg megajánlható.) A kvólafizetés középhatárideje 297 nap.
A kötelezett kvóta biztosíttatott készfizető-kezességgel 92
esetben, ingatlanok lekötésével 7 esetben (ezek közül 2 esetben
— 51. §. — gondviselő rendeltetett), bírói letétel 6 esetben, egyéb
ingó vagyon lekötésével 2 esetben.
Két ízben adós a hitelezői védegyletek költségeinek megfizetésére is (50. §. 3. bek.) kötelezte magát.
A körülbelül 25—30 esetben kötött vagyonfelügyelői díjak
az 500 K-t ritkán haladták meg s 1000 K-t meghaladó megállapítások alig találhatók.
A gyakorlat 7 alkalommal törte át a rendeletnek azt az intézkedését (19 §.), mely szerint a telekkönyvi rendtartás 88. §. a)
pontja alapján szerzett előjegyzések s az adós akaratával szerzett úgynevezett «önkéntes» bekebelezések, tekintet nélkül a bejegyzés időpontjára s az eljárás befejezetté nyilvánítására, érvényesek. Ez esetekben a hitelezők szerzett zálogjogukról az egyezség létesülése érdekében feltétlenül lemondottak.
Az eljárást befejező s megszüntető végzés hozatott 187 esetben, Ilt kell megint említést tennem arról a, némely törvényszékünk által, szintén helytelenül követett gyakorlatról, hogy az
56. §. valamely pontjára vagy más szakaszra történő minden
utalás nélkül, egyszerűen csak azt téteti közzé, hogy: «az eljárást
megszüntette)). Ugy, hogy a hirdetményt olvasva, nem tudhatjuk,
hogy a bíró az 56. §. valamelyik pontja s nem e például a 17.
§. 5. bekezdése (adós a vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül köt
ügyletet), vagy a 37. §. 2. bekezdése (adós az egyezségi tárgyaláson meg nem jelent) alapján szüntette e meg az eljárást?
Ha az eljárás joghatályától a befejező és megszüntető végzések meghozataláig eltelt időt számítjuk, úgy kitűnik, hogy az
eljárás egész tartama csak 42 esetben haladta meg a 100 napot,
míg a löbbi 145 esetben ezen alul marad. Leggyakoribb befejezési időtartam 60—80 nap. A 100 napon felüli tartamot az esetek
legnagyobb részében az okozta, hogy az elsőbíróság jóváhagyó
vagy megszüntető végzései ellen felfolyamodás adatott be. így is
a leghosszabb tartamú öt esetben 198, 210, 210, 219 és 220 nap
alatt fejeződött be az ügy.
Az 56. §. 5. pontja esetében (hitelezők az ajánlatot el nem
fogadták) 17 alkalommal történt megszüntetés. Ebből a táblák
megváltoztattak 5 végzést s az eljárás folytatását rendelték el.
Feltűnő jelenség. S ha e mellé állítjuk azt az adatot, hogy az
eljárás joghatálya s megszüntetése közötti idő ez esetekben igen
rövid (13 esetben 60 napon alóli) volt, önkéntelenül az a feltevés
támad, hogy egyes törvényszékeink szűkkeblűek voltak a halasztások engedélyezésénél s már az első tárgyalás sikertelensége után
meghozták határozetaikat az 56. §. 5. pontja alapján. A rendelet
főszempontja a hitelező érdeke, a hitelező érdeke pedig rendszerint az egyezség létesülése s további célja ez intézménynek
az adós vagyoni exisztenciájának fentartása, tehát nem az, hogy
az egyezség csak megkiséreltessék s az első akadály után ám
jöjjön — a csőd. Holott a rendeletnek az az intenciója, hogy a
csőd lehetőleg elkerülendő, már címében is kifejezésre jut. Es
sehol sem mondja, hogy csak egy halasztás adható. Egy esetben
például 4138 K összkövetelésből az egyezség mellett szavazott
már 2443 K erejéig érdekelt hitelező s az illető törvényszék,
dacára, hogy adós ily kérelmet előterjesztett, nem alkalmazta a
48. §. 2. bekezdését, hanem az 56. p. 5. pontja alapján megszüntető végzést hozott. (Eljárás tartama eddig 45 nap volt.) A tábla
meg is változtatta e végzést s végeredményében kaptak a hitelezők 40%-ot 3 nap alatt! Egy másik ugyanily esetben 50%-ot,
egy harmadikban 55%-ot kaptak a hitelezők. Viszont helyes,
mikor egyik törvényszékünk már az első tárgyaláson megszüntette az eljárást, mert az egyezség mellett csak 5675 K, ellene
azonban 110,781 K szavazott. Itt valóban nem lehetett kilátás
arra, hogy egyezség létesüljön. Bizonyos azonban, hogy legtöbb
törvényszékünk helyesen értelmezi a 48. §. 2. bekezdését, mikor
— arra kilátás lévén — az egyezség létesülhetése okából többszöri halasztást is ad.
Végül megemlítendőnek tarlom, hogy 8—10 oly esetet találtam, melyekben megindult s lefolytattatotl az eljárás, bár az
egyezségi tárgyaláson az adós, katonai szolgálata miatt meg nem
jelenhetett s hogy a budapesti tábla egy ízben megváltoztatott
egy ily okból hozott megszüntető végzést. Bizonyos, hogy az
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adós harctéri szolgálata eléggé fontos gátló ok a személyes megjelenésben. (37. §.)
Sajnos, az a bizonyára érdekes adat, hogy a csődnyitásokat
az új intézmény mennyire csökkentette, jelenleg megállapítható
nem volt, miután a csődnyitás lehetőségeit a háború alatt a
moratóriális rendelkezések a legszűkebb térre szorították. •
Dr. Baruch Ernő.
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Bardócz Ferenc, joggyakornok
Búzás Kálmán, ügyvéd.
Blaha József, joggyakornok.
Bán László, ügyvéd.
Capra Aurél, ügyvéd.
Czeglédy Elek, százados-hadbíró.
Dancs Szilárd, ügyvéd.
Elefánt Ármin, ügyvéd.
Erdélyi András, ügyvéd.
Farkas Zsigmond, ügyvéd.

ütött ki, midőn az ő előzetes jóváhagyásával a képviselőház elé
terjesztett polgári törvénykönyv törvényjavaslata tárgyalás alá
vétetett.
De ha ezzel félbeszakadt is az ő uralkodásának legnagyobb
kodifikációja: még az ő dicső nevéhez fűződik annak teljes előkészítése. S valamint a kegyes sors megadta neki azt az elégtételt, hogy a kettős monarchia megsemmisítésére törő ellenség
legnagyobb erőmegfeszítése sem képes többé a háborúnak reánk
nézve kedvező befejezését megakadályozni, azonképen azzal a
megnyugvással szállott sírba, hogy áldásos munkájának betetőzése a törvényhozás terén is biztosítva van.
Mi pedig a jogi tudomány és gyakorlat munkásai, akik szerény tényezői és lelkes tanúi voltunk Magyarország jogi regenerációjának őszintén siratott nagy királyunk uralma alatt, hálatelt
szívvel hajolunk meg az ő igazságos lelkének nagysága előtt,
melynek egyedül köszönheti ez az ország, hogy hosszú viszontagságok és küzdelmek után ismét valóra vált az, amit fejedelmeknek és népeknek soha és semmi körülmények között nem
szabad elfelejteni, hogy az állam legelső ós legfőbb feladata a
jog és igazság biztosítása. Valóra vált az a bécsi uralkodói palota kapujára is vésett, örök figyelmeztetésül szolgáló alapvető
jelmondat: Justitia regnorum
fundamentum.
Ez érzelmektől áthatva indítványozom, hogy fájdalmunk kifejezéséül jóságos nagy királyunk emlékét jegyzőkönyvünk
külön lapján megörökítsük s a magyar jogászság őszintén érzett
részvétét új királyunk előtt is tolmácsoljuk, meg lévén győződve,
hogy dicső elődjének lenkölt példáját a törvénytiszteletben, a jog
és igazság fentartásában és ápolásában egész odaadással követni
s jogéletünk továbbfejlesztését hathatósan folytatni fogjuk.

— IV. Károly királyhoz a Magyar
— Dicsőült királyunk elhalálozásáról

a Magyar

Jogászegyletben dr. Nagy Ferenc elnök a következő beszédben
emlékezett meg:
Tisztelt közgyűlési Mielőtt a mai közgyűlés napirendjére térnék, szomorú kötelességemnek ismerem, hogy az egyetemes magyar jogászságot képviselő Magyar Jogászegylet nevében mélyen
érzett fájdalmunknak adjak kifejezést azon lesújtó, pótolhatatlan
veszteség felett, melyet az egész országgal együtt a magyar
jogászvilág is szenvedett dicsőségesen uralkodott, mindnyájunk
által őszintén szeretett nagy királyunk : /. Ferenc József elhalálozása által.
Már maga az a történeti jelentőségű, korszakalkotó tény,
hogy heroikus önmegtagadással és a magyar nemzet iránti szeretet által sugalt igazságérzettel és bölcs belátással felül tudott
emelkedni azokon az összbirodalmi hagyományokon, melyekben
Magyarország csak mint a monarchia alárendelt tartománya szerepelt; s eltaszítva magától a jogvesztés gyászos emlékű theoriáját, reálépett a jogfolytonosság elvére, helyreállította ismét a
magyar alkotmányt s a nemzettel kibékülve s vele egyetértésben
megteremtette és megőrizte azt a megingathatlan jogi alapot,
mely a magyar állam önállóságát
és a monarchia másik államához való paritásos viszonyát biztosítja: örökéletű emléke a
törvény, a jog és az igazság iránti tiszteletének.
De még mielőtt a kiegyezés a magyar nemzettel megpecséltetett s elhunyt királyunk a koronázás által fejedelmi jogainak
teljességébe lépett: meghódolt az ország régi törvényei és szokásai előtt. Visszaállította az igazságszolgáltatás legfőbb szervét:
a kir. KúriáLs összehívta I8bl-ben az Országbírói Értekezletet,
mely addig is, míg az alkotmányos törvényhozás útján megkezdette volna félbeszakadt működését, ideiglenesen gondoskodott
arról, hogy a régi magyar jog a változott viszonyokkal összhangzásba hozassék.
Miután pedig a rendszeres törvényalkotás megindult, szakadatlan láncolatban követték egymást mindazok a törvények ós
rendeletek, melyek Magyarországot az 184ö-ban lerakott alapon
a privilégiumok és feudalizmus béklyóiból kiemelték s szabadelvű, modern irányban, a jogegyenlőség teljes érvényrejuttatásával s a jogbiztonság összes garanciáival, hivatva voltak megvalósítani az állami élet legfőbb eszményét: a jogállamot.
Sajnos, az ő hosszú s páratlan kötelességérzettől áthatott,
fáradságot nem ismerő élete sem volt elégséges, hogy ezt a nagy
művet teljesen befejezze. A monarchia és a legközvetlenebbül hazánk existenciáját fenyegető világháború, melynek felidézése az
ő békét áhítozó lelkületétől annyira távol állott, épen akkor

SZÁM.

Jogászegylet

a következő részvét- és hódoló táviratot intézte;
A Magyar Jogászegylet, a magyar jogászságnak országos
tudományos egyesülése, mai közgyűlésén a legfájdalmasabb kegyelettel hódolt dicsőült Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége
Első Ferenc József Apostoli Királyunk fenkölt emlékének, hálatelt szívvel emlékezve meg bölcs uralkodásáról, melyhez a magyar jog- és igazságszolgáltatás újjáalkotása és korszakos fejlődése fűződik. Midőn e kegjeletes érzéseinek kifejezését a trón
zsámolyához juttatjuk, kérjük Császári és Apostoli Királyi Felségedet, hogy alattvalói hódolatunk és hűségünk nyilvánítását legkegyelmesebben elfogadni méltóztassék.
Erre a táviratra a legfelső kabineti irodától a következő
válasz érkezett az egyesület elnökéhez:
Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége a magyar jogászság
Első Ferenc József Ő Felsége iránti fájdalmas kegyeletének a
Magyar Jogászegylet közgyűléséből előterjesztett kifejezését legkegyelmesebben fogadta és ezért, valamint az ezzel kapcsolatban
tett hűségnyilatkozatért szíves köszönetét kifejezni méltóztatik.
Legfelsőbb parancsra : Daruváry.

— A Magyar Jogászegylet az 1916. évi december hó 3.
napján tartott XXXVII. évi rendes közgyűlésén dr. Nagy Ferenc
elnök az igazgató-választmány nevében előterjesztette a letelt
munkaévről szóló jelentését. Kiemelte, hogy mind a teljes-üléseket, mind a bizottsági üléseket túlnyomó részben a háborúval
összefüggő kérdések kötötték le, de azért nem maradtak elhanyagolva a háborúval közvetlenül össze nem függő kérdések
sem. Az egyesület ülésein tárgyalt kérdések sokfélesége azt bizonyítja, hogy a magyar jogászság a mai rendkívüli helyzetben is
érdeklődéssel fordul a jogélet legkülönbözőbb problémái iránt,
de mutatja azt is, hogy a jogászi közvélemény a jogéletnek csaknem minden terén talál megvitatni, reformálni és ujjáalkotni
valót. Részletesen beszámolt az elnök a magyar jogászságnak a
a német és osztrák jogászsághoz való közeledésére irányuló mozgalmáról és a Magyar Jogászegyletnek ebben a mozgalomban
való közreműködéséről. Lapunkban időről-időre említést tettünk
e közeledési mozgalom fejleményeiről. Ezért ez alkalommal csupán azt említjük meg, hogy a német jogászgyűlés állandó választmánya a folyó évi november 6. napján értesítette a Magyar
Jogászegyletet arról, hogy a maga részéről kijelölte a véleményezőket és hogy ennek folytán — mihelyt osztrák részről is
ismeretes lesz a véleményezők személye— az érdemleges munka
megindulhat. Kívánatosnak jelezte ebben az átiratában a német
jogászgyűlés állandó választmánya, hogy a véleményezők ne kész
törvénytervezeteket szerkesszenek, hanem lehető rövidséggel csak
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az irányelvek tisztázására szorítkozzanak. A Magyar Jogászegylet
a folyó évi november hó 20. napján már válaszolt is erre az átiratra, közölve a kijelölésnek tudomásul vételét és azt, hogy
várja az osztrák előadók kijelölésére vonatkozó értesítést. Az
elnöki jelentés további részében tüzetesen foglalkozott az egyesület pénzügyeinek helyzetével. Az egyesület 1915. évi számadásai szerint 14,154 K 15 f bevétellel 11,621 K 69 f kiadás áll
szemben, tehát 2532 K 46 f jövedelmi többlet mutatkozik, az
egyesület vagyona pedig 17,803 K 84 f. Ebbe a vagyonba nincsenek még beleszámítva a következő alapok: A Jogászgyűlésialap, amely a naptári év végén 1703 K 43 f-t, továbbá a FayerLászló-alap, amely a naptári év végén 1684 K 83 f-t mutatott ;
teljesen különállóan kezeltetik az Emmer Kornél-alapítvány,
amelynek vagyona a naptári év végén 11,640 K volt, valamint a
Baumgarten Izidor-alapítvány, amelynek vagyona ugyanakkor
10,000 K 17 f-t tett ki. A közgyűlés köszönetét fejezte ki a Magyar Tudományos Akadémiának, amely az egyesület könyvkiadóvállalatát 1000 K adománnyal támogatta, valamint a Magyar
bank és kereskedelmi részvénytársaságnak, amely 10,000 K alapítványt tett az egyesületnél, felkérve, hogy ezt az összeget mint
a ((Magyar bank és kereskedelmi részvénytársaság alapítványát))
vegye kezelésbe és hogy a töke kamatait a hiteljog köréből
nyomtatásban megjelent avagy evégett írásban benyújtott tudományos munkáknak kitüntetésére, illetőleg jutalmazására fordítsa.
Elősorolta az elnök az egyesület újabb kiadványait, megemlítve,
hogy a nyomdai költségeknek lényeges emelkedésére, valamint
a mutatkozó nyomdatechnikai nehézségekre való tekintettel az
igazgató-választmány indokoltnak tartotta a kiadványok megjelenésének ideiglenes felfüggesztését. Végül megköszönte az
elnök az egyesület tisztviselőinek, valamint az üléseken előadó
és felszólalt tagtársaknak fáradozásait. Nagy melegséggel emlékezett meg az elnök dr. Szladits Károlyról, aki húsz évvel ezelőtt, törvényszéki aljegyző korában választatott meg az egyesület egyik titkárává és aki azóta szüntelenül a legnagyobb
buzgalommal, példaadó lelkességgel látja el a fáradságos titkári
tennivalókat és aki nemcsak körültekintő, tapintatos és eredményes szervező munkásságával kötelezte le az egyesületet, de állandóan érdemes részt vesz az egyesület tudományos tevékenységében is és akinek számos nagy tehetségre és ritka képzettségre
valló tanulmánya jelent meg az egyesület kiadványai között.
A közgyűlés az elnök jelentését tudomásul vette és dr. Schuster
Rudolf, a szabadalmi tanács elnöke adott kifejezést az egyesület
tagjai részéről annak az őszinte köszönetnek és hálának, amelylyel az egyesület tagjait dr. Nagy Ferenc irányító és vezető
munkásságának elismerésekép eltölti.
Ezután megállapította a közgyűlés az 1917. évi költségvetés
előirányzatát és számvizsgálókul megválasztotta dr. Tarnai János
kúriai tanácselnököt, dr. Berezeli Antal ügyvédet és Szüts Miklós
ny. kúriai bírót.

A Magyar Jogászegylet tudományos pályázatain a k e r e d m é n y é t a folyó évi december hó 3. napján tartott
közgyűlésén hirdették ki. A pályabíróságok határozatai a következők :
I. A polgári perjogi pályázatra beérkezett két pályamunka.
Egyiknek jeligéje: <rGönner», a másiknak jeligéje: ((Honeste vivere, alterum non lsedere, suum cuique tribuere)). A pályadíj nem
adatott ki és egyik pályamunka sem részesült dicséretben sem.
II. A büntetőjogi pályázatra beérkezett két pályamunka.
Egyiknek jeligéje: ((Justitia est fundamentum regnorum», a másiknak jeligéje: ((Minden törvény egy végrendelet, stb.)) A pályadíj
nem adatott ki és egyik pályamunka sem részesült dicséretben sem.
III. A nemzetközi jog köréből kitűzött pályázatra egy pályamunka érkezett be. Jeligéje: «Clara pacta boni amici)). A pályamunka a pályadíj odaítélése nélkül dicséretben részesíttetett.
IV. A magánjogi pályázatra két pályamunka érkezett be.
Egyiknek jeligéje: «Arma imperia parant stb.)), a másiknak jeligéje: (dnstructi atque ornati legibus et armis)). Az első helyen
megnevezett pályamunkát a pályabíróság dicséretben részesítette,
a pályadíjat a második helyen említett pályamunkának ítélte oda.
A pályadíjnyertes munka szerzője: dr. Almási Antal kir. törvényszéki bíró, egyetemi magántanár.
A megdicsért m u n k á k jeligés levelét csak a szerző kívánságára bontják fel. A jutalmat nem nyert pályamunkák kéziratát
a szerző egy éven belül átveheti.
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— Hatályon kívül helyezliető-e a felszámolást kim o n d ó h a t á r o z a t ? A budapesti kir. ítélőtábla 1916. évi november 22-én P II. 7438/1916. sz. a. kelt végzésével, helybenhagyva a kalocsai kir. törvényszék Ct. 129/1916. sz. határozatát,
kimondta, hogy ha a részvénytársaság felszámolását elhatározta,
a közgyűlés még az összes részvényesek egyhangú határozatával
sem mondhatja ki a felszámolás hatályon kívül helyezését és a
részvénytársaság rendes üzleti működésének továbbfolytatását;
hanem ily esetben a részvénytársaságnak a lvt. X. címe I. fejezetében meghatározott formák megtartásával újra kell alakulnia.
Az érdekes határozat teljes szövegét, a Iiiteljogi Dtár legközelebbi számában közöljük.
G.

— Áremelkedésnek a fogyasztóra hárítása. Egy sörkereskedő 1914. évi június 25-én, tehát még mielőtt a világháború kiütése sejthető lett volna, szerződést kötött egy vendéglőssel, melyben arra kötelezte magát, hogy két éven át a Dréherféle palacksört palack nélkül 20 fillérért szállítja. Utóbb, az
1915. évben az eladó a sörért 24, utóbb 27, majd 25 fillért számított és pedig azért, mert a sörgyárak is felemelték a sör árát
és azt neki is drágábban adták; viszont a sörgyárak áremelését
a háborús viszonyok következtében előállott általános s különösen a sörgyártáshoz szükséges anyagok beszerzésénél jelentkező
és az üzem körüli árdrágulások okozták. E tényállás alapján a
budapesti kir. ítélőtábla mint felülvizsgálati bíróság 1916. évi
november 8-án P I. 3879 1916. sz. a. kelt ítéletében kimondta,
hogy az említett szerződésben foglalt ármegállapítás a vevőt
csupán a kereskedői gondossággal előreláthatott áremelés esélyei
ellen alkalmas megvédeni. Csupán azon az alapon tehát, hogy
az eladó szerződéses kötelmet vállalt a sörnek meghatározott
áron leendő szállítására, a vevő az árfelemelés ellen nem tiltakozhatik; ha egyfelől a megváltozott viszonyok közepette a szerződés a felek egyikének teljes vagyoni romlása nélkül fen nem
tartható, másfelől pedig a megváltozott viszonyok folytán jelentkező vagyoni hátrányt az egyik fél sem hárította olykép a másikra, hogy viszont ez az áthárítás a másik fél jelentékeny sérelmével járna. A rendkívüli viszonyok okozta áremelkedés megosztásának a vevő és eladó között nincs helye, ha a vevő az
árúnak továbbeladója is, mert ily esetben az eladó az áremelkedésnek csak felét háríthatná a vevőre, míg a továbbeladó vevő
az egész áremelkedést fogyasztóira háríthatná át és ezzel az eladó hátrányára gazdagodnék. A viszonyokkal arányos és igazságos áremelkedésnek a fogyasztóra áthárítása nem erkölcstelen, mert míg egyrészt az áremelkedés a fogyasztó előtt is
ismeretes általános köztudat, amelyet ismerve eszközli vásárlásait, addig másrészt a fogyasztóközönség nem igényelheti,
hogy az általa igénybe vett szükségleti vagy élvezeti cikkeknek a rendkívüli viszonyok folytán kikerülhetetlen drágább
előállítási költségeit a cikkeket gyártó vagy elárusító viselje. G.
— A h á z a s s á g a népesedési politikában címmel dr. Melichár Kálmán miniszteri tanácsos, egyetemi rk. tanár igen érdekes tanulmányt bocsátott közre, amelyben kritikailag ismerteti mindazokat a javaslatokat, amelyeket a depopulizáció törvényes leküzdésére tettek, l'eljesen egyetértünk azzal a konklúzióval, hogy ((egyedül törvényekkel és kormányintézkedésekkel
nem lehet az egygyermekrendszeren segíteni és az állam külső
kényszerhatalma a családi élet küszöbén túl nem mehet)). Részünkről Melichár helyes gondolatát, amely a közvélemény ethikai átváltozásától remél eredményt, csupán azzal óhajtanok kiegészíteni, hogy ezt az ethikai meggyőződést gazdasági téren
tett intézkedésekkel is elő kell készíteni.
— A n ő a b ü n t e t ő j o g b a n címmel Nyékhegyi István e hó
14-én d, u. 5 órakor az Egyetemi Kör helyiségében (Üllői-út 4. I.)
előadást tart.
KÜLFÖLD.
— N e m z e t i g y á s z u n k jelentőségét a Deutsche JuristenZeitung utolsó számában vezető helyen méltatja. Igaz kegyelettől áthatott cikkében kiemeli, hogy a nemeslelkű ember és
jóságos uralkodó, aki úgy a magyar, mint az osztrák nemzetet
mind hatalmasabb fejlődés irányában vezette, őre és védője volt
a jognak. Különösen a törvényhozást emelte államaiban oly magas színvonalra, hogy számos téren a német birodalom számára
is úttörővé vált. Végül a magyar és az osztrák jogászokat biztosítja a német jogászság kegyeletes együttérzéséről.
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— Plósz Sándor lipcsei és berlini

előadásairól

részletesen és nagy melegséggel emlékszik meg a Deutsche Juristen Zeitung, a legelőkelőbb és legelterjedtebb német jogi
szaklap. A két előadás beható ismertetésén kívül beszámol a
Plósz társaságában megjelent magyar jogászok látogatásáról és
meleg fogadtatásukról, mint annak ú j a b b bizonyítékáról, hogy a
közeledés gondolata mély gyökeret vert Németországban és Magyarországban. A lap végül bejelenti, hogy több oldalról megnyilvánult kívánság folytán Plósz Sándornak nagyjelentőségű
és nagy tetszéssel fogadott előadásai egész terjedelmükben a
Deutsche Juristen Zeitung kiadásában meg fognak jelenni.
— A z a m n e s z t i á n a k idáig még szokatlan mértékében
részesíti a württembergi király alattvalóit uralkodásának 25-ik
évfordulója alkalmából. A király kegyelme kiterjed mindazon
bűntettesekre, akik ((kevésbbé súlyos bűncselekményeket)) nyomor,
meggondolatlanság,
avagg csábítás hatása alatt követtek el.
Különös figyelmet érdemelnek pedig azok, akik háború alatt
jelentékeny áldozatokat hoztak. A végrehajtási rendelet szerint
ezeknek csoportjába azon egyéneket kell belefoglalni, kiknek
hozzátartozói hősi halált haltak vagy jelenleg a harctéren vannak,
továbbá azokat, kik a háború folytán súlyos vagyoni veszteségeket szenvedtek. A büntetésnek, az igazságszolgáltatás keretén kívül
szenvedett hátrányokkal való abszorbeáltatása kétségtelenül érdekes, de mindenekfelett humánus eszme. Ily körülményeknek büntetést enyhítő hatása egyébként joggyakorlatunkban is ismeretes.
Ajánljuk a gondolatot azok figyelmébe, akik nálunk a trónváltozással kapcsolatos amnesztiát előkészítik.

— A vasút felelősségének kérdéséhez. A vasúttal
szomszédos ingatlan tulajdonosa pert indított a vasút ellen azon
az alapon, hogy a vasúti sínek ingatlanához közelebb kerültek
és neki emiatt magasabb biztosítási díjat kell fizetnie. Az osztrák
Überster Gerichtshof a keresetet az alsóbíróságok marasztaló
ítéleteivel szemben a következő indokolással utasította el: Igaz
ugyan, hogy a vasút a vaspálya-engedélyezési rendelet 10. §-a
értelmében felelős azon károkért, melyek a jövőben keletkeznek,
azonban ebből nem következik, hogy a vasút a kárnak tényleges
bekövetkezése előtt csupán egy kárnak a jövőben való bekövetkezhetése miatt is fizessen. A jelen esetben még azt sem lehet
mondani, hogy a magasabb biztosítási díj fizetése valóságos kárt
képez', m e r t ahhoz, hogy a vasút az általa okozható kárt megtérítse, biztosítás nem is szükséges, hiszen ezért a vasút amúgy
is felelős, azért pedig, amit a szomszéd még ezen felül biztosít,
a vasút már nem felelős. (Rv. VII. 131/1/15. sz.)
—d.

— Az osztrák

üzletfelügyeletek

statisztikáját tette

közzé az osztrák igazságügyminiszter hivatalos lapjában. E szerint 1914 szeptember 17-től 1916 augusztus végéig 2495 üzletre
vonatkozólag rendelték el a felügyeletet a bíróságok. Ezen üzletfelügyeletek háromötödrésze (1509) időközben megszűnt. A felügyelet megszűnése után 103 esetben rendelték el a csődöt,
410 esetben egyezségi eljárás indult meg. Az esetek túlnyomó
részében m a g u k az adósok kérték az üzlet felügyelet alá helyezését. A 2495 eset közül csak 274 esetben indult meg az eljárás
hitelező kérelmére.

— Jogi felvilágosító hivatal. A háborús rendeletek tömkelege a jogszabályok szövevényét az őserdők sűrűjéhez hasonló,
m á r csaknem járhatatlan területté változtatta. Napról-napra változnak a tiltott és megengedett cselekmények alkatelemei.-"Nagytudású szakemberek ma azok, akik meg t u d j á k állapítani, hogy
bizonyos körülmények között mit mond a háborús jogszabály,
kinek mihez van joga. Már alig lehet nyugodt lélekkel ráolvasni
a vádlott fejére, hogy a jogszabály oly dolog, amelyet ismerni
kötelesség és amelynek nemismeróse a bűnös tevékenységgel
egyértelmű. A jogbizonytalanság azonban — és épen ez m u t a t j a
a jognak fontos szerepét a társadalomban — véges következményekkel jár. Ezek a következmények a társadalmat alkotó egyének természete szerint különböző. Ha valami felől kételyeink
vannak, ezeket igyekszünk eloszlatni, aminek pedig életfelfogásunk adja meg a módját. Az óvatos ember minden jelből rejtett
akadályokra és ösvényekre következtet, amelyek elkerülhetése
végett gyakran inkább tétlenségben marad ; a másik, kinek
m á r kevés a veszteni valója, mindig csak biztatót és buzdítót
Főszerkesztő:
Dr. Dárday Sándor.
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tapasztal; mindenütt kibúvót és kerülő útat remél. Még a határozott tilalom acélfalában i-i rést keres s még inkább a bizonytalanságnak szétálló, toldott-foldott alkotmányában. Ezt látjuk
most is, midőn az elhatározó lépésnél — mint legelső, de egyszersmind legcsalhatatlanabb földi fórum — m a g u n k n a k kell
ítéletet mondani valamely cselekedetünk megengedett vagy
tiltott volta felől. És ennek a hatása az is, hogy a jelenlegi jogi
bizonytalanságban sok komoly és megfontolt elem csak azért
fog tartózkodni a tevékenységtől és átengedi helyét más, elszánt
elemnek, nehogy valamely ú j jogszabály általa nem is sejtett
drótakadályában lelje vesztét. Általános háborús tapasztalat ez
mindenfelé; pedig a létező j o g megismerésének nehézségei még
napról-napra növekedőben vannak. Kisegítő intézményt a k a r
megvalósítani a nehézségek legyőzésére a német törvényhozás.
Schijfer,
a birodalmi gyűlés tagja, törvénytervezetet terjesztett
ezen testület elé, amely egy, a háborús jogot authentikusan, magánegyénre és közhatóságra kötelező módon magyarázná. A birodalom különböző részeiben felállítandó állami hivatalok hozzájuk intézett, a háborús joggal kapcsolatos kérdésekre írásbeli
jogi véleményt adnának, amely véleményt a továbbiakban mindenkinek kötelező álláspontul el keli fogadnia. Határozottabban
szólva, a hivatal arra adna választ, vájjon valamely tervezett
cselekvés ellenkezik-e a birodalmi tanácsnak az 1914. évi aug.
4-éről kelt törvény alapján kibocsájtott rendeletével. Tagadó válasz esetére a cselekvő személy magatartása miatt büntető úton
felelősségre nem vonható. Az adott felvilágosítások tartalmáról
a birodalmi kancellárhoz kell jelentést tenni, aki, ha a megoldást
helyteleníti, utasítja a hatóságokat, hogy hasonló esetben a jövőben hogy kell eljárniok. Az ily módon felülvizsgált felvilágosítások közzé teendők és azok valamennyi hivatalt véleményükben
kötelezik. A büntető eljárás lefolytatásának tehát nincs helye, ha
a hatósági vélemény alapján történt a cselekvés, a magánjogi
következmények szempontjából természetesen ily következményt
nem lehet felállítani. A helyzet téves megítélése az egyik fél
javára nem kötelezheti a másik felet valamely jogtalanság eltűrésére. Az egyes esetekben nyújtott felvilágosítás m e g t a r t j a hatályát minden későbbi azonos esetre és így már eleget tesz a
gondosság követelményeinek az, aki érdeklődik, hogy más alkalommal, de ugyanolyan esetben mi volt a hivatal véleménye.
A hivatalok működése természetesen csakis a háborús jogszabályok hatálybanlétére terjedő időre van tervezve. Schiffer javaslatát máris részletes bizottsági megvitatás alá vették. A tervbevett
intézmény nagy jelentőségére tekintettel az alapos megfontolás
nagyon is szükséges. Hogy életbevágóan fontos érdekekről van
szó, azt senki sem t a g a d h a t j a és így ha sikerül ezen érdekeket
a német törvényhozásnak kielégítenie, úgy aligha mulaszthatják
el a többi államok is, hogy az üdvös példán elindulva, hasonló
intézmény megvalósítására ne törekedjenek.
A.
H a l á l e s e t m i a t t fényesen jövedelmező vidéki ügyvédi iroda
előnyös feltételek mellett sürgősen átadandó. Felvilágosítást nyújt
dr. Havas Józsefné, Letenye, Zala megye.
ib657
T e l j e s g y a k o r l a t t a l , tárgyalási jogosultsággal biró jogtudor ügyvédjelölt, ki a német nyelvet is bírja, alkalmazást nyer
dr. Fág Ignác temesvári ügyvéd irodájában. Díjazás megállapodás szerint. Mielőbbi belépés kívánatos. Pályázók tanulmányaikat,
eddigi gyakorlatukat, fizetési igényüket tartalmazó ajánlatukat
közvetlenül dr. Fág Ignác ügyvéd címére (Temesvár, Belváros
Lenau-tér) intézzék.
i566i
V i d é k i hadbavonult ügyvéd irodájába kezelőjelölt vagy ny.
bíró szerényebb igényekkel kerestetik. Érdeklődök közelebbi
felvilágosításokat dr. Langheim Henrik ügyvédnél (Budapest,
V., Nádor-ti. 24.) nyerhetnek.
i565i
H o s s z a b b idő óta Budapesten Önálló irodával bíró hadmentes ügyvéd nagyobb budapesti iroda vezetését elvállalná vagy
ilyennel társulna. Ajánlatokat (cHadmentes kolléga)) címre kérek
a kiadóba.
G y a k o r l o t t ügyvédjelölt nálam állandó alkalmazást nyerhet. Fizetés megállapodás szerint. A tót nyelv tudása kívánatos.
Dr. Lukács Géza ügyvéd, Ungvár.
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A királyi hitlevél.
A királyi hitlevél elkészítése a politikusok dolga, de azokat
az alkotmányjogi szempontokat tisztázni, melyeknek a hitlevél
szerkesztésénél érvényesülniök kell. a közjogi tudomány feladata.
Mi a királyi hitlevél célja és jogi természete?
Az kétségtelen, hogy a hitlevél a fennálló alkotmány biztosítását célozza, éppen úgy, mint a királyi eskü. Jogi természetüket tekintve, mégis lényeges különbség van közöttük. A királyi
eskü kizárólagos célja az, hogy az uralkodót az államfői hatalom alkotmányszerű gyakorlására kötelezze. Az eskü az uralkodó
személyére állapít meg kötelességeket. Ünnepélyes igéret a király
részéről arra, frögy az uralkodói hatalmat a törvények rendelkezéseinek megfelelően fogja gyakorolni.
A királyi hitlevél ennél többet tartalmaz. Elsósorban kétségkívül ez is ünnepélyes igéret a törvények megtartására. De vannak a III. Károly óta lényegében valtozatlan, öt pontból álló
hitlevélnek olyan pontjai is, melyek nem az államfői hatalom
alkoímányszerű gyakorlását biztosítják a trónralépett uralkodó
részéről. így a 4. pont a királyválasztás és koronázás jogát biztosítja arra az esetre, ha az ausztriai löhercegek mindkét nemének magvaszakadása bekövetkeznék. Az 5. pont pedig arra vonatkozik, hogy ((valahányszor jövendőben ilyen koronázás Magyarországban országgyűlésileg teljesítendő, a koronázandó örökös
királyok kötelesek le3znek mindannyiszor ezen hitlevélbeli biztosítékok elfogadását előre bocsátani és arra az esküt letenni)).
Sem az egyik, sem a másik pont nem állapít meg a megkoronázandó királyra nézve jogi kötelességet. Itt nem arról van
szó. hogy a király az államfői hatalom gyakorlásánál a törvények korlátjai között maradjon, mert hiszen mind a két pont
olyan kérdésre vonatkozik, melyben az intézkedés nemcsak jogilag, hanem tényleg is lehetetlen az államfőre nézve.
A királyválasztás joga csak az ausztriai főhercegek mindkét
nemének magvaszakadása esetén következnék be, tehát a megkoronázandó király életében nem lehet aktuális, az 5. pont
pedig az uralkodó utódaira s nem magára az uralkodóra állapít
meg kötelezettséget s így a megkoronázandó királynak szintén
nincs módjában teljesíteni.
Ha a választott királyok idejében, tehát bezárólag I. Lipótig
kiadott hitleveleket nézzük, ezen a ponton is igen lényeges különbséget találunk az újabb hitlevelekkel szemben. Az 1687. évet
megelőző hitlevelek a választási alkú természetével bírnak, leltételeket, conditiókat írnak elő, melyek a dolog természete sze
rint mindig a megválasztott király személyére vonatkoznak, rájuk
nézve állapítanak meg kötelezettségeket. Általuk teljesíthetők és
telje^ítendők.
Az első, örökösödés útján trónralépett királynak, I. Józsefnek

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

a hitlevelében találunk legelőször olyan pontokat, melyek nem a
megkoronázandó király személyére vonatkoznak s nem reá állapítanak meg az államfői hatalom mikénti gyakorlása tekintetében jogi kötelezettséget.
A királyválasztás idején a nemzetnek legalább jogilag módjaban volt egészen szobadon állapítani meg a koronázás feltételeit. Ezért elég volt a megkoronázandó király uralkodása idejére
létesíteni garanciákat. A trónöröklés .jogának elfogadásával megváltozik a helyzet. A trónralépés feltételeit megszabni többé nem
lehet. A nemzet ezért hosszabb időre szóló s állandóbb jellegű
garanciákat keres és a hitlevélbe felveszi az alkotmánynak egyes
ilyen sarkalatos intézkedéseit is, melyek nem az új király uralkodására vonatkoznak, amelyeket a megkoronázott királynak
nincs is módjában megsérteni, de amelyeknek az ünnepélyes
megerősítésére, illetőleg elismerésére a nemzet nagy súlyt vet.
A ki rályi hitlevél azóta nemcsak az alkotmány megtartásának ünnepélyes fogadalma, hanem alkotmányunk
egyes} különösen kiemelt intézkedéseinek
ünnepélyes elismerése és megerősítése is.
Erre az ünnepélyes megerősítésre jogilag nincs szükség. Az
alkotmány illető rendelkezései természetesen akkor is hatályban
maradnának és kötelező erejűek lennének, ha a királyi hitlevélben nem lennének is benne. Az alkotmányt nem szükséges mindenik trónralépő királynak külön megerősíteni. Azt sem mondhatjuk, hogy a hitlevélbe-foglalással az illető alkotmányjogi tételek nagyobb erőre tesznek szert s velük szemben a többi, hitlevélbe nem foglalt szabályoknak kötelező ereje és hatálya
kisebb fokú. Mind a két kategóriába tartozó tételek a törvény
kötelező erejével bírnak. Az ünnepélyes elfogadásnak és megerősítésnek csak az a célja, hogy az alkotmány illető rendelkezései
el ne homályosuljanak. Ezzel f ü g g össze, hogy a hitlevél összes
pontjai az uralkodóval, illetőleg a trónöröklésre jogosultakkal
szemben fenálló alkotmányjogi tóteleket emelnek ki.*
Az eddigiekből fontos következtetéseket vonhatunk le a hitlevél szerkesztésére nézve. A hitlevél szövege feltétlenül módosítható és pedig nemcsak stiláris tekintetben. Az a körülmény,
hogy a megelőző hitlevél «ezen hitlevélbeli biztosítékok elfogadásának előrebocsátását)) írja elő, természetesen nem képezhet e
tekintetben akadályt.
A hitlevél szövegét az országgyűlés állapítja meg s így az
országgyűléstől függ, hogy minő alkotmányjogi tételeket óhajt
külön is kiemelni. Ha az országgyűlés szigorúan alkalmazkodik
ahhoz a tételhez, hogy a hitlevélbe csak pozitiv államjogi szabályok illeszthetők be, az uralkodó részéről tulajdonképen nem
is merülhet fel nehézség az országgyűlés által megállapított szöveg elfogadása tekintetében. Egyes alkotmányjogi szabályoknak
a hitlevélben való kiemelése a királyi jogkört és hatalmat voltaképen nem is érinti, mert az uralkodó azoknak, mint kötelező
* Érdekes eltérés lesz e téren Ilofvát-, Sziavon- és Dalmátországok integritásának és országos alkotmányának biztosítása,
mely az 1868 : XXX. tc. értelmében (2. §.) az új hitlevélbe felveendő. A társországok integritásának biztosítása, amennyiben az
mást jelent, mint a magyar állani különben is biztosított területi
épsége, kétségkívül nem az uralkodóval, illetőleg uralkodóházzal,
hanem a magyar törvényhozással szemben történik. Ez a körülmény
nagyon világosan fogja mutatni, hogy ez a passzus új betoldás,
mely nincs összhangban a hitlevél történelmileg kifejlődött jellegével.
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erűvel bíró jogszabályoknak a megtartására különben is kötelezve
van. Nehézség csak akkor merülhet lel, ha az válik vitássá, hogy
a beilleszteni óhajtott tétel tényleg pozitív alkotmányjogi tétel e
vagy sem.
Kormányzati
elveket a hitlevélbe beiktatni nem lehet, annál
kevésbbé egyes politikai pártok p r o g r a m m j á n a k pontjait. Csak
pozitív alkotmányjogi szabályok foglalhatnak helyet a királyi
hitlevélben s ezek közül is csak az alkotmány sarkalatos tételei
s a hitlevél történelmileg kifejlődött jellegének megfelelően csak
olyanok, melyek az uralkodóval, illetőleg az uralkodó családdal
szemben emelnek ki bizonyos szabályokat. A hitlevél fogalmával
áll ellentétben olyan jogok kiemelése, melyeknek a hitlevélbe
foglalás által a törvényhozással szemben akarnak nagyobb állandóságot biztosítani. Ezért nézetünk szerint nem Volna helyes,
ha az új hitlevél külön szólna a törvényesen bevett és elismert
vallásfelekezetek szabadságainak és javainak
sérthetetlenségéről,
mint azt nagyon tekintélyes helyről javasoljak. Ez a kiemelés
elsősorban kétségkívül a törvényhozással szemben történnék s
nem az uralkodóval, illetőleg az uralkodó-családdal szemben.
A hitlevélbén csak az alkotmány sarkalatos tételei foglalhatnak helyet, csak olyanok, melyeknek bizonyos állandóságuk van.
Feltétlenül ki kell zárni minden olyan alkotmányjogi szabályt,
melynél a níegvá'toztatás lehetősége nagyobb mértékben forog
fen. A hitlevélbe való foglalás jogilag nem köti ugyan meg a
törvényhozás akaratát s nem teszi az illető jogszabályt örökérvényűvé és megvállozhatatlanná, de politikailag mégis bizonyos megkötöttséget hoz léire. Az országgyűlés, melynek képviselőháza csak bizonyos időre kapja megbízatását, nem állapíthatja meg a hitlevél szövegét úgy, hogy azzal a későbbi országgyűléseknek mintegy pncjudicáljon. Éppen ezért nem tudnók
részünkről helyeselni az 1867 : XII. tc. által követelt teljes paritás külön kiemelését, amint azt Kmety Károly-nak a Magyar
Kuliurában megjelent igen becses t a n u l m á n y a * javasolja. A paritás fentartása a közös ügyek kezelése mai módjának fentartását feltételezi. Ez a kezelési mód pedig megváltozhatik.
A hitlevél útján az alkotmányt revideálni, ú j alkotmányjogi
szabályokat megállapítani nem lehet. Ez végérvényesen tisztázott
tétel, mely a hitlevél céljából és jogi természetéből önként következik. Az azonban nincsen kizárva, hogy egyes homályos alkotmányjogi szabályok a hitlevélben világos és szabatos kifejezést nyerjenek s hogy kiemeltessenek alkotmányunknak egyes
olyan tételei is, melyek természetüknél fogva ritkábban nyernek
alkalmazási s melyeknél épen ezért az a lehetőség forog fen, hogy
alkalomadtán elavultaknak fogják tekinthetni őket. A hitlevélnek
alkotmányunk történeti jellegére tekintettel, ezen a ponton is
igen fontos szerepe van s szerkesztésénél erre a szempontra
különös figyelemmel kell lenni.
Búza
László.
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A nemző szülők utólagos házasságkötési ténye azonban csak
rendszerint, de nem szükségképen és feltétlenül eredményezi a
gyermek törvényesítését ; ugyanis : a házassági jogintézménynek
abból az alaptételéből, hogy a törvényes házasságban történt nemzés ténye szül törvényes vérrokonságot, okszerűen következik,
hogy az utólagos házasságkötés ténye csak akkor hat a gyermek
születésére törvényesítő halálylyal, ha egyrészt a törvénytelenként született gyermek valóban az utólag házasságra lépett szülők gyermeke, tehát valóban ők nemzették, ami kifogás esetében
bizonyítás tárgyává teendő és rendszerint a férj apai nyílt elismerésével nyeri igazolását, másrészt ezen feltétel fennforgása
mellett is, ha a nemző szülők a gyermek fogantatása idejében
személyi állapotukra tekintettel egymással törvényes házasságra
léphettek volna; ahol ezek a feltételek nincsenek meg, ott a
nemző szülők utólagos házasságkötése a törvénytelenként született gyermeket nem törvényesíti; ha tehát a gyermeket nem a
gyermek anyjával utólag házasságra lépett férj, hanem más férfi
nemzette, úgyszintén ha akár a gyermeket nemző férjre, akár a
szülő anyára nézve a fogamzás időpontjában olyan házasságkötési tilalom állott fenn, mely akkor egybekelésüket kizárta,
például: a szülők egyenes ágon rokonok, testvérek vagy ha csak
egyikükre nézve egy még meg nem szűnt vagy fel nem bontott
törvényes házassági kötelék állott fenn, a gyermek utólagos házasságkötéssel törvényessé nem lesz s illetve a nemzők utólagos
házasságra lépése sincs megengedve.

Az utólagos házasságkötés által való törvényesítő hatály
szempontjából csak a feltétlenül tiltó, a házasságkötést kizáró,
tehát csak olyan akadály tekinthető lényegesnek, mely alól egyaltalaban nincsen felmentésnek helye, ha tehát a nemző szülők
közt a gyermek fogamzása időpontjában fenállott ugyan házassági akadály, de az alól a felmentés kieszközlése nem volt feltétlenül kizárva, az akadály egyszerűen nem létezőnek, vagyis
olyannak tekintendő, mintha a felmentés megadatott volna.
Ez az elvi álláspont tekintendő irányadóul a házassági jogról szóló 1891 : XXXI. tc. hatálybalépte előtt fennállott jogviszonyokra nézve is; ugyanis: a most idézett törvény 1895. évi október hó 1-én lépett hatályba; ezt megelőzőleg hazánkban a házasságok kötésére nézve az állam által elismert vallásfelekezetek
egyházi, kánoni jogszabályai voltak érvényben, melyek szerint:
hazánkban egyrészt csak az egyházi hatóság előtt kötött házasság volt érvényes, ellenben a polgári hatóság előtt a házasság
egyáltalában nem volt megköthető; m i s r é s z t keresztény és nem
keresztény személy, például rom. kath. férfi és zsidó vallású nő
közt a házasságkötés nem volt megengedve, hanem a felek
egyikének át kellett térnie, hogy a valláskülönbség (kultuszdiszparitás) akadálya elháríltassék.
A házasságjogról szóló törvény hatályba lépte után vitássá
vált, hogy ha a házasság nem belföldön az egyedül illetékes
egyházi hatóság előtt, hanem külföldön a polgári hatóság előtt
S z c m e U ények a m. kir. Kúria I. polgári szak- köttetett vagy ha az addig házasságon kívül együttélést folytaIanácsa joggyakorlatából.**
tott keresztény és nem keresztény felek utólag házasságra léptek,
vájjon az ilyen jogviszonyok fennállása mellett született
XI.
gyermek törvényesnek tekintendő-e s illetve törvényesíthető-e a
B) U t ó l a g o s h á z a s s á g i j a i t ö r v é n y e s í t e t t <jvermek t ö r v é n y e s
szülők utólagos házasságra-lépésével ?
ö r ö k ö s ö d é s i Joga.
A joggyakorlat immár mind a két irányban kialakult és peA magyar törvényes örökösödési jog alapja a törvényes há- dig a gyermek törvényes származására, illetve lörvényesítésére
zassági kötelékből való törvényes származás, mert ez törvé- kedvező eredménnyel: a házasságkötés alaki érvényességére
nyes vérrokonsági, családi kapcsolatot létesít a családtagok közt,
nézve a házasságkötés helyén és idejében fennálló jogszabályok
amiből okszerűen következik, hogy a házasságonkívüli viszony- irányadók, ebből folyóan ha magyar honos külföldön a polgári
ból született gyermek törvénytelen.
hatóság előtt kötött házasságot, az ebből a házasságból szüleA j " g azonban nem zárkózik el attól, hogy a gyermek tör- tett gyermek törvényes származásúnak tekintendő ; úgyszintén
vénytelen származása utólagosan törvényesíttessék, ha a törvé- ha keresztény és nem keresztény felek 1895. évi oktőber 1-je
nyesítést előidéző előfeltételek bekövetkeznek.
után
törvényesen egybekeltek, az azelőtti
házasságonkívüli
E/.en előfeltételek közül első helyen áll úgy természetességénél, együttélésükből származott gyermek a házasság kötése által
mint gyakoriságánál fogva a gyermek nemzőszülőinek utólagos törvényesítve lesz; mert: az új házassági jog a külföldön már
házas-ágra lépése, mely tényűk folytán előbb nemzett gyermekük
azelőtt is fennállott polgári házasságkötést hazánkban általánorendszerint törvényessé lesz és mint ilyen a törvényes gyerme- san kötelező érvénynyel és kizárólagos joghatálylyal ruházta fel,
kekre IV nn ál ló örökösödési jogokat élvezi, mert az utólagos há- anélkül, hogy ez alól kivételt állapított volna meg. az utólag
zasságkötés által a szülők és gyermek közt az addig hiány- megállapított személyi kedvezmények pedig az előbbeni jogviszozott családi és törvényes vérrokonsági kapcsolat helyreállíltatik. nyokra is kihatnak; és mert a m. kir. igazságiigyminisztérium
a 16.488/1887. számú rendeletében még az ú j házassági jog ér* Dr. Kmety Károly: A koronázási hitlevél és annak módosívényrejutása előtt is azt az elvi álláspontot foglalta el, hogy a
tása" Magyar Kultura IV. évlolyam, 23. sz., 484-489. 1.
keresztény és nem keresztény felek gyermeke utólagos házas** Előző közleményeket lásd a Jogt. Közi. 1915. évf. 46., 47., 51).
sággal törvényesítve lesz, tekintet nélkül a fogamzáskor fennés 1916. évf. 1., 4., 10., 14., 20., .'57. és 43. számaiban.
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állott, utóbb azonban elhárított valláskülönbség akadályára, ez
az elvi álláspont pedig a házasságjogi törvénnyel annál inkább
összhangban van, mivel a valláskülönbség immár nem házassági
akadály.
Szűk körre vont szemelvényeim keretében az utólagos házassággal való törvényesítés szempontjából még két jogalakzatról óhajtók megemlékezni:
Az egyik az, hogy az utólagos házasságkötés mely időponttól kezdve nyújt törvényességet a gyermek javára; vájjon ez a
joghatály csak az utólagos házasságkötés napjával veszi-e kezdetét, avagy kihat a gyermek születése időpontjára?
Ebben a jogkérdésben úgy az elmélet, mint a joggyakorlat
sokáig, a legújabb ideig, azon felfogás felé hajolt, hogy a gyermeknek a törvényesítő jelleget a házasságkötés ténye adván
meg, a törvényesítés joghatálya nem hathat vissza a gyermek
születése időpontjára, hanem a gyermek csak a házasságkötés
napjától tekinthető törvényesnek; úgyde ha figyelemre méltatjuk
a házasságonkívüli viszonyból született gyermeknek közismert
szomorú helyzetét, mely részére csak megvetést és gúnyt juttat
osztályrészül, a nemző szülők pedig az utólagos házasságralépésükkel éppen ezt a difíamáló jogi helyzetet kívánják elenyésztetni és gyermeküknek a törvényes családi állással egybekötött
jogokat biztosítani: akkor megelégedéssel kell fogadnunk a m. kir.
Kúria legújabban hozott elvi határozatát, mely az utólagos házasságkötésnek a gyermek születése időpontjára visszaható joghatályt
tulajdonít és az ilyen gyermeket olyannak tekinti, mintha a
szülők törvényes házasságából született volna, amely elvi álláspontnak a törvényes örökösödési jogviszonyok szempontjából
messze kiható jogi következményei lehetnek, amire nézve csak
arra utalok, hogy abban a nem ritka esetben, ha az együttélt
szülők csak éltük alkonyán, esetleg az egyik fél halálos ágyán
kötötték meg a házasságot, a gyermeknek nem volna joga az
elhalt szülőre megnyílt, de általa különböző okokból nem érvényesíthetett örökösödési igény érvényesítésére, ha ő csak a házasságkötés napjától tekintetnék törvényes származásúnak. A m.
kir. Kúria azonban a jelen kor szellemét visszatükröző elvi álláspontja elfogadásánál nem hagyta figyelmen kívül azt a lényeges
különbséget sem, mely a törvényes házasságban született és az
utólagos házassággal törvényesített gyermek jogi helyzete közt
kétségtelenül fennforog akkor, amidőn az utólagos házasságra
lépett házastársak mindegyikének, vagy közülük az egyiknek
törvényes származású gyermeke is van s erre a jogállapotra tekintettel a jelzett elvi határozatában azt is kimondta a m. kir.
Kúria, hogy az utólagos házassággal törvényesített gyermek a
törvényes házasságból származott gyermek elő-és szerzett jogait
nem sértheti.
E helyütt különösen hangsúlyozni kívánom, hogy a m. kir.
Kúria határozatának utóbbi kijelentése, hogy t. i. az utólagos
házasságkötéssel törvényesített gyermek a törvényes házasságból származott gyermekek jogait nem sértheti, nem magyarázható félre és nem értelmezhető akként, hogy a törvényesített
gyermek a szülők és rokonok után a törvényes gyermekek mellett nem örökösödhetnék; ez a felfogás és értelmezés ellenkeznék a törvényesítés lényegével, fogalmával, mely a törvényesített
gyermeknek a törvényes házasságból született gyermekével
egyenlő törvényes örökösödési jogosultságot biztosít, az utólagos
házasságkötéssel törvényesített gyermek tehát a hagyatéki vagyonban való részesedés iránt egyenlően konkurrál a törvényes
házasságból született gyermekek mindegyikével, mert köztük az
örökösödési jog szempontjából különbség nincs és különbséget
tenni nem lehet.
A m. kir. Kúria jelzett kijelentésének egészen más az értelme; az t. i., hogy az utólagos házassággal törvényesített gyermek nem élvezi azokat a sajátlagos előjogokat és előnyöket,
melyek világosan és kizárólag csak a törvényes házasságból
származott gyermekek részére vannak fenntartva; csak ezeket nem
sértheti a törvényesített gyermek, de nem a törvényes örökösödési jogosultságot, mely a törvényes és törvényesített gyermekekre teljesen egyenlő; annak fejtegetése, hogy a fenntartott előjogok, előnyök és kedvezmények melyek és miből állanak, nem
tartozik szemelvényeim keretébe, elég említenem, hogy ezek
olyan családi, alapítványi és hitbizományi vagyoni előnyöket,
illetve elsőszülöttségi és szerzett előjogokat foglalnak magukban,
melyek családi és alapítói oklevelekben foglalt határozott ren-
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delkezések szerint kizárólag csak a törvényes házasságból származás előfeltételéhez vannak kötve, ha azonban ilyen kikötés
nincs, ezeket is élvezi a törvényesített, gyermek.
A másik jogalakzat, amelyről említést tenni óhajtok az, hogy
olyan esetben, amidőn a házastársak egymástól állandóan különváltan élnek s a férj más nővel, a feleség pedig idegen férfivel
ágyassági viszonyt folytat: vájjon az ilyen viszonyból született
gyermek törvényesíthető-e és milyen feltételek mellett utólagos
házassággal?
A felvetett jogesetben a különélő házastársak mindegyikére
fennforog az érvényesen fennálló házassági kötelék tiltó akadálya, melynél fogva egyik sem köthetne ú j házasságot a különben tilalom alatt nem álló ágyasával. Kétségtelen, hogy amíg ez
az akadály fennáll, az ágyassági viszonyból született gyermeknek utólagos házassággal való törvényesítéséről szó nem lehet.
Erről csak a házassági kötelék megszűnte, mondjuk: az egyik
házastárs halála után lehet szó, midőn t. i. a túlélő házastárs a
fennállott házassági kötelék tilalma alól felszabadul, mely esetben a jogi helyzet a következőleg alakul:
A törvényes férj halála ulán a neje által szabad állapotú,
tilalom alatt nem álló idegen férfivel folytatott ágyasságból szült
az a gyermek, aki a törvényes férj halála után a 300-ik napon
vagy még később született, úgyszintén a törvényes feleség halála
után a férje által szabad állapotú, tilalom alatt nem álló idegen
nővel nemzett az a gyermek, aki a törvényes feleség halála után
a 182-ik napon vagy még később született, az addig ágyasságban élt nemző szülők utólagos házasságra lépésével törvényesíthető; ennek jogi indoka abban van, hogy, amiként fentebb is
említettem, a házassági kötelék fennállásának időtartama alatt
épen úgy, mint a házassági kötelék megszűnte napjától 300 napon belül a nő által szült gyermek a törvényes férjtől származottnak vélelmezendő, tehát törvényesnek tekintendő és mint
ilyent nem lehet törvényesíteni, ellenben ha a gyermek a 300-ik
napon túl született, mint törvénytelen a szülők házasságra lépésével törvényesíthető; hasonlóan a törvényes nő halála folytán
a törvényes férj házassági köteléke megszűnvén, a vele ágyassági viszonyt folytatott nő által a 182-ik napon túl szült gyermek szintén törvényesíthető utólagos házasságkötéssel.
«Az utólagos házasság által a házasság megkötése előtt nemzett gyermekek törvényesíttetnek. Ez a törvényesítés azonban
nem terjed ki a házasságtörésből származott gyermekekre.))
5320/1871.
«Hazai jogunk szerint, ha a gyermek nemzői, feltéve, hogy
a gyermek nemzésekor olyan állapotban voltak, hogy érvényesen
egybekelhettek volna, utóbb egybekeltek, ezáltal a gyermek törvényesítése előidéztetik.» 3566/1898.
«Az utólagos házasság általi törvényesítés jogi hatályát és
azt, hogy a gyermek törvényes születésűnek, s az ezzel járó
jogokkal felruházottnak tekintessék, a gyermek szülőinek házasságbontó akadály ismeretén kívül kötött utólagos házasságralépése állapítja meg.» 5639/1887.
«A törvényesítés joghatályának bekövetkezését nem gátolja
az a körülmény, hogy az anya gyermekének fogantatása után
nem mindjárt gyermeke atyjával, hanem előbb más férfival lépett
házasságra és csak ezen házasság megszűnte után lett törvénytelen gyermeke atyjának feleségévé.)) 1271/1899.
((Tekintve, hogy a házasságkötés alaki kellékek tekintetében
jelenleg már a házassági törvény 113. §-a értelmében a házasságkötés idejében és helyén fennálló törvények szerint ítélendő meg,
ennélfogva az 1877. évben Bécsben kötött polgári házasságra az
azon időben Magyarországon hatályban volt (egyházi) törvények
irányadók nem lehetnek.» 215/1898.
«A házasságkötés alaki kellékei a házasságkötés idejében és
helyén fennálló törvények szerint lévén megbírálandók, a feleknek Bécs város polgári hatósága előtt megkötött házassága ellen
alaki törvényes kifogás nem tehető.)) 5994/1898.
ccAz anyakönyvi kivonattal bizonyítva van, hogy a házasságon kívül született gyermek (felperes) utólagos házasság által
törvényesíttetett; ezzel szemben az alperesek tartoztak volna bizonyítani, hogy felperes az utólagos törvényesítés folytán apául
tekintendő örökhagyótól nem származik. Az utólagos házasságál tal törvényesített gyermek a házasság tartama alatt született
gyermekkel rendszerint egyenlő öröklési joggal bír.)) 2566/1902.
kA bírói joggyakorlat szerint az utólagos házassággal való
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törvényesítés joghatálya visszahat a gyermek születésének időpontjára; miből folyóan az ekként törvényesített gyermek a törvényes házasságból született gyermekkel azonos jogi tekintet
alá esik, azzal a kivétellel, hogy a törvényes házasságból származott gyermek jogait nem sértheti.)) Rp. I. 4758/1915.
«Az a gyermek, akit a férjjel együttélő nő a törvényes feleség halála után a 182-ik napon vagy később szült, utólagos házassággal törvényesíthető. Az anyakönyvi bejegyzéssel szemben
az ellenkezőt állító fél tartozik bizonyítani, hogy a születés nem
az anyakönyvben bejegyzett időben történt. Az utólagos házasságkötéssel törvényesített gyermek a törvényes házasságból született gyermekekkel egyenjogú lévén, a hitbizományi vagyonban
várományosi joggal bír, kivéve ha a hitbizományi alapítólevél
ellenkező rendelkezést tartalmaz.)) Rp. I. 10,976/1915.
V. ö. a fentebb A. 2. «A születés törvényességének jogkérdése)) cím alatt tárgyalt alcsoportnál felsorolt s a jelen csoporttal a gyermek születése időtartamára vonatkozóan kapcsolatban
álló kúriai határozatokat is.
(Folyt, köv.)
Dr. Plopu György.

A háború utáni jocji oktatás é s képesítés.
A mindannyiunkban buzgó és ellenállhatatlanul a megvalósulás felé törő nemzeti életakarat elnyomja azt a gyakran feltoluló kétséget, vájjon nem-e nevetséges dolgot művelünk akkor,
amidőn létért való küzdelmünk hevében sem szűnünk meg jogeseteket eldönteni és jogelveket kutatni.
Amidőn ez elemi ösztönnek mégis engedünk és intézményeinket a változott és változandó viszonyok tágított keretéhez
képest akarjuk fejleszteni, gyakorlatunkat az új rendben elmélyíteni és elméletünket annak szükségleteihez képest önállósítani,
nem tehetjük ezt annak felismerése és hangsúlyozása nélkül,
hogy a háború utáni holnap sem a jogi oktatás, sem jogi képesítés tekintetében sem elégedhetik meg sem azokkal a célokkal,
sem azokkal az eszközökkel, amelyekkel beérni eddigelé kénytelenek voltunk.
Nem lehet feladatunk itt a jog és különösen a magánjog
tanításának módszerét könnyed bírálat tárgyává lenni. Ugy tetszik ugyan, hogy a németektől e tekintetben is átvett támadások nálunk nem annyira indokoltak, mint amott, hogy nálunk a
pandektitis rákfenéje nem oly általános sem a tanárok, de különösen nem a bírák között, mint Fuchs* észleleti körében. Sőt
azt mérnők mondani, hogy a szociológiai iskola eléggé hangosan
hirdetett elvei nálunk a törvényhozás és a bírói gyakorlat terén
nem találtak ellentállásra, hogy soha nem is birkóztak ilyennel,
hogy a jogi oktatás terén sem panaszkodhatnak részvétlenségről.
Ugyanis nincs számbavehető jogászunk, aki ne várná kíváncsian
mit fog majd az új irány a jogtan helyébe tenni és miként véli
az érdekek küzdelmét a joganyag ismertetésében értékesíthetőnek.
Nem a jog tanításának módszerére gondolok tehát itt elsősorban, amidőn változások szükségét pengetem, mert ez a küzdelem már nálunk is megindult és minden külső befolyásolástól
menten belső erejénél fogva meg is fogja teremni a maga gyümölcseit.
Azonban tágulnia kell a tanítási anyagnak
és meg kell
szűnnie a jogtudomány
röghöz-kötött&égének. A bennünket környékező nemzetek joga számunkra többé nem lehet kabbala.
Sem olyan, amelyben vakon hiszünk, mint a német, sem olyan,
amely felett fölényes vagy közömbös vállvonogatással elhaladunk,
mint a bolgár, a török, az orosz, a román egyfelől, az angol és
a francia jog másfelől.
Ne utaljunk ezzel szemben a külföldi tanulmányutak lehetőségére és gyakoriságára. Ami a jövőben nélkülözhetetlen, az nem
előrelátó és befolyásos rokonsággal bíró fiúk meg unokaöcssök
gyors karrierje előfeltételeinek látszólagos megteremtése. Ebben
túlbőven van részünk ma is. Ellenben hiányzik, pedig nagyon
is kellene a bennünket közelről érdeklő külföldi jog általános és
beható ismerete.
Ezentúl ne a kiválóságra való köaoyű jogcím, de a jogi műveltség általános, mindenkinek hozzáférhető kelléke legyen annak a német törvénykönyvnek ismerete, amelyről joghallgatónk
* V. ö. Ernst Fuchs : «Die Gemeinsefradlichkeit der Konstruktiven Jurisprudenz. 27. 1.
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annyit hall, sőt amelyből tudtán kívül annyit olvas, de amelyet
mégsem tanulhat meg itthon sohasem. Tudjon a felcseperedő
jogásznemzedék arról, hogy Ausztriában sem szűnt meg a magánjog 1861-ben. Legyen fogalomköre a török és a bolgár jogról, mert ezekkel sokat kell majd érintkeznie. Es ne sülyedjen
méla, bámuló hallgatásba akkor sem, ha az angol vagy a francia
jog intézményeivel találkozik. Barátaink jogrendszereivel számolnunk kell, ellenségeinkével meg kell küzdenünk, mert különösen az angol jognak vannak támadó és letipró intézményei,*
amelyek anélkül, hogy észrevettük volna, már egy évszázad óta
irányulnak a külföldiek ellen és amelyekkel ezentúl tudatosan
kell szcmbeállanunk a béke után is.
A háború elmultával nem lehetünk többé jogi Pató Pálok.
Befelé is végre meg kell erősödnie az általános jogi műveltségnek, meg annak a kritikai szellemnek és jogi közvéleménynek
is, amelynek hiányára nyúlnak vissza a mult és a félmúlt törvényhozás tapogatódzásai, botlásai és sikertelenségei.
A háborúban arra a meglepő felfedezésre ébredünk, hogy
ránk ma is nagy szükség van, hogy a XX. században is nem
csupán a magunk kedvéért élünk, hanem a szomszédjaink és az
egész művelt világ is ránk szorul. Ezt az újonnan nyert értékelést nem engedhetjük többé veszendőbe menni. De nem szabad
tűrnünk azt sem, hogy a nyugati életnek ma is csak őrzői legyünk, mint a középkorban voltunk. Bészt kérünk magunknak
a nyugat szellemi életéből is, azért kötelességünk azzal és elsősorban annak jogi ágaival behatóan és körülményesen megismerkedni.
A nemzetközi jog és az összehasonlító jogtörténet belterjes — még pedig az eddig szokásosnál mérhetetlenül belterjesebb — mívelése ennek a kötelességnek csak megalapozása, nem
pedig annak teljesítése. Elengedhetetlennek tartom ecélből a
germán, a latin, a szláv és török jogoknak kötelező hallgatását
és ezek közül legalább is kettőnek : a germánnak és a többiből
egy, a jelölt által szabadon választandónak kötelező vizsgáztatását is. Egyelőre a magánjog és a büntetőjog tanítása és az ezen
tanulmányokról való kötelező beszámolás lebeg előttem. Közöm
bös, akár kollokviumra, akár alapvizsgára, akár szigorlatra gondoljunk is ennél. Az élet és a tapasztalat fog majd megtanítani arra
is, hogy a külföldi közjog és különösen a külföldi közigazgatási
jog beható tanulására szintén rászorulunk-e. Amennyire most át
tudom látni, nagyon is !
Semmi esetre sem nyugodhatunk azonban bele abba, hogy
akkor, amidőn egyetemeinknek fegyvereket kellene kovácsolniok
ahhoz, hogy jogászaink a szellemi versenyben a külföld mellé
álljanak, fejlesztés helyett csendes halállal kimúljanak vagy más
tanszakokkal egyesüljenek a germán jogi tanszékek máris meglévő ernbryói : az osztrák jogiak. A nemzeti jogfejlődés legégetőbb követelményét állítjuk fel akkor, amidőn a külföldi jogok
hazai tanítása és tanulása mellett szólalunk fel. Az ehhez szükséges idői akár antikvált tárgyak vizsgáztatásának elhagyása,
akár ezek teljes elejtése, akár az egyetemi tanulmányok meghosszabbítása vagy a gyakorlat megrövidítése útján kell előteremtenünk. Valamiként azonban elő kell teremtenünk már jogéletünk belső megerősödése és jogászaink külső érvényesülése
céljából is.
Ez utóbbi sem lehet többé egyes állások viselőinek szellemi
monopóliuma. Van annyi szellemi tőkénk és erőnk, hogy kiváló
jogászaink egyéniségének és önálló szellemi termékeiknek külföldi elismerésére törekedjünk. Ezt viszont a külföldi színvonalat elérő és a külföldiekkel egyenlő joganyagokat is mívelő irodalmi versengésen kívül, amelynek mintha első szárnypróbálgatását éreznők, csakis vállvetett és intézményileg biztosított, közös gyakorlati működés teremtheti meg.
Jogunk és jogászaink exotikus voltának álhírét tettekkel
akarjuk megcáfolni. Ezekre pedig csakis akkor kerülhet sor, ha
a középeurópai érdekközösség államai ügyvédeit arra jogosítjuk
fel, hogy adott esetben ez államok bármelyikének bíróságai és hatóságai előtt ügyködhessenek.
Ne az oklevelek nostrifikációjára gondoljunk csak, bár az az
állapot, amely e tekintetben Magyarország és egyfelől HorvátDalmát-Szlavonországok, másfelől Ansztria között fennáll, még a
legjobb akaratú kritikát sem állja ki. Azonban csakugyan barát* Ezekről talán lesz még alkalmam bővebben szólani.
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ságos államokhoz méltó e, hogy a külföldi jogi képviselőt tulajdonképen zúgírásznak tekintsük, ha egy-egy fontos ügyet minden
nehézséget leküzdve hazája határain túl is el akar látni ?
A germán államok ép oly kevéssé fogják ugyan az ügyvédi
fióktelepeket tűrni, mint a magyar. A konkurrenciától, amely
különben is kölcsönös volna, tehát nem kell tartani. A kölcsönös ügyködési jog valaminő, intézményesített elismerése nélkül
azonban most már nem tudjuk elképzelni azt a fokozott forgalmat, amelyet a háború utáni korszak feltétlen jellemvonásaként
már most is felismerhetünk.
A kereskedelem és az ipar szálai annyira mélyen, közvetlenül és tömegesen nyúlnak be a jogéletbe, hogy ez utóbbit a
benne közreműködő személyek tekintetében sem bonyolíthatjuk
le többé a honpolgárság íivegburája alatt. Annak a külföldinek,
aki magyar bíróság előtt óhajt ügyködni, meg kell majd tanulnia
nyelvünket is. Ez pedig a külföld jogászainak tudvágyó szemeit
ráirányítja jogunk eredeti forrásaira, jogtudományunkra és jogtudósaink igazán önálló és igazán eredeti alkotásaira is. Ebből
úgy kifelé, mint befelé csak üdvöst jósolhatunk.
Távol fekszik tőlem részletek, avagy akár csak részletesebb
tervek kifejtése is. Ezekre bizonyára akad majd illetékes ankét.
De nem szabad ennek szüksége felől hallgatnunk és kár volna
magunkat egészen vagy félig kész tények elé állíttatni. Többek
között azért, mert rá kell eszmélnünk végre arra is, hogy a magyar jogi képesítés nemzetközi hatásaként mit és kiktől követeljünk ?
Erre nézve sem akarnék kész javaslatot előterjeszteni, de
igenis ennek elkerülhetetlenségére utalni és egy-két alapirányt
megjelölni, amelynek követésétől némi sikert várok.
Ezek elseje, amely azonban oly természetes, hogy tulajdonképen említeni sem kellene, a viszonosság. Teljes erőnkkel kell
tehát odatörekednünk, hogy a béke utáni Európa lehetőleg
összes nagy egyetemem, de mindenesetre szövetségeseink kiváló
egyetemein a magyar közjog, a magyar magánjog és büntetőjog
el legyen sajátítható. Továbbá arra, hogy a magyar ügyvédi kar
legalább is Ausztriában, Németországban és a balkán államokban ugyanoly ügyködési jogot nyerjen, amelyet a fentebbiekben
a magunk számára követeltünk.
Ma ez nem lesz másként elérhető, mint a képesítő oklevelek
szélesebb keretű nosztrifikálása útján, annál jobb, legalább szellemi csereforgalmunk, amelynek a szerzőjogi szerződések ma
már korántsem egyedüli eszközei, még jobban megélénkül és
valóban kölcsönössé válik majd.
De ezen felül különösen Ausztriában, Németországban és a
balkáni félszigeten módját kell ejtenünk annak is, hogy a magyar jog számtalanszor felmerülő gyakorlati kérdéséi se maradjanak homályban. Akár jogvitákban feszegetik is ezeket, akár
ilyenek elkerülése céljából előzetesen, a ma szokásos felvilágosítási
módok túlságosan körülményesek és ezért igen sokszor csak
későn vagy egyáltalán nem vezetnek célhoz.
Vájjon a minisztériumi külföldi tudósítók módjára szervezendő állami állásokra, a követségek vagy konzulátusok kere
tébe beékelendő magyar jogügyi tanácsosokra gondoljunk-e
inkább, avagy az egyéni kezdeményezés nagyobb vonzó erejével
bíró és a közjegyzők módjára kinevezendő külföldön ügyködő
és állandó magyar jogi szakértők gyanánt szereplő ügyvédekre,
erről vitatkozhatni.
Nem lehet azonban kétséges, hogy a magyar jogi képzésnek
és képesítésnek az idegen joganyagokkal meg kell bővülnie és
Dr. Almási Antal.
viszont ezeket meg is kell bővítenie.

Pillantás a visszapillantásra.
A budapesti

államrendőrség

munkája

az 1915.

esztendőben.*

A rendkívüli állapotok bekövetkeztével, később pedig az ezeknek hatása alatt létrejött érdek, érték és nézőpont eltolódások egyik
jelentékeny következménye a végrehajtó hatalom által végzett
munka fontosságának nagy méretekben való megnövekedése.
A közviszonyok sajátságos alakulata, az egyes — magukban talán
jelentékteleneknek látszó — rendelkezéseknek különös fontossá* Jelentés a budapesti állami r e n d ő r s é g 1915. évi m ű k ö d é s é r ő l .
Budapest, 1916. Radó 1. nyomdája. 384 old. A szövegben «Jelenlés»
megjelöléssel idézve.

got kölcsönöz, amelyeknek pontos végrehajtása, ha nem is egyenlő
súlyú, mindazonáltal kivétel nélkül messze kiható állami érdekeknek követelménye. Nincsenek ezek között «minima», amelyekkel
egyébként nem törődik a praetor, nincs cquantité negJigeable»,
amelyre súlyt csak a túlbuzgók kicsiny csoportja helyez. A cél,
amely nem csupán szentesíti eszközeit, de tartalmat és fontosságot is kölcsönöz azoknak, a jelen esetben is irányadóul szolgált
tevékenységek értékelésénél. Helyesen fogja fel ily körülmények
között a Jelentés is a helyzetet, midőn megállapítja, hogy a ((közrend érdeke az államigazgatás legelső, legfontosabb tényezőjévé®
vált (54. old.). Viszont kétségtelen, hogy a változásnak az igazgatási ág szerveinek működésében is, amennyiben ez a feladatok
megoldására képesnek mutatkozott, mélyreható nyomokat kellett
hagynia. A Jelentés szerkezetéből és beosztásából azonban ezek
a nyomok nem tűnnek ki, csak az egyes elszórt és gyakran csak
futólag említett adatok összevetéséből alkothatunk magunknak
képet arról, mily hatalmas arányokban bővült a tevékenységi
kör és mily ernyedetlen és odaadó munkásságot kívánt annak
túlnyomó részben kifogástalan betöltése. A bűnügyi osztály háborús működésének és a fiatalkorúak háborúval kapcsolatos bűnözésének alig tizenöt oldalra (153 -168. old.) terjedő nagyon is
vázlatos jellemzésén kivül a Jelentés mindenben a régi, békés
formák között marad, annyira, hogy egyes részleteknek a korábbi
években kiadott jelentésekből való változatlan átvételét is célszerűnek tartotta.
Az elmúlt, de már oly sokszor visszavágyott időkből átvett keretek talán azok, amelyek a Jelentés szerzőjét derűsebb,
néhol optimisztikus kedélyállapotba ringatták. Ennek"~hatása
alatt születhettek azok a jóleső, szívet-lelket megnyugtató megállapítások az elmúlt esztendő keservesen súlyos napjairól. így
többek között szinte csodálkoznunk kell, hogy az élelmiszeruzsora miatt még merültek fel — és nem is elvétve — panaszok,
hogy újabb és újabb konkrét esetek jutnak tudomásunkra, midőn azt olvassuk, hogy az intézkedések «még idejében megszüntették ezeket a visszaéléseket és üzelmeket)) (81. old.), hogy «a
szigorú felügyelet meghozta a kívánt eredményt)) (94. old.), továbbá, hogy ((sok esetben a próbálkozó üzérkedés még csirájában,
elfőj tátott)) (104. old.). Hálátlanok volnánk, ha a legnagyobb készséggel cl nem ismernők, hogy a rendőrség nagyarányú és üdvös
működést fejtett ki e téren; a szigorú ellenőrzés, a gyakori piacvizsgálat dacára, hogy — mint a Jelentés őszinte örömmel kiemeli — «a vevőközönség és az árusok megelégedésére is folytattatott le» (112. old.), jótékony hatás nélkül nem maradt.
Hogy félre ne értessünk, nyomatékosan és ismételten is kell
hangsúlyoznunk, nem a rendőrségnek valóban buzgó és fáradságot nem ismerő ellenőrző és megtorló munkája az, mely ellen
ehelyütt kifogást emelünk, csupán az ellen van szavunk, ha a
Jelentés a kiskereskedőknek minden téren elharapódzott uzsoráját, amely miatt az 1915. évben csupán a VII. kerületben 1034
feljelentés történt, gyökeresen kiirtott és immár csak a történelem lapjaira tartozó jelenségnek tünteti fel. Sajnos, ettől még
messze állunk, a megelégedett szemlélődés helyett a baj leküzdését előmozdító javaslatok becsesebbek lettek volna. Sőt annak
észlelését is, hogy «a hatóságilag megállapítottnál kisebb súlyú
zsemlyék készítése miatti panaszok is teljesen megszűntek)) (97.
old.) talán inkább a zsemlyék megszűnése, mint a nemesebb erkölcsi érzések túlsúlyra jutása tette lehetővé.
Örömmel és teljes elismeréssel vesszük tudomásul a rendőrség egész személyzetének az elmúlt évben tanúsított derekas működését. Örömünket talán csak az mérsékli, ha figyelembe kell
vennünk, hogy ezen szakavatott, céltudatos munkásságnak a jövőben való változatlan fentartása tekintetében úgy a fogalmazó
személyzet, mint a legénység körében nélkülözzük a biztosítékokat.
Nem látunk gondoskodást megfelelő succerestentiáról! A jogászi
elem aránya a hivatalnoki karban párhuzamosan csökken a képzett,
intelligens elem arányával a legénységben (11. és 14. old.). Nem
szükséges itt ismételten részleteznünk, hogy ennek mi az oka,
sőt talán azt sem, hogy mi a következménye. Igaz ugyan, hogy
a rosszul javadalmazott, túlterhelt fogalmazói kar összeszedte
minden erejét és dolgozott a végkimerülésig, de már a kedvezőtlen szolgálati viszonyok hatása erősen érezhetővé vált a legénység munkateljesítményén. A82°/o-ban földmíves emberekből,
tehát szellemiekben a legalacsonyabb társadalmi rétegből kikerülő őrszemélyzet, amelynek 80%-a csak magyarul beszél, kép-
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telen betölteni azt a nehéz, tömérdek önfegyelmet és jóakaratot
feltételező hivatást, amely a nagyvárosokban az utóbbi időben a
rendőrök osztályrészévé lett. Ez az oka annak, hogy a nagyközönség mégsem barátkozott meg jobban az államhatalomnak utcasarkokon posztoló közegeivel, hogy félve és csak minden egyéb
hiányában közeledik hozzájuk, ha valamelyes felvilágosításra van
szüksége; ez az oka annak is, hogy szaporodnak az összezördülések, sőt a véres kimenetelű dulakodások (144. old.) is rendőr
és nép között. A fegyverhasználat folytán ejtett sérülések eseteinek leírása (145. és köv. old.) is a fentieket erősíti meg. A rendőr,
aki az őt öklével megütő emberen kardjával súlyos sebet ejt, a
karját el nem engedő emberen pedig kardjával kétszer végig
vág, a deréköv szíjjával hadonászó és öt e közben megütő katonát két helyen kardjával megsebzi, alaposan kimutatta, hogy a inegrendszabályozást elsősorban is ő rajta kellene kezdeni. Feltétlenül helyeseljük ezért a főkapitánynak azt az intézkedését, hogy
fegyverhasználat folytán ejtett sérülések minden egyes esetében
az iratokat az illetékes kir. ügyészséggel is közölte.
Bármily felfogáson is legyenek a büntetőjogászok a háború
és kriminalitás kölcsönhatásai felől, az kétségtelen, hogy az elmúlt esztendőben a rendőrség bűnügyi osztályában az ügymenet
képe lényeges változáson ment keresztül. Es ha talán nem is
ment a túlzástól a Jelentésnek az a kitétele, hogy a ((társadalom
alja helyett a közbecsülésre mindig féltékeny volt notabilitások
mögött)) (161. old.) zárultak le most gyakran a cellák ajtai,
annyiban el kell ismernünk a jelentés igazát, hogy a magasabb
társadalmi osztályokhoz tartozó elemek fokozott mértékben vettek részt a bűncselekmények elkövetésében. Ez a tény egyszersmind maga után vonja a bűncselekmények bonyolódottságát, jelentékeny anyagi érdekek sérelmét, a felderítést megnehezítő óvatosságot az elkövetésben és végső fokon a nyomozó
hatóság feladatának súlyosbodását. Az ezen körülmények hatása
alatt beálló munkateher mellett nincsen különösebb jelentősége
tehát annak, hogy a feljelentéseknek csupán 68%-ában járt
eredménnyel a nyomozás az 1914. évbeli 70%-al szemben és még
inkább tulajdonítható a rendkívüli állapotok hatásának, különösen a harctéri szolgálat mindig növekvő arányainak az a körülmény is, hogy a feljelentetteknek csupán 72%-át nyomozta ki a
rendőrség az előző évi 77%-al szemben. Kicsiny mértékben
mutatkozó visszaesések ezek, amelyek a békés viszonyok beálltával hamarosan kiköszörülhetők lesznek. Bár egyes bűncselekmények elkövetésével sok esetben igen nagy károkat okoztak a
bűntettesek, a kárstatisztika is megfelel az általános adatoknak,
amennyiben az elkövetett bűncselekmények számában beállott
csökkenéssel öszhangban az előidézett összes kár összege
(11.594,077 kerona) is alatta marad az 1914. évi összegnek
(13.925,745 K). Megtérülvén pedig ebből körülbelül 5Vs millió K
(46%, 1914-ben 47%), az elveszett javak értéke 6*25 millió K-t
tesz ki. A háborúval kapcsolatos kedvezőtlen személyzeti viszonyok, valamint az esetek újszerűsége tehát itt is némi visszaesésnek lett okozójává. Az egyes bűncselekmények okozta károk
szempontjából feltűnő a lopások által előidézett kárösszeg
(3.929,826 K, 1914-ben 3.048,058 K) jelentékeny emelkedése míg
a Jelentés szempontjából némi tűnődésre ad okot, hogy mit lehet és kell a gyújtogatás és tűzvészokozásnál ((megtérült kárnak))
tekinteni. (156. old.) Itt jegyezzük meg már, hogy a budapesti
m. kir. államrendőrségnek kirendeltsége és ennek a vidéken teljesített nagyszabású munkálatai mindenesetre a közölt néhány
sornál (158 old.) bővebb megemlékezést érdemeltek volna. Ezzel
szemben az utóbbi által teljesített működés adatainak a budapesti rendőrség adataival való gyakori összevegyítése csupán
zavart és félreértéseket hoz a kimutatásokba.
A nyomozó tevékenység, valamint a károk megtérítésére
irányuló munka csökkenő sikerére vonatkozóan joggal utal a
Jelentés (171. old.) a közönség érdeklődésének megcsappanására, mint a nyomozó munka sikerét befolyásoló körülményre.
Főleg a városi közönség, melyet békés időkben jelentékenyebb
bűncselekmények valósággal izgalomba hoznak és akik közül
már nem egy akadt, aki mint műkedvelő detektiv a nyomozó
közegek munkáját lényegesen elősegítette, most kizárólag saját
bajával van elfoglalva. Mindennap új, nehéz feladatokat hoz magával, amelyek megoldása után fölösleges energia már nem
marad.
Hálás munka lesz azonban a háború után ezt az érdeklő-
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dést újból felkelteni és siker esetén az elismeréssel sem fukarkodva, ébren is tartani.
Valamint az 1914. évben, úgy a legutóbbi Jelentésben is megtaláljuk azokat a következtetéseket, amelyek abból az igen természetes körülményből, hogy a háború óta a polgári hatóságok
elé kevesebb bűntettes kerül, a közerkölcsök javulására, a rend
és biztonság megszilárdulására és hasonló üdvös állapotok bekövetkezésére is utalnak. (170. old. stb.) Annyira köztudomású
az újabb büntetőjogi irodalomban az ily következtetéseknek
alaptalansága, hogy nem tartjuk szükségesnek, hogy az előttünk
már minden képzelhető megvilágításban felhozott érveket most
magunk is elismételjük. Csak röviden utalunk tehát arra, hogy
az a tény, hogy az 1915. évben 11,198 feljelentéssel (32,392) ós 11,876
(35,450) gyanúsított személlyel volt kevesebb, egyenlőre csupán
mint elszigetelt egymagában álló adat jöhet íigyelembe, míg majd
utóbb az egyébirányú statisztikai vizsgálódásokat is figyelembe
véve, a fenti jelenségnek valódi értékét megállapíthatjuk. Emellett még csak az összes bűncselekményekre vonatkozóan sem
lehet kiterjeszteni ezt a csökkenést. Mert míg a vagyon elleni
bűncselekmények száma 30%-al kevesbedett, addig az emberi
élet ellen elkövetett bűncselekmények száma mintegy 20%-al
(159:127) szaporodott, úgy hogy a Jelentés, amely az élet és a
testiépség ellen elkövetett bűncselekményekről közös konklúziókat ad és az utóbbiakban beállott csökkenést helytelenül az
előbbiekre is kiterjeszti, megelégedést sugárzó sorait egyáltalában
nem tudja számbeli adatokkal megindokolni. (170. és köv. old.)
A színleg kedvező arányt itt tehát csupán a testisértéseknek
20%-al való csökkenése vonta maga után. Annyit azonban teljes
bizonyossággal megállapíthatunk, hogy a nőknek a bűnözésben
való részvétele emelkedőben van (1915-ben 30%-át, 1914-ben
24%-át képezik az összes bűntetteseknek). 4"ermészetcs következménye ez ama változásnak, amely a nők helyzetében a családfcntartók hadbavonulása következtében bekövetkezett. Az
anyagi, létért való küzdelemben kerül most a legtöbb nő a bűn
útjára, amit határozottan bizonyít az az egyetlen adat is, hogy
lopás bűncselekményével gyanúsítottak között a nők 1915-ben
90%-al nagyobb számban szerepeltek, mint 1914-ben.
A bűncselekmények számában mutatkozó általános kevesbedés
eléggé egyenlőtlenül oszlik el az egyes deliktumok közölt. Míg a lopások száma 21%-al, addig a rablásoké 60%-al, a csalásoké 25%-al,
a sikkasztásoké körülbelül 27%-al csökkent. Valóban aggályt
keltő mértékben növekszik azonban a gyújtogatások és tiizvészokozások száma (221, 1914-ben 58) úgy, hogy az ezen bűncselekmények által az 1915. évben okozott kár 30-szorosa az
1914-ben szenvedett kárnak. E hatalmas és az általános viszonyokkal összefüggésbe nem hozható szaporulat okaira, az elkövetés körül észlelt sajátosságokra vonatkozó felvilágosításokat a
Jelentésben hiába keresnénk.
Háborús patinát különösen a vagyon elleni cselekmények
vettek fel. A bizonytalan elemeknek az a része, amely hadiszolgálatra alkalmatlannak találtatván, itthon lézenghetett és a zavarosban való halászás sajátos gyönyöreit élvezhette, nem mulasztotta el, hogy mihelyt a legkisebb .folytonossági hiányt is fedezte
fel a mindennapi élet menetében, oda nyomban beférkőzzék és
a rendkívüli állapotok okozta pillanatnyi zavarokat saját tisztességtelen céljaira kihasználja. Ha a postahivatalban rövid időre
megtorlódnak a tábori küldemények, máris gyakorivá lesz ezeknek megdézsmálása (300. eset, 182. old.). ((Speciális hadi jelleget
ölt a csalás is», mint a Jelentés találóan megjegyzi (181. és köv.
old.). A felsorolt számos eset túlnyomó része már a napilapokból ismeretes, így a hadisegély-csalásnak különböző eseteivel is
már gyakran találkoztunk. A sikkasztások már kevésbé és inkább
csak annyiban hozhatók vonatkozásba a háborús állapottal, hogv
a személyzethiány folytán gyakran történt meg, hogy a válogatás és személyi megbízhatóság vizsgálata nélkül kerültek a bűnözésre hajlandósággal bíró egyének bizalmi állásokba, ahol nem
mulasztották el alkalmazóikat az emberi tisztességbe vetett
bizalmukból alaposan kiábrándítani. A közönséges bűncselekményeket elkövető bűntettesek személyi viszonyai tekintetében az utóbbi évben sem mutatkozik nagyobb változás ; a különleges esetek mindig ritkák. Á bűnös hajlamok fékentartására a világháború nagy eseményei sem voltak képesek ;
aki pedig mindeddig megmaradt a tisztesség útján, az az elmúlt esztendőben sem talált különös okot, hogy onnét letér-
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jen. A letartóztatottak közölt mög mindig a legtöbb az önálló
iparos ós kereskedő (32%), de alig kevesebb a bizonytalan foglalkozású, megélhetését hosszabb időre nem biztosító munkás
(31%). Az aránytalanul alacsony fizetésű állami alkalmazottak
nyomorának szomorú visszahatása az államvasúti alkalmazottak
által elkövetett nagyszámú (428 bűntettes) és tetemes anyagi
kárt okozó lopás.
A bűncselekmények egyéb osztályai között a számbeli csökkenés eléggé arányosan oszlik meg. Általános emelkedés csupán
a rendkívüli viszonyokkal közvetlen vonatkozásban álló izgatás
(125 eset, 1914-ben 44), fegyveres erő elleni bűntett és vétség
(69, tavaly 27) és megvesztegetés (32, tavaly 4) tekintetében jelentkezett. Következménye ez egyszersmind az ezen bűncselekmények megítélésében mutatkozó szigor fokozódásának is, amely
az egyébkor figyelmen kívül hagyott bárgyú és célzatosság nélkül tett kijelentéseket és véghezvitt cselekményeket is bűnvádi
eljárás alá vonta.
Békés, zavartalan állapotok között a kihágások
statisztikája
csaknem megegyezik a bűntettek és vétségek számadataival. Az
1915. évben azonban módosítólag hatott az ú j törvények és rendeletek jelentékeny száma, amelyek a bennük foglalt rendelkezések megszegését kihágásnak nyilvánítják. Az elkövetési tér ily
körülmények között szélesbedvén, természetszerűleg a kihágások
száma is magasabb volt, mint különben lett volna. Még jg.y s e m
érte el azonban a végösszeg az 1914. évi mennyiséget, sőt egy
34%-os csökkenés mutatkozik, amely azonban inkább mesterséges úton j c t t létre, mert — mint a jelentés is megjegyzi — «az
őrszemélyzet tagjai ma, amikor a háborús állapotokkal összefüggő teendők súlya alatt amúgy is roskadozva dolgozik a
rendőrség, utasítás szerint a kisebb jelentőségű kihágási esetekben megelégedtek figyelmeztetéssel és elhárítással s csak múlhatatlannak mutatkozó esetben éltek a megtorlás, illetve a feljelentés kötelességével)) (89. és 373. old.). Hogy az ügyvitel egyszerűsítésének ez a módja, midőn az elemi műveltségű rendőri
közeg megelégedettsége és szabad mérlegelése mérvadó a feljelentés megtétele szempontjából, nem vont mindig kívánatos
következményeket maga után, erre majd alantabb fogok kitérni.
Most csak annyit, hogy a fenforgó esetek súlyosságának megbírálását csalt szakképzett közegekre szabadna bízni. Különösen
is áll ez a jelen viszonyokra, midőn, mint a Jelentés is kiemeli,
((a kihágási esetek jó része az élelmicikkek eladása körüli uzsorára esett® (64. old.), ily esetekben a megtorlásnak még a kevésbé súlyos esetekben sem szabad elmaradnia. A kihágást elkövetőket nemük szerint vizsgálva, a nők terhére jelentékeny
emelkedés mutatkozik, sőt az a szokatlan körülmény is észlelhető egyes kerületekben, hogy a női bűnözők száma jelentékenyen meghaladja a kihágást elkövető férfiak számát. (Pl. a VII.
kerületben kihágás miatt eljárás 6249 (tavaly 524) nő és 3243 (tavaly 9717) férfi ellen.) A háziasszonyok autonómiájának bástyáit
romboló háborús gazdasági rendelkezésekkel szemben történt gyakori engedetlenség növelte ily szembetűnő mértékben a kihágást
elkövető nők számát. A megtorlásnak ily cselekményeknél a büntető parancs volt a legmegfelelőbb alakja. A kerületi kapitányságok gyakran is vették igénybe ezt az intézményt, amellyel a
közönség is megbarátkozott már; így pl. a II. kerületi kapitányságnál a büntető parancsok 50%-ában az elítéltek megnyugodtak (65. old.). Az általános pénzbőség egy adalékaként érdemel
felemlítést, hogy a pénzbüntetések összege a kihágások számbeli
csökkenése dacára is emelkedik (283,956 K. tavaly feltűnően
kevesebb, mondja a Jelentés, számadatok közlése nélkül (373. old.).
A pénzbüntetést helyettesítő elzárást kevesebb esetben szabták
ki, az elítéltek a büntetés ((leüléséhez® szükséges idő alatt munkájukkal a büntetésnél nagyobb összeget tudtak keresni.
Ha semmi egyéb, úgy már egymagában a fiatalkorúak kriminalitásáról közölt adatok elegendők ahhoz, hogy lehűlsék
mindazokat a reménykedőket, akik törhetetlenül bíznak a háborúnak általános erkölcsnemesítő hatásában. A helyzet kópét a
Jelentés különböző részeiből gyűjtött adatokból r a k h a t j u k össze.
Amit a Jelentés «a fiatalkorúak bűnözése és a háború)) (167. old.)
című egyoldalas fejezetben felemlít, amely terjedelemre a mozgó
köszörűsök helyzetéről beszámoló jelentést alig haladja meg. Hamlet szavaival jellemezhetjük legjobban: Words, Words, W o r d s —
szavak, szavak, merő szavak. Újból halljuk, amit már annyiszor
hallottunk : az apa, vagy a családfentartó hadbavonulása, a fel-
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ügyelet nélkül maradt gyermek csatangolása stb. De hát kell-e
ennek így lennie, nem lehetne-e ezen segíteni? természet törvénye-e az, hogy a hadbavonult gyermekének csatangolnia kell ?
Csak bele kell néznünk a németországi katonai és polgári hatóságok idevágó és már az 1915. év elejéről keltezett rendelkezéseinek
tömegébe, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ennek a bajnak
is megvan az orvossága. Minderre vonatkozóan azonban a Jelentésnek nincsen megjegyzése. A közölt számadatok pedig félreismerhetetlenül utalnak a helyzet komolyságára. Csak néhányat
fogok felsorolni. Az 1914. évben őrizetbe vétetett 177, 1915-ben
428 fiatalkorú. A VIII. kerületben a vagyon elleni cselekmények
30—35%-át fiatalkorúak követték el. A vagyon elleni bűncselekményekben — jegyzi meg kurtán a IX. ker. kapitányság jelentése — különösen a fiatalkorúak vezettek (108. old.). Hasoidó
adatokat nyerünk a Jelentésnek a gyermekvédelmi munkáról
beszámoló fejezetéből is (266. old.). A rendőri gyermekbíróság
elé került ügyek száma csaknem ezerrel való emelkedést mutat
ki az ügyforgalomban (6036 : 5156), Az összes ügyek 20'4%-ában
leányok voltak a terheltek, akik által elkövetett cselekmények
9
/io ed része pedig titkos kéjelgés, vagyis az erkölcsi züllés félreismerhetetlen jelensége. A gyermekmenhely fokozottabb igénybevétele (281. o.), a patronage-tevékenység kiépítése kétségtelenül helyes eszközök a fiatalkorúak züllésének meggátlására. E tekintetben azonban még sok munka van hátra. Újpest területén például a gyermekvédelem társadalmilag még nincs szervezve (108.
old.) stb. Sok fáradozás és még több jóakarat kell még, míg e
téren nyugvóponthoz érhetünk. Mint említettük, a rendőri gyermekbíróság ügyforgalmában tekintélyes szaporodás mutatkozott,
ennek dacára is az ügyforgalmi kimutatás adatai teljes elismerést érdemlő, mindenben szakszerű munkáról adnak számot (276.
old.). A felmentések (7%) állandó csökkenése arra mutat, hogy
a bíróság az általánosító elbírálás helyett arra törekedett, hogy
ne mulasszon el esetet, midőn a fiatalkorú egész személyiségét
véve vizsgálat alá, ennek érdekében valamelyes intézkedést megtehet. Az enyhébb, de vagyoni kárt okozó kihágásoknak
pénzbüntetéssel való rendszeres megtorlása (11 *2°/o) csak helyeselhető (277. old.).
Kevésbbé megnyugtató ellenben a közbiztonsági központi
rendőri büntetőbíróság tevékenységéről szóló kimutatás (284.).
A Jelentés ugyan nem kisebb eredményt, mint azt helyezi kilátásba, hogy ((erélyes, de emellett mégis emberszerető végrehajtás
rövid időn belül végleg megfogja szabadítani
a fővárost
a közveszélyes elemektőb (283. old.), ez a fényes ígéret azonban ne
legyen akadálya a multak bírálatának. Tagadhatatlan pedig, hogy
abban a munkában, amely vagy 40%-ában negatív eredményt
mulat fel, valami hibának kell rejtőznie. Az elítéltek száma
1915-ben 4211, a felmentetteké 3063 (1914-ben 7208 és 3066). Alig
érthető az arány, ha az eljárás megindításában könnyelműséget,
vagy az ítélkezésben felületességet nem tételezünk fel.
A háborús életviszonyoknak egy, a távol jövőre is kiható
jelenségével kell foglalkoznunk e helyen az erkölcsrendészeti
osztály működésével kapcsolatban: a nemi érintkezés terén beállott desorganisatióval. A Jelentés, mint az elmúlt években, úgy
most is minden igyekezettel azon van, hogy mondanivalóját e
tárgyban a minimumra szorítsa. Ez a szűkszavúság annál feltűnőbb,
mert egyébként a Jelentós nem fukarkodik a részletekre menő adatok megemlítésével. Hogy csak néhány példát soroljak fel, a Jelentés a főváros költői leírását nyújtja (83. old.), megtudjuk, hogy az
V. kerületben «nem kevesebb, mint három mesterséges jégpálya
szolgál a tanuló i f j ú s á g sportcéljaira)) (78. old.), m e g m o n d j a hány
harapós kutya lakolt Újpesten (121. old.), és hány kéjnő a VI.
kerületben (93. old.); elolvashatjuk a Jelentésben, hogy sok előkelő személy fogatja robogott végig Kőbánya utcáin (109. old.),
valamint hogy a kispesti kapitányság területén «az elmúlt nyáron két hónapig egy vidéki színtársulat tartott előadásokat elég
jó eredménnyel)) (127. old.). Hasonlóan megnyugtató a helyzet a
tánciskolák látogatottsága tekintetében is (286. old.). Mindezekkel szemben az erkölcsrendészettel kapcsolatos viszonyokat ismét csupán a különböző részekből összehordotl adatokból állíthatjuk össze. Szomorú és kietlen az a kép, amelyet ilymódon
nyerünk. A súlyos nemi betegségek elszaporodása és a keresetszerű titkos kéjelgés óriási emelkedése vörös fonálként húzódik
végig a Jelentés minden lapján. Ezekhez az adatokhoz valóban
nem kell kommentár, s talán ez az oka annak, hogy a Jelentós
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is legtöbbször megjegyzés nélkül, mint csekély jelentőségű, avagy
természetszerűleg bekövetkező lényeket közli velünk az alábbi
számokat. A titkos kéjelgés miatt feljelentettek száma az 1915.
évben már az előző évhez képest is 150%-kal emelkedett. Az ezen
címen előállítottak 35%-a szenvedett nemi betegségben; az előállított 1805 nő közül 409, vagyis 22% fiatalkorú. Általában még
a Jelentésben foglalt szűkös adatok alapján is azt a benyomást
nyerjük, hogy á rendőrség fáradságos mőködése dacára is az erkölcsrendészet ügye egy nem kívánatos, elhajló irányban halad a
desorganizáció felé. Az 1915. évben újonnan bejegyzett bárcás és
igazolványos kéjnők száma csökken ( —136), ami természetes következménye a titokban űzött mesterség nagy mérvének. A rendszeres ellenőrzés alól magukat ilykép kivont elemek társadalmi
veszélyességéről — úgy gondolom — felesleges sok szót vesztegetni. De a bejegyzett kéjnők is rendszert csinálnak abból, hogy
az ellenőrzés alól kibújjanak. Mintegy 280%-kal (264. old.) emelkedik az orvosi vizsga elmulasztása által elkövetett kihágások
száma. De emelkedik az erkölcsrendészet körében elkövetelt kihágások száma általában is (6813, 1914-ben 6301). A feljelentések
számának emelkedése részben talán az ellenőrzés szigorításának is
következménye. A titkos kéjelgés elharapódzását nyomon követte a
nemibetegségek nagymérvű szaporodása, amelyeknek terjesztői
azután már igen természetesen az ellenőrzés alatt álló nők is.
Erre mutat az is, hogy az utóbbiakon megállapított megbetegedések száma is 35%-kal emelkedett (265. old.), jóllehet a létszámbeli
szaporulat csekély volt. Az 1430 igazolványos nő 1570 esetbeu
lett nemibetegség miatt feljelentve. Még a nemibetegségek általános terjedésére vonatkozóan csak két adatot kívánunk kiemelni.
A 12,090 rendőr által letartóztatott nő közül bujakóros volt 1328
(11%), míg 1914-ben csupán 6a,4% és 1913-ban 5%. A második
adatunk pedig annak megvilágítására vonatkozik, hogy a nemibetegségek magát a rendőri legénységet is mily siralmas mértékben mételyezték meg. A Jelentés alapján (349. és köv. old.)
kimutatható, hogy nemibetegségek gyógyítása 7000-en felüli ápolási napot vett igénybe, ami a 2896 főből álló legénységre átszámítva, minden egyes rendőrre 2'17 ápolási napot jelent. 1914-ben
ugyanily létszám mellett pedig az ápolási napok száma 50%-kal
kevesebb, 3405 volt. Teljesen találóan fejezi ki magát tehát a
.lelentés, midőn azt mondja (257. old.) az egy oldalra terjedő elmélkedések után ((egyéb, különösebb említésre méltó eredmény
az erkölcsrendészet terén nem fordult elő.» Sajnos, nem; eredményekről a fentebbi adatok mellett igazán nem lehet beszélni,
az említést azonban mégis megérdemelnék. És történtek-e rendszeres intézkedések ennek az elemi erővel fellépő járványnak
megfékezésére? Követte-e a rendőrség a külföldi példákat? (pl.
betegségük tudatában közösülő nők büntetése akkor is, ha ferfertőzés nem állott be ; IX. német hadsereg parancsnokának rendelkezése stb.), mivel ((igyekeznek eltéríteni szándékuktól)) (257.
old.) az új kéjnő-jeientkezőket ? Történt-e szigorítás az ellenőrzésben. Melyek lennének a rendőrség indítványai e tárgyban.
Minderről semmit sem hallunk, csupán azt tudjuk meg, hogy a
kórházban nem igen ápolják a betegeket, mert az állandóan túl
van zsúfolva. A Jelentés hallgatagsága ez alkalommal igen sokat
mondó: még a nembölcsnek is elég, megértheti és levonhatja
belőle a tanulságokat.
Az általános üzemredukció, amelyet a háború a vállalatokra
mind nagyobb mértékben kényszerít, természetesen a balesetek
számában is apadást hozott. Nyoma mutatkozik ennek a balesetek átlagösszegében is, amely 30%-os kevesbedést jelez (8452:
12,133), de megállapítható az egyes kerületek részletes jelentéseiből is. Csupán a közlekedési balesetek, főleg a villamosbalesetek
száma növekszik, amely körülmény nagyon is ismert okokon
alapszik. A járatok csökkentése dacára a szállított személyek
száma emelkedést mutat; 21 millió személlyel szállítottak többet
a villamosok (233. old.) mint 1914-ben. A jelentékenyen növekvő
forgalmat pedig nagy részben új (női) alkalmazottak és kevésbbé
gyakorlott gépész-személyzet bonyolította le. Hogy a balesetek
emelkedése a í)%-ot túl nem haladta, jelentékeny részben a rendőrség éberségének is köszönhető. Kevésbbé szigorú felügyelet alatt
állottak a számozott bérkocsik; a kocsisoknak utóbbi időben viselt dolgairól minden pesti ember őriz néhány keserű emléket
lelkében. És nem kétséges, hogy a viszonyok napról-napra roszszabbodtak az utolsó évben. Annál meglepőbb, hogy a rendőrségi statisztika (251. old.) a helyzet lényeges javulásáról számol
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be, amennyiben a számozott bérkocsik állományának változatlanul maradása dacára az 1914. évben kimutatott 2201 feljelentés
helyett az 1915. évben csupán 1761 kihágási lelj éden tésről ad
számot. Gyakorlati tapasztalatok alapján alaposnak látszik az a
feltevés, hogy a kedvező látszatot nem a bérkocsisok megjavulása, mint inkább az ellenőrzés megromlása idézte elő. Erre utal
az a körülmény is, hogy a kerületi jelentések több alkalommal
emlékeznek meg (74., 80., 91. old.) a bérkocsisok garázdálkodásairól. Egyébként sokat megmagyaráz a közlekedési rendőrség
munkáját összefoglaló jelentés, amelynek lényegót a tárgyilagosság kedvéért szószerint adjuk a következőkben (248. old.): ((A villamos vasútak ellen, különböző kihágások miatt 14, az utazóközönség, nevezetesen a menetközben fel- és leugrálok ellen
(beleértve a katonai soffőröket is (?) 1231, bérkocsisok ellen pedig majd pedig majd 2000 feljelentést tettek. Előállítottak ezenkívül 3259 egyént katonaügyben
(Ifi Ily sokoldalú munkakör betöltése természetesen a munka alaposságának ment a rovására és
abból magyarázható meg pl. oly körülmény is, hogy a fogaskerekű vasút, amely a közlekedési idény alatt talán egy napon
sem működött hiba nélkül, a jelentés szerint a modern technika
kifogástalan alkotásaként szerepel, amely ellen egyetlen feljelentésre sem volt ok (259. old.). A Jelentés külsőségeire vonatkozóan csak annyit, hogy nyilvánosságra hozatal előtt még egy
gondos átvizsgálásra lett volna szükség. A Jelentésnek fárasztó
és értékes munkát végzett szerzője ekkor feltétlenül észrevette
volna, hogy a statisztikai táblázatok nagy részében számtani hibák vannak (pl. 79., 99., 101., 114., 284. stb. old.), hogy egyes
mondatok szószerint ismétlődnek (334. és 335. old.) és hogy ily
kitételek mint ((őrjáratunk egy őrszoba keretében jár)) (110. old.),
((a férfilakosságnak a forgalomból való kivonása)) (373. oldal),
«a közlekedési eszközök okozta balesetek közt legtöbb a villamosbaleset)) (160%) ! (209. old.) és ehhez hasonló kisiklások súlyos
szépséghibák ily közhasznú, komoly miiben.
Ezek volnának lényegesebb észrevételeink a rendőrség 1915.
évi munkája és az arról szóló Jelentéssel szemben. Hogy általában inkább kifogásainknak és nem elismerésünknek adtunk kifejezést, az nem csupán az emberi természetben rejlő köszönetlenségnek következménye, hanem inkább annak, hogy a budapesti rendőrség európaszerte ismert működése nem szorul olcsó
babérokra. De meg aztán Antonius is megmondta már «the
evil that men do lives after them, the good is oí't interred
with their bones®.
Dr. Auer Ggörgg.

Alaptőkefelemelés tartalékból vacjy titkos
tartalékból.
Nap-nap után olvashatunk a napi sajtóban az újabban bekövetkezett alaptőkeemelések alkalmából fulmináns fejtegetéseket a tartalékok közérdekellenes kiosztásáról. Nem árt tehát, ha
e kérdést a nézetek tisztázása végett a létező jog szempontjából
kissé megvizsgáljuk.
I.
A részvénytársaság alaptőkéjének felemelése alkalmával tartalékait — az alábbi korlátozásokkal —- kétféle módon használhatja fel.
Olykép, hogy a részvények névértéke a tartalékból vett öszszeggel felemeltetik, vagy olykóp, hogy új részvények bocsáttatnak ki és ezek a részvényeseknek ingyen adatnak át, ellenértékük ellenben a tartalékból fedeztetik.
Mindkét esetben lehetséges, hogy a részvényesek is hozzájárulnak az alaptökefelemeléshez s az ehhez szükséges összegnek
csak egy része fedeztetik a tartalékból, ami azonban elvi különbséget nem okoz.
Röviden kívánok csak arra a kérdésre kitérni, hogy a KT.
148. §-ának tilalma ellenére lehetséges-e az alaptőke felemelés új
részvény kibocsátása nélkül is. Ennek semmi akadálya sincs, ha
a részvények névértéke oly összeggel emeltetik fel, amennyi az
alaptőkére a tartalékból egyidejűleg befizettetik. Ellenben a KT.
168. §-ába ütköznék, ha ezt az összeget a társaság nem a tartalékból fedezné, hanem a részvényesektől követelné be.
Az Értekezlet ezt nem ismerte el, már a megokolás is mutatja azonban, hogy tévesen. <(A tartaléktőkének meg van alapszabályszerű feladata, melytől azt elvonni nem szabad.» (L. jkvek
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132. 1., dr, Neumann Ármin: lvere.sk. törv. magyarázata I. köt.
410. I., dr. Nagy Ferenc I. k. 377. 1., dr. Kuncz Ödön: Alaptőkefelemelés 6. s köv. 1.). Helyesen tartja Nagy Ferenc ennek ellenére
a névértékfelemelést oly tartalékból megengedhetőnek, amelynél nincs alapszabályszerű feladattól való elvonás, ámde ennek
ellenére a szabályt mégis úgy mondja ki, hogy az alaptőkefelemelés «egyedúl új részvények kibocsátása útján történhetik**.
(Ugyanígy Vályi: Magyar cégjog 439. s köv. 1.) Kuncz Ödön elismeri, hogy a társaság vagyona nemcsak új részvény kibocsátása útján szaporítható, ámde a tartaléknak alaptőkévé való átalakítását, élesen elválasztja az ú j részvény-kibocsátástól, ami
helytelen, mert hiszen a kettő együtt jelentkezhet.
Az Értekezlet a névértéknek felemelését oly megokolással
vetette el, amely egyáltalában lehetetlenné tenné a tartaléknak
alaptőkévé alakítását, még új részvény kibocsátás esetén is. Az
alábbi fejtegetések ki fogják mutatni ennek helytelenségét, Arra
pedig, hogy a tartalék új részvény-kibocsátás útján igen, névértékfelemelés útján pedig nem fordítható alaptőkeemelésre,
nincs és nem is lehet érvelés.
Bíróságaink gyakorlata is oly magyarázatát adta a hivatkozott 148. §-nak, hogy a névérték felemelhető az alaptőke megfelelő szaporítása esetén. így Kúria 94/900. (Dtár III. f. XVII. k.
78. sz., az itt közölt esetre azonban az indokolásban kimondott
elv nem vonatkozik, mert a kérdéses esetben a névérték részvények összevonása útján emeltetett), Kúria 986/85. (Dtár új f.
XIV. k. 10. 1.). Bp. tábla 545/912. egyenesen kimondja, hogy a
tartalékalap alap tőkefelemelésre (névértékfelemelés által) fordítható, ha a tartalék ezen része az alapszabályokban kötelezően
előírt tartalék mennyiségét meghaladja (Hitolj. Dtár VI. köt.
128. sz.).
Kérdés marad, vájjon megáll-e az a felfogás, hogy a névértékfelemelés módozatához az összes részvényesek beleegyezése
szükséges (így Kuncz Ödön, Nagy F. sem tartja a részvényeseket kötelezhetőknek), vagy pedig egyszerű közgyűlési határozat
elégséges-e. Erre az alábbiak adják meg a választ.
Eljutottunk a lényeges kérdéshez: megengedi-e egyáltalában'
a tartalék természete az alaptőkévé való átalakítást.
A részvénytársasági tartalék a mérlegnek egy tétele, könyvviteli fogalom. Legkönnyebben eredményre jutunk tehát, ha ezt
nemcsak nem tévesztjük szem elől, hanem egyenesen a könyvvitelből indulunk ki.
A tiszta vagyon számlái között szereplő tőkeszámla az, amely
egy vállalat eredeti alaptőkéjét s annak változásait kimutatja.
Mint ilyen a mérleg passziv oldalán szerepel. De míg magánvállalat mérlegében az eredeti tőke s annak szaporodása vagy
csökkenése egy számlán, a tőkeszámlán jut teljesen kifejezésre s
a veszteség-nyereség számlát is a tőkeszámlával zárjuk, addig a
részvénytársaságnál az alaptőke változhatatlanságának elvénél
fogva a tőkeszámlát meg kell osztanunk, hogy külön tűnjék ki
1. az eredeti alaptőke, 2. a később félretett tőke, vagyis az előbbinek gyarapodása és 3. a nyereség. Hogy ez lehetséges legyen,
közbe , kell iktatni még egy számlát, a mérlegszámlát s már most
ezzel zárjuk az összes számlákat, a veszteség-nyereség számlát
is. (L. Trautmann : Könyvvitel 339. s köv. I.', Reisch-Kreibig:
Bilanz und Steuer II. k. 4—5. 1., Rehm: Die Bilanzen etc. 162.
s köv. 1., Simon: Die Bilanzen 74. s köv. 1.)
A most említett könyvvitel-technikai megoszlása a tőkeszámlának azonban csak formális és nem változtat azon, hogy az
alaptőke és a tarlalékok a részvénytársaság tiszta vagyonának
alkotórészei.
De az a jogelv, amelynek folytán a formális megoszlás előáll, mégis bizonyos jogi különbségeket okoz köztük. így a KT.
165. §-a értelmében tilos az alaptőkéből osztalékot adni, ami a
tartalékra már nem áll ilyen kategorikusan s egyáltalán a tartalék felhasználása könnyebb, míg az alaptőke csak a hitelező
hozzájárulásával csökkenthető (KT. 209. §.).
Általánosságban semmi akadálya sincs annak, hogy a tartalék alaptőkévé alakittassék. A társaságnak ezáltal sem több, sem
kevesebb tiszta vagyona nem lesz.
De ez az általános szabály a tartalékok keletkezési különbözősége szerint módosul.
s
Tartalék létesítését elrendelheti a törvény (nálunk csak speciális esetekben), az alapszabály vagy végül a közgyűlés. Az az
eset, ha az igazgatóság utal valamely összeget tartalékba, csak
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megfelelő alapszabályi intézkedés esetén lehetséges s így az említett második eset ezt szubszumálja.
Természetesen minden esetben végeredményben a közgyűlés
határoz, hiszen a KT. 179. §-ának 2. pontja értelmében a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása felett minden esetben a közgyűlés határoz. Csakhogy
míg alapszabályintézkedés a közgyűlés akaratelhatározásának
korlátokat szabhat, s ha a közgyűlés az alapszabályok megfelelő
intézkedéseinek kivitele gyanánt tartalékol, joggal beszélünk alapszabály által létesített tartalékról, addig abban az esetben, ha az
alapszabályok szabadkezet biztosítanak a közgyűlésnek, a tartalék létesítése valójában csakis ennek elhatározásán alapszik, s
ezt joggal nevezhetjük közgyűlési tartaléknak.
A tartalékot létesítő forrás szabja meg a tartalék rendeltetését is a tartalék természetének követelményein belül.
Önként adódik a fentebbiekből, hogy mik ezek az általános követelmények. A tartalék a társaság tiszta vagyonának része.
Járulékos tőke, Zusatzkapital, amint a német írók nevezik. Rendeltetése ugyanaz, mint az alaptőkéé, az aktiv vagyon lekötése
a hitelezők javára. Veszteségek elsősorban a tartalékot, azután
az alaptőkét támadják meg. Mentől inkább van a részvénytársaság tartalékokkal ellátva, annál biztosabb és állandóbb a hitele,
annál inkább állandósulhat az osztalék és árfolyam, annál könynyebb új beruházásokat idegen tőke igénybevétele nélkül létesíteni.
Ebből már kitűnik, hogy a tartalék célja mindig a tiszta
vagyon szaporítása, de nem mindig közvetlenül az, hogy általa
az alaptőke épségben tartassék. Mert közvetlen rendeltetés szerint igen különböző tartalékok lehetségesek.
Olyanok, amelyek minden cél megnevezése nélkül létesülnek
—- nevezzük általános tartaléknak (bár sokszor épen ((külön®, sőt
((rendkívüli)) tartalék neve alatt szerepelnek) — és céllal megjelöltek, különös tartalékok.
Az általános tartalékok rendeltetése, minthogy külön cél feltüntetve nincs, a tartalék természetéből folyik, azaz az alaptőke
megóvása, a veszteségnek elsősorban való fedezése. Ugyanerre
szolgál közvetlenül az a különleges tartalék is, amelynek ilyen
rendeltetése külön kimondatik. (Veszteségi tartalék, közvetve már
a disagió-tartalék, dclcrodere-tartalék — amennyiben valódi tartalék.) Csak nagyon közvetve szolgálják ezt a célt az osztaléktartalék, beruházási tartalék — amennyiben valódi tartalék — és
hasonlóak.
A gyakorlatban meghonosodott terminológiával szemben nyomatékosan utalok arra, hogy csak a ((valódi)) tartalékokat tartom szem előtt, hiszen az értékelési számlák (Bewertungskonten)
nem tartalékok, nem a tiszta vagyon alkatrészei, hanem az aktiv vagy passziv vagyontételeknek korreklivumai, amelyek csak
a nagyobb világosság (vagy homályosság?) okából állanak a mérlegnek a korrigálandó tétellel ellenkező oldalán. így: kétes követelések tartaléka, értékcsökkenési tartalék, függő kötelezettségek tartaléka, sokszor a delcredere-tartalék, sokszor a megújítási
alap stb. Mindenkor csak az eset körülményes megvizsgálása
kapcsán lesz lehetséges az illető mérlegtételnek tartalékvoltát elbírálni. Irányadóul kell, hogy szolgáljon e tekintetben, hogy az
illető számla valamely vagyontételnek helyes összegben való beállítását s így a nyereségnek helyes összegben való megállapítását célozza-e, vagy pedig ezzel ellentétben az így már helyesen
megállapított nyereségből a tiszta vagyon szaporítására félretett
összeg-e. Természetes, hogy ami nem tartalék, ha ilyennek neveztetnék is, nem fordítható alaptőkeemelés céljaira. Egy értékelési
számlának tiszta vagyonná való átalakítása egyenesen mérleghamisítás lenne, mert ezáltal az illető vagyontétel nem valódi,
hanem ennél nagyobb értékben szerepelne a mérlegben, s a társaságnak fiktiv 4esz a tiszta vagyona s fiktív nyereségből fizetne
osztalékot.
Ha az értékelési számla titkos tartalék volt, a helyzet más,
erre nézve 1. a II. alatt -ki fejten dőltet.
Az is zavarra adhat okot, ha a tartalékaíap elnevezést használjuk. Alap elkülönített, külön kezelt, külön értékekből álló vagyont jelent, a tartalék ellenben nem külön tömeg, annak értéke
a részvénytársaság összvagyonában van meg.
A biztosítási díjtartalékra, jelzálogbiztosító alapra és nyugdijalapra jelen szűkre szabott fejtegetésemben nem térhetek ki.
A tartaléknak alaptőkévé való átalakítását korlátozza már
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most az azt létesítő forrás és az ezáltal szabott rendeltetés különbözősége.
Világosan mutatja ezt a német jog, ahol a törvény (H. G.
B. 262. §.) kötelező tartalékolást ír elő s ennek rendeltetését
szintén a törvény adja meg abban, hogy a mérlegből mutatkozó
veszteség fedezésére szolgál. Ez a tartalék másra fel nem használható. A rni jogunkban azonban kötelező tartalékolás nincs. így
tehát az a jogforrás, amely a tartalékot létesítette, azt más célra
fel is használhatja, ha tiszta vagyon természetét ezzel meg nem
támadja.
Az alapszabályszerű tartalékot alapszabályváltoztatás, a közgyűlés által létesített újabb közgyűlési határozattal lehet alaptőkévé átalakítani.
Ez már azoknál a speciális tartalékoknál is nyilvánvaló,
amelyek csak közvetve szolgálnak a veszteségek eliminálására.
11a az alapszabályok pl. osztaléktartalék létesítését írnák elő,
arra, hogy ez közvetlen céljától elvonassék, alapszabálymódosítás
szükséges, bizonyos azonban, hogy ennek ú t j á n az keresztülvihető. (Kivétel természetesen, ha az alapszabály illető intézke,
dése a tervezetből vétetett át 1. Hitelj. Dtár VI. k. 76. sz.).
A közgyűlés pedig, ha önként adott bizonyos közvetlen rendeltetést, ezt újabb határozatával megváltoztathatja. Ez az értelme
a Kúria 670/909. számú döntésének is. (Hiteljogi Dtár IV. k. 22. sz.)
Sohasem feledjük, hogy a tartalék mindig tiszta vagyon, ép úgy,
mint az alaptőke.
Még könnyebb a kérdés az általános tartaléknál és a közvetlenül a veszteségek fedezésére szolgáló tartalékoknál. Ezek
iminens célja már az, hogy a hitelezők részére a vagyoni alap
megmaradjon.
Ha egy részvénytársaság alaptőkéje 1.000,000 K, tartalékai
•100,000 K s vesztesége 200,000 K, úgy a veszteségnek keresztülvitt fedezése után a tiszta vagyon 1.200,000 K. Ha ez a részvénytársaság előző évben tartalékait alaptőkévé alakította volna
át, úgy a tiszta vagyon megint csak 1.200,000 K, bár könyvelésileg egészen másként jelentkeznék.
Tartalékoknak alaptőkévé való átalakítása esetén tehát azok
nem használtatnak más célra, mint amelyre szolgálnak (így tehát
az Értekezlet aggályai is alaptalanok), de a részvénytársasági
alkotmány kiépítése céljából s netáni visszaélések elkerülése végett szükséges, hogy az azt létesítő forrás nyilatkozzék.
Ki kell itt térnünk még arra, hogy tartalékolásra nemcsak
az évi nyereség megfelelő része, de új részvények kibocsátása
alkalmával elért felpénz is felhasználható.
A felpénz vagyonbetét s így helyes felfogás szerint másra,
mint vagyonszaporításra nem is fordítható (így német 11. G. B.
262. §., nálunk a Közig, bíróság I. sz. döntvénye). A gyakorlat
ezt törvényes rendelkezés hiányában is általánosan követi.
Hogy a nyereségből mily összeg fordítható tartalékra, azt
elsősorban az alapszabályok határozzák meg. Az állandó bírói
gyakorlat szerint a részvényes igényt tarthat a nyereségre, ha az
alapszabályok másként nem intézkednek. A legtöbb döntés abból
ered, hogy a közgyűlés többet fordított tartalékolásra, mint
amennyit az alapszabályok előírtak s az egyes részvényesek ezeket a határozatokat joggal támadták meg. Ellenben nem érinti
a gyakorlat a közgyűlés azon jogát, hogy ha az alapszabályok
a nyereségnek felosztására a közgyűlésnek szabadkezet adnak,
ez a nyereség felosztása alkalmával tartalékot létesíthessen vagy
gyarapíthásson. (L. dr. Engel Aurél: A részvénytársaságok alapszabályai 148. 1., Vályi, Gégjog 410. I.)
Akár tőkeösszegből, akár nyereségből keletkezett légyen a
tartalék, természetén a forrás ilyen különbözősége mit sem változtat. A tiszta vagyon szaporodott általa s így a most tárgyalt
különbség a tartaléknak alaptőkévé való alakítására befolyást
nem gyakorol. Ez a különbség csak adózási szempontból fontos,
amire alább 111. alatt térek ki.
Eddig a kérdést főleg a hitelezők szempontjából néztem.
Ennek eredménye, hogy a hitelező rosszabb helyzetbe nem kerül, sőt jobba, mert az alaptőke nagyobb megkötöttséget jelent
az ő javára. Kirívóan mutatja ezt, ha az osztaléktartalék alakul
át alaptőkévé, azaz egyenesen a részvényesek közti esetleges
szétosztásra rendelt vagyon oly vagyonnál, amelyből osztalék
sohasem adható.
Ez a pont azonban önmagától felveti a kérdés másik oldalát, t. i. a részvényesek ésrdekét.

A KT. 163. §-a szerint minden részvényest a társasági vagyon aránylagos része illeti.- Nem tulajdonjogilag (téves tehát
Kuncz ezen felfogása s az abból levont következtetés, hogy a
részvényesek ezen tulajdonuktól többségi határozattal meg nem
foszthatok id. m. 11. I.), hanem követelósileg, amely követelési
jog csak a részvénytársaság megszűnésével éled fel. Ezen a jogon a tiszta vagyonnak formális többfelé oszlása nem változtat.
Feloszláskor a részvényes nem alaptőkét vagy tartalékot, hanem
a hitelezők kielégítése után íénmaradó tiszta vagyon megfelelő
hányadát kapja.
Minthogy a részvényest a társasági vagyon aránylagos része
amúgy is megilleti, nem lehet szó ajándékról vagy ingyenrészvényről, ha az őt illető tiszta vagyon egy része formálisan eddig
más alakban jutott kifejezésre s most neki erről — bár ellenérték nélkül — bizonylat állíttatik ki, akár felemelt névértékű,
akár ú j részvény alakjában.
Sokkal közvetlenebbül érdekli a részvényeseket az osztalékhoz való jog. Ezt esetleg érintheti a tartaléknak az alaptőkéhez
való csatolása. Némely esetben ugyanis ezzel oly vagyon vonatik el a kiosztás alól, amely eddig erre szolgált. Ezzel szemben
áll azonban az, hogy a részvényesek újabb megterhelés nélkül
jutnak ú j részvényekhez, vagy nagyobb névértékhez. Ne feledjük, hogy a napisajtó a jelenleg folyó ilyen átalakulásokat főleg
azért támadja, mert a gazdag társaságok részvényeseiket ((ajánd é k á b a n részesítik. Ha igaz is, bogy ingyenrészvény nincs, még
sem lehet az elől szemet hunyni, hogy a társaság nem köteles a
részvények névértékét belső értékükkel összhangba hozni s új
részvényeket ellenérték mellett is bocsáthat a részvényesek rendelkezésére.
A KT. 163. §-ával és annak szellemével ellenkeznék azonban
az az eljárás, amely ú j részvénykibocsátás és a befizetésnek a
tartalékból való fedezése esetén nem bocsátja az összes újonnan
kibocsátandó részvényeket a régi részvényesek rendelkezésére.
Ily határozat a KT. 174. §-a alapján sikeresen megtámadható.
Ettől az egy esettől eltekintve azonban a részvényesek érdekét a fentiek szerint az átalakulás nem sérti s ha a törvénynek és az alapszabályoknak az alapszabálymódosításra és alaptőkefelemelésre vonatkozó határozatai máskülönben betartatnak,
semmiféle jogsérelem vagy pláne «különjog»-sérelem nem történik. Teljesen önkényes tehát a következtetés, amely az összes
részvényesek beleegyezését kívánja (ugyanígy Staub I. k. 724. 1.).
Jelen fejtegetésem a nyereséget csak már tiszta vagyonná
átalakulva veszi figyelembe. Kétségtelen, hogy nagy tartalékolások a részvényes osztalékjogát sértik, bár az osztalék állandósításával viszont védik. Félreértések elkerülése végett hangsúlyozóin, hogy két egészen különböző kérdés az, mit helyezzünk tartalékba és az, miként használjuk fel a tartalékot.
(Bef. köv.)
Dr. Vajda Akos.

BELFÖLD.

Szemle.

— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t folyó hó 9-én Nagy Ferenc
elnöklésével ülést tartott, melyen dr. Szende Pál tartott előadást
((Házassági vagyonjog és gazdasági élet» címen. Az előadó a termelés és forgalom szükségletei szempontjából vizsgálta meg a
házassági vagyonjog intézkedéseit. Kifejtette, hogy a vagyonelkülönzési rendszer nagy gazdasági hátrányokkal j á r és fentartásának oka egyedül a régieknek hitt jogszabályokhoz való merev
ragaszkodás. A mezőgazdasági termelés érdekét sokkal jobban
kielégítené a vagyonközösségi rendszerek valamelyike, mert a
közösség a házasfelek vagyonerejének intenzitását fokozza és
gazdasági tevékenységüknek jogi szervezetet ad. A jogszabályokat minden társadalmi osztályra nézve külön, annak szükségletei
szerint kellene megalkotni. A parasztság érdekeit egyedül a vagyonközösség elégíti ki. Annyi mindenesetre szükséges, hogy a
közszerzeményi jog már a házasság tartama alatt dologilag érvényesüljön. A nagy- és középbirtok körében a kezelési közösség
volna kívánatos. A vagyonelkülönzési rendszer a jelenlegi birtokmegoszlást akarja megrögzíteni. A kisiparra nézve a vagyonközösség a nagy- és középiparnál, valamint a kereskedők körében a kezelési közösség volna leghelyesebb. Egyedül az önálló
keresetű nőkre előnyös a vagyonelkülönzés, melynek szerződési
kikötését minden házasságban meg kell engedni. A vagyonelkü-
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lönzés a felek ügyletkötését megnehezíti és a házassági kölcsönös vagyonjogi viszonyok rendezését sokkal jobban bonyolítja,
mint bármelyik közösségi rendszer. A vagyonelkülönzés intézménye élénk forgalommal bíró államokban egyre szűkebb térre
szorul. Látszólag a forgalom és a hitelezők biztonságát jobban
védi valójában azonban a visszaéléseknek melegágya, mert a felek aszerint csereberélik vagyonukat, amint ez a hitelező kijátszására alkalmasabb. A polgári törvénykönyv tervezete alig vesz
tudomást arról, hogy a házastársaknak hitelezői is lehetnek és
majdnem az összes idevágó kérdéseket a speciális törvényhozás
körébe utalja. Előadó részletes vizsgálat alá vette a közszerzenjényi jogra, a házassági szerződésekre vonatkozó összes szabályokat, módosítások tekintetében nagyszámú indítványt tett.
Végül kiemelte a polgári törvénykönyv javaslatának amaz intézkedéseit, amelyek a gazdasági szükségletekkel számolnak és azokat kielégítik.
Az előadás után az elnök kijelentette, hogy a felvetett, kérdéseknek külön ülésen való megvitatását szükségesnek tartja.
Az előadó álláspontja ugyan a jogászi közvéleménnyel szemben
egészen elszigetelten áll és alig fog visszhangra találni, a házassági vagyonjog kérdései azonban oly fontosak, hogy minél alaposabb megvitatásuk célszerű és kívánatos.
— Az ü g y v é d h e l y e t t e s e k é s ü g y v é d j e l ö l t e k o r s z á g o s s z ö v e t s é f j é b e n f. hó 14-én dr. Szladits Károly előadást
tartott, melynek tárgya a háborús jogalkalmazás
volt. Előadó
részletesen vizsgálta azt a judikaturát, mely a gazdasági lehetetlenülésnek, mint a szerződés nem teljesíté-ét mentő oknak kérdésében a háború folyamán immár mind határozottabban kialakult. Rámutatott arra a körülményre, hogy az ítélkezés ezen
irányának alapjául az a gondolat szolgált, hogy a szerződések
teljesítésénél a felek közti kölcsönös jóhiszeműség és bizalom,
valamint a méltányosság a döntésnél irányadó szempont. Ehhez
képe-t valamely szerződés nem teljesítésének elbírálása nem a
konkrét eset egyediségének vizsgálata ú t j á n / hanem az adós
gazdasági helyzetének egészébe belehelyezkedve történik. A méltányosság fokozottabb kidomborításának eseteit a hitelező-késedelein és a szerződő felek értesítési kötelessége körében szemléltette részletesen. A rendkívül tartalmas előadást — melyre
még visszatérünk — nagy tetszéssel fogadták.

— A középeurópai gazdasági egyesületek budapesti
ülésének egyik tárgya volt a jogi közeledés problémája is. Bár
kétségkívül némi anakronizmus nyilvánul meg abban a határozatban, amely elvi általánosságban kívánja a forgalmi jog egybevágó szabályozását, figyelmen kívül hagyva, hogy a Magyar
Jogászegylet és a német jogászgyűlés közt már a gyakorlati
megvalósítás iránt folynak a tárgyalások, mégis megelégedéssel
állapíthatjuk meg, hogy a jogászok munkája összhangzásban áll
a közgazdák óhajtásaival.
— A r é s z l e t f i z e t é s e l v e s z t é s e . A Jogtudományi Közlöny
ez évi 25-ik számában «A részletfizetés elvesztése és a Ptk. javas•lata» cimen közzétett cikkemben kértem, hogy a Ptk. vegyen fel
a német részlet ügyleti törvény mintájára a részletfizetés elvesztésének kikötését korlátozó rendelkezéseket. A legújabban kibocsátott miniszteri rendelet a varrógépüzletre kimondja az általam is proponált tételeket, amelyek szemmel-láthatóan a német
részletügyleti törvény határozatainak átültetései. A rendelet ezenkívül még messzebbmenő szabályokat is statuál, amelyek helyessége már kétségesebb és nyilvánvalólag a varrógépüzlet speciális
viszonyaival kívánják alátámasztatásukat. Ezek után talán remélhető lesz, hogy a polgári törvénykönyvbe is megfelelő szabályok fognak belekerülni, úgy, hogy mindenfajtájú részletügylet
egységes szabályok alatt álljon és ne csak egyes privilegizált
adósok nyerjenek védelmet, vagy inkább a másik oldalról tekintve, ami az intencióknak is jobban megfelel, necsak egyes kipéeézett hitelezők jogai korlátozhassanak. B.

— Jogi felvilágosító hivatal. Ily cím alatt a Jogtudományi Közlöny 50. száma megemlékezett Schillernek a német
birodalmi g\üléshez beterjesztett tervezetéről, amely jogi felvilág o s í t á s nyújtó hivatalok létesítését írja elő, azzal a hatállyal,
hogy íl hivatal által adott felvilágosítás a hatósági eljárással
szemben mentesítsen. A tervezett hivatalok felállítását a háborús
rendeletek beláthatatlan tömege teszi szükségessé, minthogy a
jogismerés fikciója szemmel-láthatóan csődöt mondott. A cikk
végső soraiban Schiffer tervezetének ismertetése után azt írja,
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hogy aligha mulaszthatják el a többi államok is, hogy az üdvös
példán elindulva, hasonló intézmény megvalósítására ne törekedjenek. Ez a profétia Magyarországot illetően már előre be is
teljesedett. Mint a Budapesti kereskedelmi és iparkamara jogügyi előadója, indítványt nyújtottam be az iránt, hogy a Kamara
a kormánynál a háborús rendeletek autentikus magyarázatával
foglalkozó információs-szerv létesítését kérje. Az indítványt a
kamara belkereskedelmi szakosztálya már korábban le is tárgyalta és a kamarai teljes ülés is újabban az indítvány értelmében határozott.
B.
— A d o l o g h á z a k rendtartását szabályozó igazságügyminiszteri rendelet megjelent és a folyó évi december hó 20. napján életbelép. A rendelet méltatására még visszatérünk.

— A Kúria ítélete holland jogi lapban. A Pester
Lloyd ez évi október 21-iki számában ismertettem a Kúria egy
döntését, amellyel kimondotta, hogy a háború folytán előállott
drágaság, ha ennek folytán valamely szerződés teljesítése gazdaságilag lehetet lenültnek tekintendő, nemcsak arra ad jogot, hogy
adós a szerződés teljesítését megtagadja, hanem arra is, hogy
arányos áremelés formájában a drágaságnak legalább egy részét
ellenfelére hárítsa át. A Kúria ezzel az ítéletével igazán az «osztóigazság» elveit vitte diadalra és az ítélet újszerűsége abban áll,
hogy a bírói hatalom teljéből osztott mindkét félnek arányos
igazságot, ahol törvényeink mai szerkezete mellett csupán vagy
az egyik vagy a másik fél érdekei jöhettek volna teljesen, de
egyoldalúlag érvényre. Az ítélet közvetít a felek végletes álláspontja között és mindegyik félnek juttat, holott a régi sablon
szerint a két fél közül az egyik üres kézzel távozott volna.
A bírónak a két fél javára felhozható érvek közül választani
kellett. Az ítélet pernyertességet jelentett az egyik félnek, pervesztességet a másiknak, olyankor is, amikor mind a két fél
mellett egymást meglehetősen ellensúlyozó érvek szóltak. A bírói
ítélet szükségszerűen egyoldalú volt. Holt versenyt a peres küzdelem arénája nem ismert.
Az ítélkezésnek e technikai tökélétlenségét kívánja elhárítani
az a reformmozgalom, amelynek megindítója C. A. D. Hartzfeld
amszterdami ügyvéd volt, aki «Der Streit der Parteien» című
művében lándzsát tört a ((közvetítő döntés® érdekében. A közvetítő döntés lényegileg a bírói hatalom kitágítása oly irányban,
hogy a bíró az esetben, ha mindkét fél álláspontja mellett alapos, figyelemre számottartó érveket sorakoztat, quasi egyezséget
létesíthessen ítéletével a felek közölt és bizonyos arányos elosztás szerint mind a két fél igazságát értékelje és honorálja.
Ezt a kérdést sikerült a jogászi érdeklődésbe belevinni és a
holland jogászgyűlés ki is tűzte napirendjére a kérdés tárgyalását, amelynek előadói tisztére' dr. Hartzfeldet kérték fel.
A Kúria fent hivatkozott ítélete a Hartzfeld-féle reformmozgalom gondolatvilágában fogantatott. Perjogilag ugyan a
kúriai ítélet nem a közvetítő ítélet megvalósulása. A közvetítő
ítélet ugyanis félreveti a felek kérelmei által megszabott kereteket. Az a perrend, amely a közvetítő ítéletet meg fogja engedni,
szükségszerűen el fogja ejteni a «ne judex ultra petita partium»
elvét. A Kúria pedig az adott esetben a fél kérelmének helyet
adva hozta meg ítéletét. De csak perjogilag maradt a Kúria a
régi keretek között, anyagilag véve döntésében már a bírói hatalom új kezelésének gondolata lappang, amikor a két fél között
elosztja a háborús drágaság terheit és teszi ezt konkrété bírói
hatalma erején, anélkül, hogy ezt az arányos elosztást a törvény
generálisan előírná.
A törvény természetszerűen sokszor foglal el közvetítő álláspontot és egyezteti ki a felek szembenálló érdekeit úgy, hogy
mindkét félnek juttat valamit. A közvetítő ítélet azonban épen
arra akar módot nyújtani, hogy a bíró ugyané szellemben oszthasson mindkét félnek igazságot, ha maga a törvény ilyen általános szabályt nem is tartalmaz.
A Pester Lloyd-beli közlés nyomán dr. Hartzfeld a ccWeekblad
van het recht» című holland lapban megbeszélés tárgyává teszi
a Kúriai ítéletét és idézve a Pester Lloyd-beli cikk konklúzióját,
kiemeli a maga részéről is a Kúria ítéletének életbölcsességét:
B.

— Alaki és anyagi büntetőjog illetve a Büntető Jog
Tára 68 kötetének mutatója címmel dr. Angyal Pál és dr. Degré
Miklós szerkesztésében legközelebb nagyjelentőségű munka lát
napvilágot. A mű felöleli a Btk. és Bp., valamint ezek Összes
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melléktörvényeinek teljes szövegét, szóval a jelenleg érvényben
levő összes büntetőjogi törvényeket a gyakorlat igényeinek megfelelő rendben s minden törvényszakasz után az arra vonatkozóan
kifejlődött joggyakorlatot, hivatkozással a Bjt. illető kötetének
megfelelő helyére. A két kötetes munkának, amely 1300—1400
oldal terjedelemben fog megjelenni (a BD.-t s melléktörvényeit
felölelő kötet 1917. évi március folyamán, a Btk.-et s meíléktörvényeit tartalmazó kötet egy hónappal később) bolti árát 32 K
lesz, azonban azok a megrendelők, akik a könyv árát f. hó 25-ig
beküldik, a munkát 26 K kedvezményes áron kapják. Megrendelhető a mű akként is, hogy 6 K előzetes beküldésével a megrendelő a hátralévő 20 K-át 1917 január 1-től kezdődő havi 5 K
részletekben küldi be a Bűnügyi Szemle kiadóhivatalának
(I. Lisznyai-u. 18.) Kétségtelen, hogy a munka mint az élő magyar büntetőjog összefoglalása a büntetőjog elméleti és gyakorlati művelőinek egyaránt nélkülözhetetlen segédeszköze lesz.
Mindkét szerkesztő neve teljes biztosítékot szolgáltat, hogy a
munka meg fog felelni a célnak, amelyet maga elé tűzött s lelkiismeretes képét nyújtja a magyar büntetőjogi gyakorlatnak.
A v a g y o n a d ó . Szerkesztették dr. Kneppó Sándor és
dr. Berényi Pál ügyvéd. Tartalmazza a vagyonadóról szóló törvényt, ennek indokolásával, részletes magyarázatokkal és adókiszámítási példákkal. A vagyonadó egész anyagát felölelő, úgy
az elméleti, mint a gyakorlati követelményeknek megfelelő munka
ára 4 K. Kiadta Bényi Károly könyvkiadóvállalata (Budapest, V.,
Vigadó-u. 1. sz.)
A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok
k e r e s e t i a d ó j a . Szerkesztették: dr. Kneppo Sándor és dr. Berényi Pál ügyvéd. Az ily címen megjelent adóügyi szakmunka
magában foglalja a teljes törvényszöveget, a törvényhozási tárgyalások idevonatkozó összes anyagával, a vonatkozó törvények
indokolásaival, részletes magyarázatokkal és gyakorlati példákkal. Kiadta Bényi Károly könyvkiadóvállalata (Vigadó-u. 1. sz.).
Ára 4 K.
— B e v e z e t é s a f i l o z ó f i á b a címmel dr. Jerusalem Vilmos
bécsi egyetemi tanár rendkívül világos könyvet írt, amelyben a
bölcselet alapproblémáit az irodalom mai állása szerint közérthető stílusban tárgyalja. Különösen sikerültek a lélektanról és
az ismeretkritikáról szóló fejezetek. Ezt a jogásznak is hasznos
m u n k á t dr. Schöpjlin
Aladár a harmadik német kiadásból jó
magyarsággal lefordította és a Franklin Társulatnak kultura és
tudomány c. vállalatában adta ki. A 255 oldalra terjedő munka
ára kötve 2 K 50 f.
— A bűnösök osztályozása és a pénzügyi büntetőj o g . Dr. Mahler Sándor pozsonyi pénzügyi fogalmazónak az
Adó- és Illetékügyi Szemlében ily címen írt dolgozata különlenyomatban is megjelent.
KÜLFÖLD.

^

— A b é c s i J u r i s t i s c h e G e s e l l s c h a í t legutóbbi
ü l é s é n Klein F e r e n c n a g y s z a b á s ú b e s z é d b e n k ö r v o n a l o z t a
az e g y e s ü l e t n e k f e l a d a t a i t a b é k e j o g á n a k e l ő k é s z í t é s é b e n .
Kiemelte, h o g y e j o g o t e r ő s s z o c i á l i s s z i n e z e t t s é g n e k kell
j e l l e m e z n i e , de a m e l l e t t s z a b a d m o z g á s t kell b i z t o s í t a n i a az
e g y é n n e k is. Oly j o g r a kell t ö r e k e d n i , a m e l y m e n t ő l k ö z e l e b b j u t az élei v a l ó s á g á h o z , h a s z n á r a válik a k ö z g a z d a s á g n a k , de ezt e g y s z e r s m i n d a k ö z j ó k e r e t e i b e s z o r í t j a , oly
jogra «das g e ü b t u n d g e l e h r t w i r d n i c h t rein j u r i s t i s c h in
f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r A b g e s c h l o s s e n h e i t , s o n d e r n in e n g ster g ü n s l i g e r B e z i e h u n g zu allén E r g i i n z u n g s - und N a c h b a r b e z i r k e n d e s R o c h t s und m i t v e r s t a n d i g e r E m p l a n g l iclikeit f ü r T u n u n d T r a c h t e n d e r s i c h r u h e l o s v e r á n d e r n d e n
Gesellschaít».
Klein F e r e n c n e k b e s z é d é t k i t ö r ő l e l k e s e d é s s e l f o g a d ták, a m e l y e t m é g f o k o z o t t Ofner dr. a l e l n ö k n e k az a bejel e n t é s e , h o g y Klein m i n t i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r is m e g t a r t j a
a j o g á s z e g y l e t e l n ö k i állását. Klein e t é n y e ö r v e n d e t e s sza-
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k í t á s azzal az e l ő í t é l e l t e i , h o g y a m i n i s z t e r i és a t u d o m á n y o s pozíció ö s s z e f é r h e t e t l e n . Klein s z e m é l y é b e n az á l l a m férfi é s a t u d ó s a n n y i r a ö s s z e f o r r o t t egyéniség, h o g y e g y i ket s e m kell a m á s i k t ó l félteni. S a j n o s , m i d ő n e s o r o k a t
i r j u k , az ellentét l e h e t ő s é g e oly m e g o l d á s t nyert, a m e l y a z
o s z t r á k i g a z s á g ü g y r e s ú l y o s v e s z t e s é g e t jelent.
— R i b o t , akinek elhunyta a lélektan tudományát gyászba
borította, élete munkájával a kriminológiának is szolgálatokat
tett. Egyike volt az elsőknek, akik a bűntett magyarázatában a
lelki átöröklésnek helyet követeltek, abból a tételből kiindulva,
hogy minden élő lény utódaiban önmagának megismétlésére törekszik. Nem kevésbé jelentősek a beszámílhatóság tanára vonatkozólag az ú. n. kettős öntudat kérdésében végzett kutatásaiAlapvető m u n k á j á n kívül, amely magyar nyelven is megjelent
(A lelki átöröklésről, ford. Holló J. 1896. M. T. Akadémia), nevezetesebb művei a következők: Les maladies de la personn ilitó
4. kiad., 1891. ; La psychologie des sentiments, 1896; Essai s u r
l'imagination créatrice, 1900.; Problémes de psychologie affective
1910.; Les maladies de la volonté 8. kiad., 1908.; La logiqu<> dessentiments, 1905 ; Essai sur les passions, 1906. stb. Szerkesztője
volt a Bévue philosophique-nek. Tanításait összefoglalóan méltatta Krauss: Th. Bibot's Psychologie. Jena, 1905.
— Férri, T u r a t i , D e F e l i e e , a kriminológiának hár o m l e g j e l e s e b b olasz m ű v e l ő j e , e m e l t szót a m u l t h e t e n a
b é k e m e l l e t t az olasz p a r l a m e n t b e n . T a l á n n e m is v é l e t l e n ,
h o g y épen a k r i m i n a l i t á s o k n y o m o z ó kutatói, akik a m e g e l ő z é s t hirdetik, i g y e k e z n e k m e g e l ő z n i az e m b e r i s é g l e g nagyobb bűntettének folytatását. Felszólalásuk sajnos, n e m
j á r t és n e m is j á r h a t o t t sikerrel. M i n d e n igazi, t i p i k u s g o n o s z t e v ő a s a c r o e g o i s m o - t vallja életelvének, a m e l y r ő l a
s z o c i á l i s érvelés ép oly e r ő t l e n ü l p a t t a n vissza, mint Calib a n r ó l P r o s p e r o s z e r e t e t t e l j e s szavai.
J o g v é d ő i r o d á k a h a r c t é r e n . A németek nagy h a d vezérének, Hindenburgnak
mindenre kiterjedő gondos figyelméről tanúskodik az a rendelete, melyet a Deutsche Juristen Zeitung egyik legutóbbi száma (1916. 21/22.) szó szerint közöl.
A rendelet bevezető részében rámutat arra, hogy a harctéren!
küzdő katonáknak és családjuknak egész gazdasági léte függhet
áltól, hogy veszélyeztetett érdekeik otthon kellő módon és időben megvédessenek. Ez okból sürgősen szükséges oly intézmény
létesítése, mely az otthonuktól távollevő katonák jogi védelméről kellő módon gondoskodik. A rendelet intézkedik, hogy lehetőleg minden zászlóalj mellett jogvédő iroda (Bechtsauskunftstelle) működjék, melyeknek vezetésével elsősorban ügyvédek bízandók meg. Ügyvédek hiányában bírák, ügyészek alkalmazhatók. A jogvédő irodák szervezésére vonatkozó részletes intézkedések után a rendelet két fontos utasítást ad a jogvédő irodák
vezetőinek. Az egyik, hogy rendszerint, kívánságra pedig feltétlenül négyszemközt beszéljen a tanácsot kérővel. A másik, hogy
a jogvédő iroda vezetője a legszigorúbb titoktartásra köteles,,
még katonai fellebbvalóival szemben is.
T. M*

H a l á l e s e t m i a t t fényesen jövedelmező vidéki ügyvédi iroda
előnyös feltételek mellett sürgősen átadandó. Felvilágosítást nyújt
dr. Havas Józsefné, Letenye, Zala megye.
isöst
T e l j e s g y a k o r l a t t a l , tárgyalási jogosultsággal biró jogtudor ügyvédjelölt, ki a német nyelvet is bírja, alkalmazást n y e r
dr. Fáy Ignác temesvári ügyvéd irodájában. Díjazás megállapodás szerint. Mielőbbi belépés kívánatos. Pályázók tanulmányaikat,
eddigi gyakorlatukat, fizetési igényüket tartalmazó ajánlatukat
közvetlenül dr. Fáy Ignác ügyvéd címére (Temesvár, BelvárosLenau-tér) intézzék.
íöeai
G y a k o r l o t t ügyvédjelölt nálam állandó alkalmazást nyerhet. Fizetés megállapodás szerint. A tót nyelv tudása kívánatos.
Dr. Lukács Géza ügyvéd, Ungvár.
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A Béke felé . . .
A karácsonyfa gyertyáinak szent csillogását
immár harmadízben homályosítja el az égő Európa
vörösen izzó fénye. Az áhítattal és szeretettel eltelt sziveket harmadízben dermeszti meg a véres
borzalom s a gyász színe . . . A Megváltó születésének ünnepét üljük, kinek ajkairól gerlicebúgásnál
szelídebben hangoztak az emberszeretet lelkes igéi.
O, az Eszme, újra keresztre feszítve és fájdalmának
könnyei minden édesség ízét elveszik. E könnyek,
melyek mindig új eszméket érleltek, ezúttal nem
akarnak kiapadni, s az emberi lélek a nagyszerűt
váró remegéssel lesi az emberiség e fájdalmas könynyezésének termékét, — a gyöngyöt, mely koronájának dísze legyen. S a harmadik háborús karácsonyi est melegségében elmélázva, a fantázia pajzánul enyeleg velünk; ezernyi alakban játssza elénk
egy jobb jövő tündéri képeit
A világbéke
ötvenedik évfordulóját ünneplik Európaszerte. S az
Európai Akadémia boltozatos termében az előadó
feszült várakozás közepette imígyen fejtegeti az
utolsó világháború bölcseimi indító okait. . . ((Akármit is mondjanak a korabeliek, a rettentő világégés a jognak és a vallásnak a XX. század elején
minden mozgalomból kitörő harcából vette a szikrát. A természettudományokkal a vallási érzés megbirkózott, mert olyan területet foglalt le magának,
amit amazok nem igényelhettek, de a jogérzet —
az igazságosság mindent egyenlően besugárzó követelményével — a nemzeti istenek égi szentélyébe
akart törni . . . Az Isteninek magasztossága egyes
népeket választott ki a képzelemben, s glóriájának
fényével csak egyet árasztva el, még nagyobb sö-

A kéziratokat bérmentve a szerkesztői
irodába kell küldeni, a megrendeléseket
a kiadóhivatalba.

tétségbe borította a többit . . . De a jog az igazságosságot, az emberit követelte,- s nem a külön
francia, német és angol igazságot. A vallás szentélyébe akarta emelni az egyetemesen jogos és igazságos eszméit és érzését.))
((A harc első felében a vallási teljesen felibe
kerekedett a jogosnak. Minden nép magának követelte az Egek Urát. S a kiválasztottság hite lassanként annyira megerősödött, hogy a népek helyett
már mindenütt egyes emberek vitatták kizárólag
magukénak az isteni kegyet.))
<c . . . Jegyezzük fel, hogy ez időben szenvedtek a jogászok legtöbbet. A háború véres munkájában intelligenciájuk kevesebbet ért a leggyöngébb
harcos közlegény bátorságánál. Ideáljaikat földre
tiporták, ők maguk, foglalkozásukkal együtt, megvetve, scmmibevéve, vagy mi még rosszabb -—
eszközként felhasználva, névtelenül vagy megvetett
névvel küzdöttek és kettősen szenvedtek. Soraikból ugyan az opportunisták az elnöki emelvényre
jutottak, de ugyancsak soraikból mennydörögtek
azok az olaszok, akik lelkük szabadságát még nem
vesztették el . . .))
c(Es ime ! mégis diadalmaskodott az egyetemesen jogos és igazságos eszméje! Az egyenlő igazság magasztossága, a jogos tisztelete vallási hitté
acélozódott bennünk. Hitünkké lett, — s hitünkből minden ellenkezőt kiszorított —, hogy nincs
olyan ellentét, amelyet a jog segélyével ne lehetne
igazságosan megszüntetni, s hitünk, hogy e döntés erejét igazságossága adja egyedül. Az új kor
technikája mellől eltűnt immáron a középkor szelleme s helyét az Igazságosság istennője foglalta le
ragyogó társaival. S égisze alatt bennünket, különböző nemzetek liait, békés együttmunkálkodás és
ünneplés közepette világítanak meg e csillogó villanylámpák))
e csillogó, lelketmelegítő, karácsonyfagyertyák . .. Lassan elégnek,
s elmúlásukkal múlik az áhítatos ábrándozás! Társaim, kikkel néhány évvel ezelőtt az Egyetemen
együtt szőttük a jövő arany-pókhálóit, egyenként
pusztulnak el . . . S a galamb egyre késik, ha még
soká nem jön, hiába jön . . . . Uram Isten! mi lesz?
Feszülő idegekkel, a sötétségbe meresztett szemekkel lessük a csillagot, amely az Új Megváltás születésének isteni jele legyen . , ,
'
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célja a perben az alperes elmarasztalása, míg az alperes jogát
a felperes elutasítása, és -nem a felperes terhére leendő megítélése céljából érvényesíti, teljesen mellékes a jogerő kérdésének
A polgári perben hozott ítélet jogerejének kérdésénél önkény- elbírálásánál.
telenül eszünkbe jut az a triviális közmondás, hogy sok bába
Mert ennél a kérdésnél mérvadó csak az lehet, hogy melg
közt elvész a gyermek. Amíg ugyanis afelett vitatkoznak, vájjon jog felelt döntött tényleg az ítélet', hogy melyik fél érvényesítette
ez a kérdés az anyagi- vagy az alakijogba tartozik-e, egyikben a jogot, az közömbös, ha pedig az ítélet ilyen a perben érvényesem szabályozzák azt úgy, amint azt e kérdés fontossága meg- sített jogot elbírált, az arra vonatkozó viszonyt eldöntötte, akkor
érdemelné, mert a magyar polg. törvénykönyv javaslata a kérdést az ítélt dolog, az ítélet jogereje arra ki kell hogy terjedjen, mert
nem szabályozza, a Pp. (1911. évi I. t.-c.) a 410., 411., 412. íj-aiban nem lehet ugyanazt a jogviszonyt ugyanazon felek közt újra elfoglalkozik ugyan az ítélet jogerejével, de e kérdést nem szabá- döntés tárgyává tenni csupán azért, mert azt nem a felperes kelyozza sem megfelelően, sem pedig kimerítően.
resettel, hanem az alperes kifogással érvényesítette.
A perben álló két fél egyenjogú, a két fél által érvényesített
így aztán azt látjuk, hogy ebben a kérdésben is, úgy mint
sok más fontos kérdésben, a bíróságok, különösen pedig a Kúria jogok egyenrangúak («sie haltén sich das Gleichgewichb mondja
Unger, System II. 493. 1. 2/a jegyz.). Amint az akció, anyagi érjudikaturájára vagyunk utalva.
útján
A Pp. 410. §-a az ú. n. alaki jogerőt szabályozza, melyet a telemben véve, a jogi lehetősége annak, hogy támadás
jelen sorok keretéből kikapcsolunk, mert a sokkal fontosabb valamely jogot érvényesítsenek, ép úgy az anyagi értelemben vett
valamely
anyagi jogerővel, még pedig főkép az alperes által előterjesztett kifogás a jogi lehetősége annak, hogy védelem útján
érvényesítsenek.
védelem tekintetében megállapítható anyagi jogerővel fogunk rö- jogot
viden foglalkozni.
Amint továbbá a causa petendi a jog, melyből a kereset
Az anyagi jogerő — tömören kifejezve — abban nyilvánul, származik, ép úgy a causa exceptionis, az a jog, melyből az alhogy a jogerős ítélet köti a feleket (kivételesen a feleken kívül peres kifogása származik. (Unger id. m. 495. 1.) Kétségtelen tehát,
harmadik személyeket is) és a bíróságokat is.
hogy a két jog közt a perben párhuzamos vonatkozás van, amit
A Pp. 411. §-a az anyagi jogerőt úgy állapítja meg, hogy «az nem szabad figyelmen kívül hagyni, különösen pedig nem azt,
ügy érdemében hozott ítélet csak annyiban válik jogerőssé, hogy az alperes védekezése is ép annyira jog, mint a felperes
amennyiben a keresettel érvényesített jog iránt határoz. Ez a támadása. Miért kellene tehát a jogerőt csak a ((keresettel érvérendelkezés nem zárja ki a határozat szükségképeni következmé- nyesített jogra is kiterjeszteni ? Ami annál is inkább indokolatnyeinek jogerőre emelkedését)).
lan, mert sok oly jog van. melyet akár keresettel, akár kifogásA Pp. szerint tehát az ítélet anyagi jogerejének terjedelmét sal lehet érvényesíteni.
a ((keresettel érvényesített jogi) határain belül állapítja meg. Ez
Ha már most elfogadjuk, hogy az anyagi értelemben vett
túlszűk, még ha kereset alatt a viszonkeresetet is értjük, mely kifogásokkal is jogot érvényesítenek, el kell fogadnunk azt is,
utóbbi a hasonló rendelkezést tartalmazó német prdtts. 3'z2. §-ában miszerint elvileg áll az, hogy a biró ezek felett a jogok felett is
külön fel van említve. Túlszűk a terjedelem, dacára annak, hogy dönt, és hogy tehát ezekre is beáll a jogerő. Ez természetesen
a jogerő az ítélet ((szükségképeni következményeire)) is kiterjed, nem áll korlátlanul, mert annak is meg kell hogy legyen a határa,
mert a Pp. indokolása szerint azok a következmények is szűken
melyet a per célja megállapít, a cél pedig- annak eldöntése, vájjon
magyarázandók: pl. ha a felperes javára valamely dolog tulaj- a keresetnek hely adandó-e vagy sem? Ez a döntés — mihelyt
donát az ítélet megállapítja, ezzel kimondta azt is, hogy az a anyagi kifogást előterjesztettek — rendesen nem lehetséges a
tulajdon nem illeti meg alperest, vagy ha valaki egész követelé- kifogás eldöntése nélkül, úgy hogy az ítélet implicite a kifogássét érvényesítette és keresetével ítéletileg elutasították, nincs joga sal érvényesített jog felett is határoz, mely esetben a jogerőnek
a követelésnek egyik részét érvényesíteni stb. Ezek az így értel- erre is ki kell terjednie. Az ítélet tartalma ily dsetben tényleg
mezett ((szükségképeni következmények)) maguktól értetők ós fe- kettős, amennyiben úgy a felperes, mint az alperes joga felett
lesleges volt azokat még külön felemlíteni.
dönt, aminek az a következménye, hogy ha pl. a felperes jogát
Látjuk tehát már ezekből is, hogy a jogerőnek a Pp.-ben
megállapították, és az alperesét nem, az alperes egy későbbi pertörtént szabályozása nem megfelelő és nem kimerítő, amiről ben ezt a jogot már nem érvényesítheti többé, mert ítélt dolog.
azonban még jobban győződünk meg, ha a következőket figyeEzért mondhatjuk, hogy az ítélet jogereje odáig terjed, amedlembe vesszük:
dig az ítélet tartalma terjed. Az ítélet teljes és igazi tartalma
Igaz ugyan, hogy a polgári per a keresettel indul meg és a szerint határozandó meg a jogerő tárgyi terjedelme, úgy hogy
keresettel érvényesített jogon van a súly, de másfelől nem sza- az alperes kifogása útján érvényesített jogra a jogerő kiterjed,
bad szem elől téveszteni, hogy a polgári perben a felperes csakis ha anélkül a felperes által érvényesített jog felett határozni
egyik fél, a másik egyenjogú fél az alperes.
nem lehet.
Az alperes által előterjesztett védelem a bírói határozat helyes
Ez a felfogás tükröződik vissza a judikaturában is. Midőn
meghozhatósága szempontjából ép oly fontos, mint a felperes elő- pl. felperes (vevő) a dolog átadását követelte, az alperes csak
terjesztése. A bíró az ítélet hozatalánál mindkét fél előterjeszté- azzal védekezett, hogy mihelyt felper'es megfizeti a vételárat, átseit egyaránt veszi tekintetbe, az alperes által érvényesített jogot adja, érvényesítette tehát az excepliót non adimpleti contraktus.
ép úgy teszi bitói cognitió tárgyává, mint a felperes által érvé- A bíróság megállapította, hogy a vételár meg volt fizetve és
nyesített jogot. Sőt nagyon gyakori az eset, hogy az egész per- ennélfogva az alperest a dolog átadására kötelezte. Ezután az
ben tulajdonképen csak az alperesi kifogás a vitás, csak az al- eladó (a volt alperes) pert indított a vételár megfizetése iránt ;
peres által érvényesített jog vár elbírálásra, ahol természetesen ezt a keresetet a kir. Kúria res judicata okából elutasította, ami
az ú. n. 'pergátló és hasonló alaki kifogásokra gondolunk, hanem által kimondta, hogy a jogerő kiterjed az alperes által
védelmiil
azokra a kifogásokra, melyek jogalapjukat a/, anyagi magánjog- érvényesített
jogra.
ból merítik (pl. elévülés, beszámítás, megtartási jog, fizetés, exMég eklatánsabb az állásfoglalása bíróságainknak a következő
ceptio non adimpleti contraktus stb.).
esetben : Csődtömeggondnok megtámadási joga ellen az alperes
Hogy állunk ezekkel az alperes védelmeül előterjesztett ki- egyebek közt elévülési kifogást is emel, ennek helyt nem adnak ;
fogásokkal? Kiterjed-e az ítélet jogereje ezekre is? A Pp.-ből alperes nem fellebbez, a másodbiróság a megtámadási jogot elerre nem kapunk felvilágosítást (kivéve a beszámítás kifogását, évültnek mondja ki ; a kir. Kúria ezt helyteleníti, kimondván,
melyről még szó lesz). Epen ebben, hogy a Pp.-ben foglalt sza- hogy az elévülés kérdése már az elsőbíróság által jogerősen cl
bályozás az alperes által érvényesített kifogásokat az alperes által volt döntve, úgy hogy ahhoz hozzányúlni a másodbíróság nem
érvényesített jogot figyelembe nem veszi, látjuk a szabályozás volt jogosult. A kir. Kúria tehát itt is nyilván a kifogás útján
fogyatékos voltát, mert hisz kétségtelen, hogy az ítélet az alperes érvényesített jogra is kiterjeszti a jogerőt.
által érvényesített jog felett is dönt, amit a jogerő kérdésénél
Ugyanaz az elvi álláspont domborodik ki akkor, midőn bírófigyelmen kívül hagyni, jogi lehetetlenség.
ságainknak a váltói úton és azután köztörvényi úton érvényesített
A kifogás előterjesztése folytán a perben úgy áll a dolog, jogoknak egymáshoz való viszonyát kellett tisztázni. A Kúria a
hogy a felperes által érvényesített joggal Fzeniben áll az alperes res judicalát mindig megállapí'otta, midőn a váltóperben az aláltal érvényesített jog. Az, hogy a felperesi jog érvényesítésének
peres által előterjesztett kifogás, mely az alapul fekvő köztörvényi
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viszonyból származott, érdemleges e l b í r á l á s nyert ; ezt a kifogást később köztörvényi perben érvényesíteni nem lehet, vagyis
a Kúria itt is egészen határozottan kiterjesztette a jogerőt a kifogással érvényesített jogra, kimondván, hogy a váltóper befejezése után köztörvényi per útján j o g csak annyiban érvényesíthető, amennyiben az a jog a váltóperben kifogás útján nem volt
érvényesítve.
így pl. az alperes a vállóperben azt a kifogást hozta fel,
hogy az az ügylet, melynek fedezetéül szolgál a váltó, megszűnt ;
a bíróság a váltóperben az ügyletet fennállónak mondta ki és az
alperest marasztalta. A későbbi perben, melyet a volt alperes
indított az ügylet hatálytalanítása iránt, a Kúria a keresetet res
judicata okából elutasította ; vagyis ebben az esetben is a Kúria
a kifogással érvényesített jogra is kiterjesztette a jogerőt.
Ilyen és ehhez hasonló eset a judikaturánkban még sok vanEnnek a judikaturánknak csak örvendhetünk.
Úgylátszik azonban, hogy a Pp. is szükségesnek találta a
kifogással érvényesített jogra a jogerőt kiterjeszteni, habár ezt
csak a beszámítási kifogásra nézve és itt is nagyon szűk korlátok
közt tette. A 412. §. ugyanis kimondja, hogy «oly ellenkövetelés,
mely az ítéletben be van számítva a beszámítás erejéig újabban
nem érvényesíthető)). Ez helyes ugyan, de csaknem magától
értető. Pontosabb pedig az, hogy mi lesz az ellenkövetelésre
vonatkozó joggal akkor, ha a beszámítási kifogást azért utasították
el, mert az ellenkövetelés nem áll fenn ? Azt hisszük, hogy a
jelen sorok rendén kifejtettek szerint ebben az esetben is fenforog a jogerő, úgy hogy az az alperes, kinek ellenkövetelése már
bírói ítélet tárgyát képezte is, azt külön perrel nem érvényesítheti, akadálya ennek a res judicata. Ezt a német prdts. 322. §.
második bekezdése külön ki is mondja, hogy t. i. az a döntés,
mely szerint az ellenkövetelés nem áll fenn, jogerőképes, de természetesen csak azon összeg erejéig, melyet az alperes beszámítani akart, mely álláspont lényegben azonos a mi judikaturánkban
kifejezésre jutott állásponttal.
Mindezekből látjuk, hogy nálunk az a kérdés, mely az alperes védelméül előterjesztett anyagi kifogással érvényesített jog
tárgyában hozott határozat jogerejére vonatkozik, csak a judikalurában nyert helyes megoldást.
Ennek őszintén Örvendeni kell. Felmerülhet azonban a kérdés, vájjon az időközben életbelépett Pp. nem fogja hátrányosan
befolyásolni azt a helyes J u d i k a t u r á t ? úgy hogy az az eddigi
helyes irányban nem lesz továbbfejleszthető és fentartható ?
Látni fogjuk e itt egy esetét anna k,hogy a kodifikált jog az élő
kodifikálatlan jog hátrányára fog szolgálni?
Bizunk bíróságaink helyes felfogásában és bevált tapintatában, hogy az új helyzettel szemben is, mint sok más esetben,
meg fogják találni a helyes litat úgy, hogy az eddig követett
helyes gyakorlat ezentúl is fen maradhat és a megkezdett irányban tovább fejlődhetik.
Dr. Schuszter
Rudolf.

A kir. Kúria I. jogegységi tanácsának
13. számú határozatához.
Talán nem mondok olyat, ami csak hangzatos és nem mondok valami nagyot sem azzal, hogy a kártérítés általában a
bűnhődés természetével bír, sem azzal, hogy a kultúrember önérzetének és lelkiismeretének a fejlődése abban az érzésirányban
haladott, amelyen elvisel hellénnek tartotta, hogy vétke nélkül
vagy épen másnak a vétkeért bűnhődjék. Helyeslem tehát, ha
Ihering örökérvényű tételként állítja fel: Kein Üebel oh ne Schuld !
Hogy pedig a kártérítés, jóllehet fokozatilag és minőségileg különbözik is, de lényegileg épen olyan rossz (Uebel), mint a
büntetőjogi büntetés, úgy hiszem, eléggé elismert igazság még
ebben a ((mindent átértékelő)) korban is Az ember természetének a mélyén gyökerezik az a postulatum, hogy ne bűnhődjünk,
ne feleljünk, ha vétkesek nem vagyunk és ne bűnhődjünk más
helyett, ha ennek vétkességében részesek nem vagyunk, ha ennek akarati tényezőin nem uralkodhatunk. A lélektani okok
tehát a vétkességi elv mellett harcolnak.
Kétségtelenül lehet azt — és pedig alappal — mondani,
hogy ez az álláspont individualista felfogás, ez pedig a szociális
felfogásnak engedni tartozik. Azonban, amint a szociális felfogás
általában nem szünteti meg az individuumot s ezt csak korlá-
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tolja az összesség érdekében, úgy szociális szempontból a vétkességi elvet, az individuumnak ezt a lényeges postulatumát sem
lehet és nem szabad teljesen megszüntetni, korlátozása pedig
csak ott indokolt, ahol az elől kitérni nem lehet, ha azt a közérdek parancsolóan követeli.
Ebben a látószögben a Kúria jogegységi tanácsának 13. számú
határozatának az álláspontjára kellett helyezkednem.
Ami e határozatban a kérdés előzményeire vonatkozóan van
felhozva, az adatokkal, hű idézetekkel van benne bizonyítva.
E résznek alaposságát tárgyilagosan nem lehet kétségbevonni.
Megengedem, hogy a tárgyi felelősség elve már 1902. év előtt is
itt-ott, leginkább homályosan és pontosan nem ellenőrizhető módon
érvényesülhetett, de hogy kártérítési jogunkban ez az elv mint
domináló elv lett volna elfogadva — az 1874 : XV^III. tc. és a
veszélyes üzemek eseteit kivéve — s az mint élőjog lett volna
alkalmazva, állítani nem lehet.
A velem egyívásúak közvetlenül, a fiatalabbak a Döntvénytárakból tudhatják, hogy a vétség nélkül való felelősség még a
veszélyes üzemeknél is milyen nehezen, milyen zökkenésekkel,
mennyi vergődéssel vívta ki az ezen a téren őt méltán megillető helyét!
Ez a körülmény tehát logikus és kétségtelen bizonyíték
amellett, hogy — amint a határozat kiemeli — kártérítési
jogunknak alapelve a vétkesség volt, a szokásjog a vétkesség
elvén nyugodott.
Ezzel a szokásjoggal szemben már csak alkotmányjogi
szempontból is joggal lehetett elvárni, hogy amikor a Kúria szakítani akart a fenálló, az élő szokásjoggal, e szakításának szükségességét, vonatkozó ítéleteinek indokaiban kifejti.
Ezt nem telte s így nem csoda, hogy álláspontjának helyességéről általános meggyőződést kelteni nem tudott és nem csupán
kebelében egyes tanácsok, hanem a különben vele egyfokon,
végső fokon ítélkező bíróságok a korábbi szokásjoghoz ragaszkodtak és pedig az egyik, igen tekintélyes kir. ítélőtábla, mint
végsőfokon határozó bíróság (a budapesti) annak a kijelentésével, hogy egyfelől a bíróság a fenálló jogot köteles alkalmazni,
másfelől a Kúria újabbi állásfoglalását szokásszerű jognak nem
tekinti. Ezt az újabbi állásfoglalást a Kúria sem tekintette élőjognak; különben még 1915. évi 6327. sz. ítéletében is nem hangoztatta volna az ellenkező álláspontot!
Ilyen körülmények közölt helyesen hangsúlyozza a határozat, hogy a Kúria újabbi álláspontja az előbbi szokásjogot nem
rombolta le, ez tehát élőnek tekintendő s mint ilyet kell most is
elismerni, mert hiszen alkotmányunknak alaptörvénye (1869. évi
IV. tc. 19. §-a) szerint a bíró a törvényerejű szokás szerint tartozik ítélni.
Ezt az álláspontot az 1894: XII. tc. 112. §-ában a cseléd
által okozott károkra vonatkozóan foglalt rendelkezés alapján
fenálló joghasonlatosság követelménye is indokolja, mert ellenkezően a jogrendszerben diszharmónia állna be, és mert különben is ha tételes intézkedés nem volna (— pedig a szokásjog is
tételes jog, ez pedig a fenforgó kérdésben igen is volt ! —), a
joghasonlato*ság alapján a hasonló jogintézményre hatályban
levő jogszabály lenne alkalmazandó, már pedig az 1894 :XII. tc.
112. §-ában hasonló esetre épen a vétkességi elv van érvényre
juttatva.
Lehet, hogy elég lett volna, ha a jogegységi tanács ennél
tovább nem is megy és nem bocsátkozik abba, hogy mért nem
látja szükségesnek a vétségi elv további áttörését s a vétségnélküli felelősség elvének további kiterjesztését, ami a korábbi
jognak e részben teljes megszüntetését jelentené. Elég lett volna;
de úgy hiszem, a további állásfoglalásával tartozott a Kúriának,
amelynek kebelében az ellentétes álláspont mégis hosszabb időn
át, — ha nem is általánosan elismerten — érvényesült és tartozott a köztekinteteknek s így magának is. Kérdéses tehát, hogy
ez a további álláspontja helyes-e?
Ennél a további álláspontnál irányadó szempontjai: a gazdasági és a szociális viszonyokból eredő szükségesség és célszerűség, valamint a más nemzetek életéből meríthető tanulság szempontjai. Semmi kétség, hogy a gaidasági és a szociális követelmények a döntőbbek, azonban elbizakodottság nélkül nem mellőzhető a másoktól való okulás szempontja sem, főleg akkor, amikor ez a más épen szomszédunk, akivel sűrűn érintkezünk s
így hozzá alkalmazkodni - amennyiben ez individualitásunk és
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vitális érdekeink feláldozása nélkül lehetséges — szintén okos
dolog.
Másoktól, arra érdemesektol, a Kúria is pirulás nélkül tanulhat s ezt be is vallhatja.
A vétségen alapuló felelősség elvétől való eltérés szükségességét és célszerűségét illetően tudvalevő dolog, hogy ez az eltérés csakis az 1874: XVIII. tcikkel avasúti-, jóval később pedig
a bírói gyakorlat révén más veszélyes üzemeknél következett be.
Nem lehet ugyanis idetartozó kivételül sorozni sem az actio de
effusis et dejectist sem az állat-okozta káron, sem a fogadósok
felelősségén alapuló kártalanítást, annál kevésbé az 1908. évi
LVIII. tc. 23. §-án és a megbízott által a megbízóval jogügyletben álló féllel szemben elkövetett károsításon alapuló kártérítést.
Ezek ugyan mind a vétségnélküli felelősség eseteit állapítják
meg, de amellett, hogy mindegyiknek más és más, különálló
jogalapja van, ezek mind olyan esetek, amelyeknél vagy a megbízási viszony, vagy pedig az hiányzik, hogy a kár harmadiknak, tehát szerződéses viszonyban nem állónak okoztassék. Ezek
tehát mind külön típusok, melyek más és más — a 13. számú
döntvényben is érintett — alapokon vannak szabályozva, de a
döntvénnyel elbírált esetek közé nem tartoznak. Ezeknek a különállását sokan szem elől tévesztik s ennek a következménye
azután, hogy nem tesznek különbséget, hogy példának okáért a megbízó kocsisa a megbízóval szerződési viszonyban álló utasnak,
vagy pedig egy harmadiknak okoz kárt ? A szerződéses viszonyban álló féllel szemben a megbízott által szenvedett kárért a
megbízó az ő vétkességére való tekintet nélkül épen a szerződésnél fogva felel, mert ennek csak úgy tesz eleget, ha azt kellően, vagyis a másik fél minden sérelme nélkül teljesíti és mert
a szerződő féllel szemben a megbízott ténye ép a megbízásnál
fogva a megbízó tényeül tekintendő. Más a döntvény alá tartozó az az eset, ha a megbízott egy harmadiknak, szerződésen
kívül állónak okozza vétkesen a kárt. Itt hiányzik a megbízó és
a harmadik közötti jogi kapocs. Nincs meg a konnexitás, mert
a megbízott önállóan, megbízáson kívül jár el. Az ő megbízása
nem irányul arra, hogy harmadiknak kárt okozzon, vagy hogy a
megbízót egy harmadikkal jogviszonyba, hozzá felelősségi viszonyba hozza. Ezt a viszonyt és a felelősséget épen a megbízás
valamint az okozatos összefüggés hiányánál fogva nem lehet
megállapítani. Ez esetben tehát a megbízó csak vétkessége esetében lehet felelős, mert csak ez a vétkesség hozná létre a
közte és a harmadik kára között való okozatos összefüggést.
Vétkesség nélkül ezt megállapítani nem lehet, nem lehet tehát
megállapítani a harmadikkal szemben való felelősséget sem.
Ami már most a veszélyes üzemeknél való felelősséget illeti,
tudvalevő dolog, hogy e téren a vétségen alapuló felelősség elvétől való eltérést az üzemeknek nagyfokú, állandó veszélyessége
és az a lehetőség hozta létre, amelynél fogva ez üzemeknek a
legnagyobb része abban a helyzetben van, hogy a harmadik személynek okozott kárt produktumaik, illetve szolgáltatásaik ellenértékeiben, felosztva, a nagy közönségre átháríthatják, azt, mint
üzemi költséget, kiadást vehetik számításba. A vasút által okozott
kárt tulajdonkép apró részletekben az utazó közönség viseli. így
van ez a legtöbb más veszélyes üzemnél is s ahol ez nincsen,
ott a tárgyi felelősséget az igazolja, hogy az illető veszélyes,
tehát olyan erőt hozott mozgásba, amelynél a harmadik rendszerint tehetetlenül áll.
Mi legyen azonban ott, ahol sem a veszélyességet sem azt a
lehetőséget nem lehet megállapítani, amelynél fogva a harmadik
által szenvedett kárt a megbizó üzemi költségeként állítsa be és
azt másokra sem háríthatja át ? Ott is vétség nélkül legyen felelős nem az ő, hanem olyan személyért, aki az ő akarata ellenére
jár el vétkesen ? ós akkor is, amikor ő a károsításnál nincs is
jelen s így annak sem megelőzésére vagy elhárítására, sem csökkentésére nem is működhetik közre? Tehát annak ellenére is, hogy
sem a megbízott cselekményének akarati tényezőin (meggondolás, elhatározás, figyelem, lelki fegyelmezettség, éberség stb.) sem
azokon a külső körülményeken (pl. az alkalom, hely stb,) nem
uralkodhatik, amelyek között a károsodás beállott ?
És hogy fogja ő a károsult esetleges gondatlanságát bebizonyíthatni a károsult és a megbízott megbízhatatlan előadásával
szemben? Nem forog-e fen sokszor a károsult gondatlansága?
Gondoljunk csak az utcai forgalomban olyan igazán gondatlanul
eljáró fővárosi közönség nagy részére! Ha a károsult olyan
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könnyű szerrel, olyan kevéssé ellenőrizhető módon háríthatja át
a kár viselését a megbízóra, mint az a vétség nélkül való felelősségnél tényleg történik, úgy a károsult esetleges gondatlansága
a munkaadó, a megbízó valóságos gondosságával szemben valóságos prémiumban részesül 1 Ilyen igazságtalanságba a megbízót
terhelő exculpatióval kombinált vétkességi elv mellett nézetem
szerint nem keveredhetünk. A vétkességi elv kizárja azt, hogy
feleljek akker, amikor nemcsak vétkes nem vagyok, de a megfelelő gondosságot is tanúsítottam.
És ebben a gondosságban s ennek bizonyíthatásában áll a
vétkességi elvnek nemcsak igazságossága, de nagy alkalmazkodási képessége és lendítő ereje, amelynél fogva helyesen alkalmazva mindenkor lehet igazságos, megnyugtató ítéletet hozni
vagy legalább azt az igazságtalanságot kikerülni, amely a tárgyi
felelősség mellett azt a megbízót érheti, aki minden vétség nélkül van és aki a felmerült kárt üzemi költségként budgetjébe
be nem állíthatja, sem másokra, a közönségre át nem háríthatja.
Pedig, a veszélyes üzemeket ide nem értve, a legtöbb eset ilyen
természetű.
A tárgyi felelősség elve nivellálja az eseteket. A 13. sz. döntvény mellett a legideálisabb cél, vagyis az érhető el, hogy az
esetet összes külső és belső körülményeinek számbavételével bírálhatom el s így érhetem el vagy legalább emberileg megközelíthetem az igazságot. Erre képesít a megbízó részéről bizonyítandó gondosság tág s alkalmazkodó körének a tekintetbe vehetősége.
Ezt minőség és fokozat szempontjából az esetekhez mérhetem, ezektől tehetem függővé. Gondoljunk pl. a kocsihajtásnál harmadik személynek okozott kár — leggyakoribb és legtipikusabb —
esetére. Nemde a falusi kocsisnál és a falusi körülmények között
nem volna helyes a mezőgazda kocsisától olyan fokú lélekéberséget, ügyességet, fegyelmezettséget megkívánni, mint a fővárosi
fuvaros kocsisától. Ennek megfelelően a vétkességnek, vagyis a
kocsis megválasztására, felügyeletére, ellenőrzésére vonatkozó gondosságnak a kérdése is eltérően oldandó meg és más mérték alkalmazandó az egyiknél, más a másiknál. A fővárosi fuvarosnak
számítani kell a forgalom élénkségével, gyorsaságával és bonyolultságával járó veszélyekre is, amelyek a vidéki közlekedéssel
rendszerint nem járnak; amikor tehát a fővárosi fuvaros megválasztja a kocsisát és ezt foglalkoztatja, az ő gondosságának
nagyobb fokúnak kell lenni, jelesül arra is kell kiterjedni, hogy
a kocsis képes lesz-e megfelelni a fokozottabb igényeknek és a
lovak olyan természetűek-e, amelyekkel a fuvarozás veszélyokozás nélkül eszközölhető ? Az ő vétkességének a megállapíthatása
tehát sokkal könnyebb, exculpatiója pedig sokkal nehezebb lesz
ahhoz képest, amint a forgalmi nehézségek és veszélyek az adott
esetben és körülmények között így vagy amúgy alakulnak. Nézetem szerint itt is felvetődhetik a veszélyesség és mások és más
vagyona veszélyeztetésének a kérdése és amint a vasútaknái és
a veszélyes üzemeknél a nagyobb veszélyezettség, a harmadiknak ezzel szemben fenálló, sokszor tehetetlen állapota indokolttá
teszi a tárgyi felelősség elvének az alkalmaztatását, úgy ez a lehetőség, ez az indok az adott körülmények között a kocsihajtásnál is fenforoghat. A járművek és ezek hajtóerőinek a különbözősége (gőz, villany, benzin, ló stb.) irrelevánssá válik, ha különben nagyobb a veszély és fokozottabb veszélyeztetés fen forog.
Az üzem veszélyessége adott körülmények között ezen a téren is
megállapítható. Hol van ennek a határa ? más üzemeknél is a
bírói kogniciótól függ, ezen a téren is ettől függhet.
Elválasztó pont a két elv között tehát az üzem, a foglalkozás veszélyessége, a harmadiknak s a harmadik vagyonának fokozottabb veszélyezettsége. Ahol azonban ez fen nem forog, ott
a vétkességi elv alkalmazása rendszerint igazságosabb eredményhez fog vezetni. Ha ugyanis a veszélyt nem én idézem fel, ha
alkalmazottam nem az én utasításom folytán végzi veszélyes körülmények között teendőjét, ha magam részéről vétkes egyáltalában nem vagyok és még abban a helyzetben sem lehetek,
hogy az esetleges kárt üzleti költségül beállíthassam, esetleg
másokra felosztva átháríthassam, akkor melyik igazságnak a követelménye, hogy én feleljek az alkalmazottam olyan vétkességeért, amelyben nekem részem nincs, amelynek sem lelki, sem
anyagi tényezőit nem irányíthattam, következményeit el nem háríthattam, nem csÖkkenthettem ? melyik igazságnak a követelménye, hogy még ilyen körülmények között is nekem kelljen
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viselnem azt a balesetet s ennek következményeit, amely nem
engem, hanem vétkem nélkül mást ért? mért kell nekem átvennem a más baját, amikor a magamé is elég lehet ? Jogi szempontból ezt nem tudom megérteni, de szociális szempontból
sem.
A szóbanforgó döntvény a munkásosztály felelősségérzetét is
a kérdés miként való eldöntésének tényezőjéül tekinti. Ez ugyan
az ú. n. inponderabilis okok közé tartozik, de tagadhatatlanul
ható ok, kétségtelen lelki tényező, amelynek anyagi hatása van.
Ezt a körültekintő törvényhozó sem hagyhatná figyelmen kívül.
Minél kevésbé fejlett ez a lelki tényező, annál többször fordul
hat elő és annál nagyobb volna az a kár, amelyet a vétség nélkül való megbízó más vétkességeért viselni volna köteles. Ezt a
vagyonilag gyöngébb megbízók, tehát a megbízók zöme, alig
viselhetné el. Ezekre úgyis súlyosan nehezedik már az is, hogy
minél erőtlenebb a szóbanforgó lelki tényező, annál óvatosabbaknak, gondosabbaknak kell lenniök az alkalmazott megválasztásánál és ellenőrzésénél s így e lelki tényező erejének hiánya vagy
csökkent állapota úgyis mindig az ő terhükre esik. Ezt a terhet
tehát a vétség nélkül való félre nézve elviselhetővé kell tenni.
Másfelől minél kevésbé fejlett a szóban forgó felelősségérzet, annál súlyosbbá, sőt annál végzetesebbé válhat az olyan rendelkezés, amelynél fogva egy különben önálló elhatározási képességgel bíró egyén vétkességeért olyan személy feleljen, akit vétkesség nem terhel vagy nem is terhelhet.
Ezzel kapcsolatban még egy megjegyzést: azt, hogy a jogegységi tanács e tekintetben csak a száraz tapasztalatát konstatálta. Ennélfogva a felelősségérzet erőtlenségére vallana az is,
ha valaki e megállapításnak demagóg hangulatú színezéssel
munkásellenes tendenciát akarna tulajdonítani. A jogegységi tanácsnak nemcsak oka, de célja sem volt munkásosztályellenes álláspontra helyezkedni, a kérdés eme vonatkozású
oldalát pedig joggal vehette tekintetbe. Ha tehát tapasztalatának, meggyőződésének e részben minden érzékenykedésre való
tekintet nélkül, objektíve adott kifejezést, ezzel csak kötelességét végezte !
A kérdés elég fontos, sőt nagyjelentőségű ; eléggé indokolt,
hogy a Kúria plénuma elé kerül. Adja Isten, hogy a plénum
a helyeset találja el és megnyugvást eredményezzen. Bármint
fogja azonban a kérdést eldönteni, köteles és illő tisztelettel fogjuk követni.
Dr. Stand Lajos.

A récji határőrvidék visszaállítása.
A régi határőrség elsősorban katonai, közigazgatási célokat
szolgált, megszüntetését a kialakult államélet kívánta, mely nem
akart ily corpus separatumot megtűrni. Ámde e jogvidék jogtörténeti múltja, annyira érdekes, a határőrséget körülbástyázó magánjogi, főképen dologjogi és örökösödésjogi szabályok annyi
szembetűnő hasonlatosságot mutatnak újabban győzedelmeskedő,
bár modernizált jogi szerkezetekhez, hogy azokkal foglalkozni
kell.
Nem is akarjuk említeni a háború politikai kihatása tanuságait és egyéb célszerűségi kérdéseket. Tisztán az újabb magánjogi irányzatok világánál vesszük vizsgálat alá a kérdést. Itt
is kitűnik az az igazság elsősorban, mennyi értékes alkotása
volt a jogéletnek a multakban és hogy az ily jogalkotások milyen mélyen gyökereztek a nép öntudatában. A multak restaurálása nem oktalanság ott, hol a haladás és fejlődés céljaival ez
nem ellenkezik. Látjuk napjainkban is, a rég letűntnek gondolt
jogintézmények kellnek életre (épületjog — superficies, dologi
l}érletijog=emphyteusis, község elővásárlási joga = admonitio stb.).
Bizonyára senki sem gondol ma arra, hogy e jogvidéken
ugyanazokkal az eszközökkel próbálja életre kelteni a határőrvidéket, mint ez a XVIII. század derekán történt, mikor száz és
száz község lakossága hagyta ott régi lakhelyét 'és vagyonát és
telepíttetett ki a végekre, más vidékekre, más életfeltételek közé.
A nagyszebeni guberniumnál még a mult század negyvenes
éveiben is folytak a perek a kitelepített földmívesek kártalanítása iránt, pedig akkor már előre vetette az árnyékát az egész
intézmény megszüntetése.
Mi volt a régi határőrségi szervezet magánjogi alapja?
A mezőgazdasági birtoklás és öröklés különleges meghatározása,
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amely nem engedte meg a határőri telkek feldarabolását ; a
határőr-család vagyoni alapjait kényszerrendszabályokkal tartotta fen.
Ehhez járult a közös tulajdon, a kollektív birtoklás, a kényszerközösség formájában, a közös erdő és közös legelő, mint oly
mély jelentőségű jogintézmények, melyek a kisbirtokos népelem
gazdasági berendezkedésének ma is alapjai. A délvidéken a házközösség ősi intézményébe illeszkedett bele a határőrség jogi
szervezete. Az erdélyi részekben a siculica hereditást használta
fel, mindenütt azonban külön jogvidéket teremtett, külön dologjoggal, külön örökösödési joggal. Napjainkban, midőn annyit
vitatjuk a mezőgazdasági öröklés külön szabályozását, legnagyobb érdeklődésre tarthat számot a megszűnt jogintézmény
azért, mert bámulatos pontossággal öleli fel mindazokat a törekvéseket, melyek ma is irányítják a paraszt öröklés rendszerét.
A naszódvidéki községi vagyonok, a szerb és román vagyonközségek, a titeli csajkások közösségei pedig valójában túlélték
a határőrség megszüntetését és ma is szolgálják ha nem is a
katonai, de közgazdasági célt, mellyel össze voltak kapcsolva.
A mi polgári törvénykönyvünk javaslatában is benne van az,
amit szabályozott a svájcLés német jog, t. i. az örököstársak jogközösségének fentartása mint védelem a mezőgazdasági üzemegységek szétdarabolása ellen. E rendszerek szerint az állagörökös,
mint megbizott gazdálkodó, vezeti, intézi a gazdálkodást.
Az örököstársak az évi terményekből részesítendők, vagy
pénzbeli kielégítést kaphatnak. Az osztály elhalasztása, mely
időt enged az örökösnek a tőkegyűjtésre, mely egységben tartja
fen a gazdaságot, mely nem engedi örökségkölcsönnel terhelni
a gazdaságot, egyrészt eléri a gazdasági célt, ai üzemegység
fentartását, másrészt azonban mélyreható etikai célt is követ.
Az örököstársak nem távolodnak
el a család-vagyontöl,
az
apai ház összetartja őket, a részesedés joga bizonyos
érdekbeli,
de érzelmi közösséget is teremt.
Szembetűnő a házközösség jogintézményének alapgondolatával való összehasonlítás.
A házközösség jogintézménye sem volt egyéb, mint a telekegység védelmére szolgáló jogintézmény, a hadszervezet a határőrségi intézmény céljaira.
Már a jogintézményt szabályozó első statutum (Hildburghauseni 1737. évből) ezt tartja szem előtt, amidőn elrendeli, hogy
a háziatya elhunyta után cca régi szokás és határőrségi rendeletek szerint a legalkalmasabb lépjen helyébe s a többi gyermek
a vagyonból közösen részesüljön)). Ez intézkedés célja a katonatelek szétdarabolásának megakadályozása. E katonatelekből fejlődik ki a birtokminimum — a ((StanimguU, mely negyedtelekben állapíttatott meg (1807. évi alapt.). A birtokegység megbontása csak kivételesen engedélyezhető, mert ez a határőrségi
szervezet hátrányára történik (1787. évi Systemalverordnung).
A új kor földbirtokjogrendje a szabad tulajdon elve alapján
itt befolyást gyakorolt ugyan a tulajdon fejlődésére, de a birtokminimum egysége továbbra is fenmaradt az 1850. évi alaptörvény szerint is és ezt csak az 1873 : XXIX. tc. helyezte hatályon kívül.
Az új kor kényszerközössége természetesen sokban eltérő
megvalósítása ugyanazon gazdasági célnak.
A házközösség patriarchalis megkötöttség, a családfő hatalmára fektetett vagyonközösség. A közösségben részes felek gazdasági érdekeltsége meg nem határozott, bizonytalan, a családfő
önkényein alapuló.
Ellenben az örököstársak közössége a jogok és kötelességek
puszta elhatárolásával időleges. Nem egyéb a célja, mint az
állag, a termelő üzemegység fentartása az összesség érdekében.
A pusztán vérségi patriarchalis kötelékeket átváltoztatja a jogok
és kötelességek magánjogi szabályozásává.
A határőrségi jogintézmény magánjogi jogtételei általában a
következők voltak a legutolsó szervezeti szabályok szerint:
A fekvőjószág bírásával a védkötelezettség egybe van kötve,
annak megszerzésével a katonakötelezettség jár. Ily jószágszerzéshez az ezredparancsnokság engedélye kell (12. §.). A birtokegység, a törzsvagyon (Stammgut) a telekkönyvbe is így van
felvéve, belső, külső gazdasági épületekből áll, el nem idegeníthető, csak különös esetekben szabad azt becsértékének Vs-részének erejéig jelzáloggal megterhelni (16. §.).
Az öröklés beállta esetén az örökösök csak úgy tarthatják
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meg az ingatlanokat, ha maguk is határőri viszonyba lépnek, amelyeket a hágai váltójogi és csekkjogi államértekezletek eredkülönben az örökséget megszerzésétől fogva két éven belül eladni ményeztek. Akik ezt az irányt követik, azok nem hiszik, hogy a
kötelesek (12., 20., 22. §§.). Ha örökösök nincsenek, a «Grenz- háború után a hágai államértekezletek munkájának fonalát ismét
institut» örököl, az ily ingatlanok földben szűkölködő családok- fel lehetne venni. Nem marad tehát más hátra, mint az egységesítés munkáját a Németbirodalom, Ausztria és Magyarország
nak vagy új települőknek adandók ki.
Kívánják-e állampolitikai vagy közjogi érdekek e letűnt jog- jogrendszereire szorítani. Ebből a felfogásból indult ki az a haközgazdasági
egyeintézmény felújítását — azt bizonyára mérlegelni fogják — de tározati javaslat is, amelyet a középeurópai
hogy a kivételes öröklési rend törvénybeiktatása nélkül e helyen süleleknek 1916. évi december havában tartott értekezletén az
sem képzelhető el a földmíves népelem megerősödése, mely a előadók (dr. Klein Ferenc oszrák részről, dr. J. Riesser német
mezőgazdasági termelés legerőteljesebb támasza, az nyilvánvaló. részről és dr. Egry Aurél magyar részről) eredetileg előterjeszA kivételes öröklési szabályok természetesen kivételes dolog- tettek, amely javaslat kimondani kívánta, hogy a hágai államérjogi szabályokat is feltételeznek. Az egyéni tulajdon mellett el tekezletnek a váltójog egységesítésére vonatkozó határozatait
kell ismerni a közös tulajdon bizonyos különleges alakula- felülvizsgálat tárgyává kell tenni abból a szempontból, hogy
mennyiben és minő módosításokkal és kiegészítésekkel alkalmatait is.
Ma már igen jelentékeny törvényalkotások tesznek tanúsá- sak azok arra, hogy Németországban, Ausztriában és Magyargot amellett, hogy a jogfejlődés szakított a tulajdonjog terén a országban gyorsan behozassanak.
A másik irány ezzel szemben fentartani kívánná a hágai
mereven erőszakolt individuálizmussal. Az erdő- és legelőközösségek valóságos kollektív tulajdoni alakulatok. A Iheríng óta államértekezlelek munkáinak eredményét. A hágai államértekezmellőzött «Gesammteigentum» életre kelt a svájci polgári törvény- leteken a váltójog egységesítése tárgyában kidolgozott és az
könyvben is. A vérség kötelékeivel védett jogközösségek (com- államértekezleten résztvett államok képviselői által elfogadott
possessoratus) gazdasági érdekek által védett termelő szerveze- egyezmény és szabályzat nagy lépéssel vitte előbbre a jog egytekké alakultak (1913 : X. tc.), úgy a német, mint a svájci tör- ségesítésének munkáját. Elejtése hátramenetel volna a fejlődés
vénykönyvek ismerik már a közös tulajdonnak a condominium útján. Huszonhét állam képviselői írták alá az egyezményt. Ha
ezek közül egyik-másik nem is ratifikálná az egyezményt (Anglia
pro partibus indivisistől eltérő alakulását is.
A kiterjedt jogközösségek, melyek a határőrtelkek gazdasági nem is járult hozzá), az eredmény még mindig nagyobb, mintha
életének kiegészítői voltak, túléltek minden újabb áramlatot, csak a középeurópai államok maguk közt kísérelnék meg a
mely a római jog alapján felépült jogrendszerünkre támaszkodott. váltójog egységesítésének létrehozatalát. Ennek a felfogásnak kiAz úgynevezett naszódi, szerb és román délvidéki vagyon- fejezést adva a középeurópai közgazdasági egyesületeknek említett értekezletén Nagy Ferenc rámutatott arra, hogy a jogközösségek változatlan jogállással maradtak fen.
Itt a jogi és gazdasági élet egy különös jelenségére kell egységesítés munkáját legjobban úgy szolgáljuk, ha egyrészt a
hágai váltójogi egyezmény ratifikatiojára törekszünk, másrészt
reámutatni.
Míg a román, szerb határőrvidéki vagyonösszességek ma is pedig magában a hágai egyezményben előrelátott és megengesértetlenek, sőt az erdélyi fundus regius területe részint a köz- dett módosítások és kiegészítések tekintetében igyekszünk Maségi vagyon formájában, részint mint szász univerzitás vagyona gyarország, Ausztria és a Németbirodalom részéről egységes szaváltozatlanul fentartotta a közös vagyon formáit, a siculica here- bályokat létrehozni. Az előadók hozzájárulása után az értekezlet
ditás területén levő vagyonközösségek, a székely határőrség alapjai egyhangúlag magáévá tette ezt a felfogást és elfogadta az eredeti határozati javaslat szövegének ily értelmű módosítását. Ezt
szétporladtak.
a határozatot ily formában örömmel üdvözöljük.*
Az itt lakó nép 1769. évben, katonai kényszereszközök nyoA csekkjog tekintetében a középeurópai közgazdasági egyemása alatt, kénytelen volt újabbkori népvándorlás formájában a
határokon kijelölt határőrtelkeket megszállani s bár száz évig sületek értekezlete csak annyit mondott ki, hogy annak esetleremonstrált ellene, ott is maradott. Mikor a negyvennyolcadik ges módosításai a Németbirodalomban, Ausztriában és Magyarévi nagy földreform megvalósíttatott, a szabad tulajdon félre- országon lehetőleg párhuzamosan történjenek. A kérdés tehát
magyarázásával megint erőszakkal szüntették meg e területen az, hogy mily álláspontot foglaljunk el e téren a hágai előmunfenálló vagyonközösségeket (1871 : LV. tc.) és pedig úgy, hogy kálatokkal szemben, amelyek még nem haladtak annyira előre,
az itt lakos kisgazda népelem 'collectiv tulajdona átalakult lati- mint a váltójog terén. Ez utóbbi téren ugyanis hazai törvényfundiális egyéni tulajdonná, A népesség nagy zöme földnélküli hozásunk is foglalkozott már a hágai államértekezlet eredmémunkás népelemmé alakult át rövid pár év alatt. Valójában nyeivel. A váltójog egységesítése tárgyában létrejött nemzetközi
alapjaiban omlott össze a régi határőrközségek egész szociális egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot és az annak
berendezkedése a káros jogszabályok hatása alatt. Itt tehát a alapján alkotott új váltótörvény javaslatát az országgyűlés két
háza a háború előtt 1914. évben elfogadta úgy, hogy csakis az
régi határőrség gazdasági berendezkedésének oszlopai hiáegyezmény ratifikációjával kapcsolatosan a legfelsőbb szentesítés
nyoznak.
maradt el a háború következtében. Az 1912. évi hágai államérteHa szó lesz új határőrvidék létesítéséről, ez eddigi földbirkezlet azonban nemcsak a váltójognak, hanem a csekkjognak
tokjogrendünk alapos revideálása után lehetséges. Dologi jogi, öröegységesítésével is foglalkozott. A németalföldi kormány az
kösödési jogi rendszerünk új irányoknak kell, hogy útat engedjen,
államértekezlet előtt e tárgyban ugyanoly módon készítette elő
mely közelebb hoz a nép jogérzékéhe'z. Annak a szociális igazság"
a tárgyalásokat, mint ahogy azt a váltójog egységesítésénél
nak megértéséhez kell, hogy eljussunk, hogy a tulajdon szabadtette; kérdőívet küldött valamennyi állam kormányának, amelysága nem biztosítja még önmagábanvéve az egyén gazdasági szaben a csekkjog egységesítésére vonatkozó főkérdéseket összefogbadságát, a gazdasági erők szabad versenye nem jelenti egylalta. Számos állam beküldötte e kérdőpontokra válaszait; igazszersmind a gyengébb és elmaradott tömegek számára is a szaságügyi kormányunk szintén megtette ezt és egyúttal a csekkbad érvényesülést. Különösen nem a földtulajdonjog rendszerében.
jog egységesítésére vonátkozó egyezmény és törvénytervezetet
Dr. Sebess Dénes.
mutatott be az államértekezletnek. Az 1912. évi államértekezlet
előbb bizottságokban, azután pedig teljes ülésben tárgyalta e
A csekkjog nemzetközi e g y s é g e s í t é s é n e k
kérdéseket. E munka eredményét, a harmincnégy pontba foglalt
határozatokat, az államértekezlet zárójegyzőkönyvébe vette föl,
kérdéséhez.
A középeurópai államok jogi téren való közeledésének kér- amelyet az államok képviselői aláírtak. Az volt a terv, hogy e
dése ma nagy mértékben foglalkoztatja a magyar, osztrák és határozatok alapján, az egyes államok részéről teendő észrevétenémetbirodalmi jogászköröket. Azok között a jogiterületek közt, lek figyejembevételével fogja a jövőben tartandó újabb államéramelyeken a jogrendszerek kiegyenlítése kívánatos, a váltójog tekezlet véglegesen előkészíteni a csekkjog egységesítését tárés csekkjog is szerepel. A jogászegyesületek, a bajtársi szövetségek és a középeurópai közgazdasági egyesületek egyaránt fog
lalkoznak a váltójog és csekkjog egységesítésének kérdésével.
Két irány küzd e kérdésben egymással. Az első abból indul
ki, hogy a háború megsemmisítette azokat a munkálatokat,

* A hágai egyezmény ratifikációjához fűződő érdekeinket kifejtettem a Magyar-Bosnyák és Keleti Gazdasági Központnak 1916. évi
január hó 21-én tartott ülésén. L. a Központ kiadványaiban megjelent «Jogi feladataink a Keleten® 24. sk. 1,
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gyazó egyezményt. A magyar igazságügyminisztérium a Javaslatok Tárában közzé is tette e határozatoknak francia szövegét és
magyar fordítását, valamint az arra vonatkozó megjegyzések
kapcsán a magyar kormány részéről a németalföldi kormánynak
bemutatott előmunkálatokat*
Kétségtelen, hogy a váltójog egységesítése nehezebb feladat volt
mint aminő a csekkjog egységesítése. Az előbbinek sikere után,
a háború előtt nem volt okunk kételkedni abban, hogy az utóbbi
is sikerülni fog. Sőt abból kellett kiindulnunk, hogy a váltójog
egységesítése bizonyos tekintetben m á r önmagában is maga után
vonja a csekkjog egységesítését. Egyes külföldi jogok, mint az
angol, a francia és a belga j o g a csekket nem is tekintik másnak, mint a váltó egyik fajának. Es ha a mi csekktör-vényünk
ép úgy, mint a német és osztrák csekktörvény, a két intézményt
el is különíti, ennek dacára a váltótörvénynek számos rendelkezését a csekkre, is kiterjeszti, úgy hogy az anyagnak nagy
részére vonatkozólag a csekkjog és váltójog szabályai ugyanazok.
Hogy a két intézmény milyen szoros kapcsolatban áll egymással,
arról meggyőződhetünk, ha csak egy pillantást vetünk az országgyűlés két háza által elfogadott ú j váltótörvényünk javaslatának
113. §-ára, mely az ú j váltótörvénynek 117 szakasza közül nem
kevesebbet, mint 61-et, tehát m a j d n e m a váltótörvény felét egyes
módosításokkal kiterjeszti a csekkre. A váltójog egységesítése
tehát már önmagában is teljesen átalakítja a csekkjogot is.
Gazdaságilag ugyan a csekk és a váltó különböző feladatokat töltenek be. A nemzetközi vonatkozásokból kiindulva a váltó
a nemzetközi hitelszervezetnek alkotó része, a csekk pedig a
nemzetközi fizetéseknek eszköze. Ez a különbség azonban a gyakorlatban nem érvényesül minden irányban; a kibocsátó és a
rendelvényes, illetőleg utalványos közti viszonyban ez a különbség nagyobbrészt ki is merül, a rendelvényes, illetőleg az utalványos és a papir további birtokosai, valamint harmadik személyek között a váltó épúgy lehet fizetőeszköz, mint a csekk.
A devizák erre a legjobb bizonyítékot szolgáltatják ós a váltójogi szabályoknak nemzetközi egységesítését részben a váltónak
e szerepe miatt követelték az érdekelt körök. A csekkjog egységesítése tehát nemcsak jogi, de gazdasági szempontból is folyománya és szükségképeni kiegészítése a váltójog egységesítésének.
Ennek következtében a németalföldi kormány már az első
váltójogi államértekezlet előkészítésénél fölvetette a csekkjog
egységesítésének eszméjét is. A kormányoknak megküldött kérdőív
első kérdése az volt, vájjon az államértekezlet kizárólag az idegen és a saját váltóval foglalkozzék-e, a csekkjog vizsgálatát egy
későbbi államértekezlet részére tartván fen. A magyar igazságügyminisztérium e kérdésre olykép válaszolt, hogy az államértekezlet egyelőre ne terjeszkedjék ki a csekkjog egységesítésére,
hanem tegye azt egy későbbi államértekezlet tárgyává. Ez a vélemény abból indult ki, hogy célszerűbb elsősorban a váltójog
egységesítését befejezésre juttatni és csak ezután áttérni a csekkjogra, mert minél szűkebb a kör, amelyre az egységesítési törekvések kezdetben irányulnak, annál biztosabb a siker. Az államértekezlet elfogadta ezt az álláspontot.
Hogy ez az álláspont helyes és célszerű volt, ezt a csekkjog
egységesítése körül folytatott eddigi munkálatok is igazolják.
Bármennyire összetartozik is mind gazdaságilag, mind jogilag a
váltó és a csekk, már az eddigi munkálatokból és az ezekre vonatkozólag megnyilatkozott véleményekből is kitűnik, hogy a
váltójog egységesítésénél nincsenek még elhárítva azok a nehézségek, amelyek a csekkjog egységesítésének útjában állanak.
Ezek a nehézségek a csekknél részben más természetűek, mint a
váltónál. Ha tehát a váltójog és a csekkjog egységesítését együttesen kellett volna keresztülvinni, a nehézségek mindenesetre
nagyobbak lettek volna.
Hogy a csekkjog egységesítésének útjában álló akadályokat
nem szabad kicsinyelni, azt igazolja az a körülmény is, hogy oly
nagytekintélyű férfiú, mint Klein,* volt osztrák igazságügyminiszter, az osztrák csekktörvény alkotója, az élő jogásznemzedék
egyik legkiválóbb képviselője közvetlenül a háború előtt megjelent, de ma is aktuális m u n k á j á b a n egyrészt kedvezőtlenül
ítélte meg általában a csekkjog nemzetközi egységesítésének le* Dr. Klein Ferenc: Die Haager Beschlüsse über das einheitliche
Schekrecht. Berlin 1914.
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hetőségét, másrészt pedig felemelte intő szavát a hágai államértekezletnek a csekkjog egységesítését tárgyazó határozatai ellen.
Kleinnak ez az állásfoglalása annál feltűnőbb, mert újabban a
magyar, az osztrák és a németbirodalmi jogi közeledésnek ő
egyik legbuzgóbb hirdetője és az arra irányuló mozgalomnak
egyik fővezére. Bármily nagy is tiszteletünk e tág látkorű, lángelméjű férfiú előtt, azt hiszem, hogy azok a támadások, amelyeket az államértekezletnek csekkjogi határozatai ellen intézett,
nem indokoltak. Es általában nem indokolt az a pesszimizmus
sem, amellyel Klein a csekkjog egységesítésének munkáját általában kíséri.
Két okot hoz fel Klein általánosságban, amelyből a csekkjog egységesítésének kilátásait nem látja kedvezőknek. Az első
akadályt azokban az elkülönítési törekvésekben látja, amelyek az
államok gazdasági életében mutatkoznak. Ezt Klein még a háború előtt írta, de előrelátható, hogy a háború következtében
ezek a széthúzó törekvések még erősebbek lesznek, különösen
az ellenséges államokkal szemben. Klein helyesen mutat rá, hogy
a gazdasági kapcsolatok az egyes államok között számosabbak,
a nemzetközi forgalom emelkedett, de az összetartozás érzése
ennek dacára gyöngült a lelkekben. A XV11I. század végén és a
XIX. század első felében csekélyebb nemzetközi forgalom mellett létezett világpolgárias érzés, ma a nemzetközi érintkezés lehetőségei rendkívül emelkedtek, de a különböző államok és
nemzetek ma már alig képesek arra, hogy magukat bármikép is
összetartozóknak tekintsék. Ennélfogva ezidőszerint gazdasági
téren a jogkiegyenlítésnek műve nem áll épen a kedvező csillagzat jegyében. Ilynemű gondolatoktól eltelve, az emberekben már
előre is hiányzik a hajlandóság, hogy a nemzetközi egységes jogrend létrehozása kedvéért áldozatokat hozzanak. Ellenkezőleg az
egyes államok inkább ragaszkodnak' saját jogrendjükhöz, nem
hajlandók az idegen jogszabályt elismerni és elfogadni, sőt a
nemzeti önérzet az idegen jogszabály recepciójában majdnem a
hazai jogrend vereségét látja. Ez nem az a légkör, amelyet az
egységesítés megkíván. De ettől el is tekintve, Klein kétségesnek tartja, vájjon a csekkjog egységesítésére az időpont jól van-e
megválasztva. És ez a másik ok, ami miatt az egységesítés létrejöttének lehetőségét kétségbevonja. A csekkjog ugyanis egyes
államokban, mint Angliában és Franciaországban, hosszú idő óta
fenáll, ezer és ezer szál fűzi azt a forgalomhoz és ennek következtében ott joggal tartanak igényt arra, hogy ennek a j o g n a k
szabályai általános érvényre emelkedjenek. Ezzel szemben más
államok, elsősorban Ausztria, azután a Németbirodalom és végül
legújabban Magyarország, saját közgazdasági és társadalmi viszonyaikhoz képest más jogoktól eltérően rendezték a csekkjogot. Alig lehet ezekről az országoktól feltenni, hogy feladják
azokat a jogszabályokat, amelyekkel tudatosan eltértek a külföldi jogtól, még mielőtt idejük lett volna, hogy azokba magukat
beleéljék, helyességüket komoly próbának alávetették volna.
A nemzetközi egyformaság kedvéért ezekről a jogszabályokról
nem mondhatnak le anélkül, hogy a már eddig elért eredményeket veszélyeztetnék vagy a jövőben várható eredményeket feladnák. A modern csekkjog államaira nézve tehát a csekkjog
egységesítésének kísérlete talán nagyon is korán jött, nem múlt
még el annyi idő, hogy az ú j jogszabályok hibái kiderülhettek
volna, de másrészt rövid volt az idő arra is, hogy a többi államot meggyőzze arról, hogy ezek az újabb jogszabályok jobbak
volnának, mint saját régi szabályaik. Ily körülmények között természetes, hogy mindegyik állam ragaszkodik saját jogához és
nem hajlandó a másiknak engedményeket tenni.
Ezek volnának azok az okok, amelyeket Klein a csekkjog •
nemzetközi egységesítése ellen felhoz, vagy talán jobban mondva
amelyek miatt a csekkjog egységesítésének sikere tekintetében
kétségei vannak. A háború előtt nézetem szerint ezek az okok
nem voltak oly súlyosak, hogy miattuk a csekkjog egységesítésének reményéről le kellett volna mondani. Ha az egységesítés
munkája ellenkezett volna a közérzülettel, ha az engedményekre
való hajlandóság hiányzott volna az egyes nemzeteknél, akkor
a váltójog egységesítése sem sikerült volna. A hágai váltójogi
államértekezlet előtt én is a kétkedők soraiban voltam, az államértekezlet előkészítő-munkálatai és tárgyalásai azonban az ellenkezőről győztek meg. Ha valamely részről tartani lehetett volna
attól, hogy a nacionalizmus, a nemzeti érzékenység ellenszegülni
fog az egységesítésnek, ez Franciaország részéről lett volna föl-
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tehető. Másfelől, ha létezett állam, amelynek kevesebb oka volt
arra, hogy váltójogának bármely részében módosításokat fogadjon el, engedményeket tegyen, akkor ez a Németbirodalom volt,
melynek váltójogi rendszere kétségtelenül fölötte áll a francia
váltójog rendszerének. Es mégis azt láttuk, hogy Franciaország
nagyobb ellentállás nélkül feláldozta a jogegységnek saját váltójogrendszere lényegét, a Nómetbirodalom pedig engedményeket
tett olyan pontokon is, amelyeken talán meggyőződése szerint saját
jogszabálya jobb. Az angol jogot követő országok tartózkodása
szintén nem a nemzeti elzárkózás érzéséből folyt, hanem más
okokból. A háború előtt ennélfogva jogos volt az a feltevés,
hogy ha ez az állítólagos akadály nem állta útját a váltójogegységesítésének, nem fogja gátolni nagyobb mértékben a csekkjog egységesítését sem. A háború természetesen egyidőre teljesen
megváltoztatta a helyzetet és előreláthatólag néhány évig a háború ulán is alig lehet folytatni a csekkjog egységesítésének
munkáját. De ez nem ok arra, hogy örök időkre feladjuk a nemzetek közeledésének eszméjét, az együttműködés lehetőségének
reményét.
Ami pedig a Klein részéről felhozott azt az okot illeti, hogy
Magyarország, Ausztria és a Németbirodalom csak nemrég alkották meg csekklörvényeiket és ennélfogva nem volnának hajlandók ily rövid idő után azon változtatni, nézetem szerint sok
szó férhet ahhoz, hogy vájjon a rövidéletű intézmények módosítása tényleg nehezebb-e, mint a régóta fenálló, a forgalomban
már meggyökeresedett intézményeké. Nagyon kérdéses, hogy
ezek az utóbb nevezett államok csak azért, mert valamely, a
külföldi jogtól eltérő rendelkezést fogadtak el, ahhoz annyira
kell-e ragaszkodniok, hogy azl semmi körülmények között nem
áldoznák föl az egységesítés kedvéért. Érthető, hogy Klein, mint
az osztrák csekktörvény megalkotója, ragaszkodik annak rendelkezéseihez, de ebben a ragaszkodásában talán túlhajtja egyes
rendelkezések jelentőségét. Hogy csak egy példát említsek, mind
az osztrák, mind a magyar törvény a csekk lényeges kellékéül
tartalmazza a kibocsátó számlakövetelésére való utalást. Klein
erősen ragaszkodik ehhez és élénken helyezkedik szembe az államértekezlet ama határozatával, amely ezt nem kivánja lényeges
kelléknek tekinteni. Magyarország azonban, amely csekktörvényébe szintén fölvette ezt a kelléket, a németalföldi kormány
kérdőpontjaira adott válaszában arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a számlakövetelésre való utalás az egységesítés érdekében
a lényeges kellékek sorából elhagyható és a magyar kiküldöttek
részéről az államértekezletnek bemutatott egységes törvény tervezete nem is említi ezt mint lényeges kelléket. Ebből tehát kitűnik, hogy azoknak az országoknak is, amelyeknek csekkjoga
új, nem okozhat nagyobb nehézséget, ha engedményeket tesznek.
Engedmények nélkül a jogegységesítés munkája természetesen nem sikerülhet. Ha engedményekre oly kevés a hajlandóság, mint azt Klein épp a csekkjog terén mutatja, akkor a jogi
közeledés még a középeurópai államok közt is alig valósítható
meg. Nem tartozom azok közé, akik a jogi téren a kiegyenlítést
öncélnak tekintik, annak keresztülvitelét minden áron helyesnek
vélik. Meggyőződésem, hogy minden államnak saját jogrendszerét
egészében saját szellemében, saját szükségletei szerint kell kiépítenie. Azonban ép oly kétségtelennek tartom, hogy a nemzetközi forgalomnak és az állami határokhoz nem kötött gazdasági
viszonyoknak terén, tehát a jognak aránylag kis részében célszerű a jogi szabályoknak nemzetközi kiegyenlítése. Az egyes
jogrendszerek különbözősége ezen a szűken körülhatárolt területen csak zavart okozhat és gátolhatja a fejlődést. Ilyen jogi
területnek tartom a csekkjogot is. Ahol pedig a jog kiegyenlítését a gyakorlati szükség parancsolja, ott annak érdekében engedményeket is lehet és kell tenni, engedményeket, amelyek
nem a nemzeti szellemtől, hanem egyesek egyéni véleményétől
követelnek áldozatot.
Mindezeknél fogva véleményem a csekkjog egységesítése terén követendő útról a következő.
Mindenekelőtt be kellene várnunk, hogy a háború után a
hágai váltójogi egyezmény ratiíicatioja lehetséges lesz-e és mely
államok fogják az egységes szabályzatot életbeléptetni. Ha e
téren az eredmény biztató lesz, a csekkjog egységesítése végett
össze lehetne hívni újból a hágai államértekezlelet. Néhány év
addig mindenesetre el fog telni és időközben talán elsimulnak
a háború által felidézett gyűlölség hullámai. Magán a hágai ál-
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lamértekezleten (épúgy mint az a váltójog egységesítése terén a
•magyar igazságügyminisztérium kezdeményezésére történt), függetlenségünk teljes fentartásával igyekeznünk kellene a Németbirodalommal lehetőleg egyöntetűen fellépnünk és e célból lépésről-lépésre álláspontunkat közös tárgyalás útján megállapítani.
Csak abban az esetben, ha ez az út egyáltalában nem mutatkoznék sikerre vezetőnek, ha a hágai államértekezleten egyáltalában nem lehetne nagyobb számmal összehozni a nemzeteket,
kellene gondolni valamely más alakulatra, például a középeurópai
államok jogi államértekezletéről vagy a váltó és csekkjog terén
való közeledésnek más úton megvalósításáról.
Dr. Fodor Ármin.

Értesítés kötelessége.
Az értesítés kötelessége, mint egyrészről az adós teljesítési
kötelezettségét a jóhiszeműség kívánalmaihoz mérten kiegészítő
vagy pótló mellékszolgáltatás, másrészről pedig a hitelezői jogok
gyakorlásának a méltányosságból folyó korlátja, az irodalomban, 1
a törvényhozásban és a jogalkalmazásban egyre szélesebb körben jut elismerésre. Néhány szemelvény legfőbb bíróságunk újabb
gyakorlatából szolgáljon ennek igazolásául.
1. Az adós felszabadul ugyan a teljesítés kötelezettsége alól,
ha a szolgáltatás hibáján kívül lehetetlenné válik. De a jóhiszeműség kívánalmával ellenkeznék, ha az időközben bekövetkezett
lehetetlenülést elhallgatva, csak a lejáratkor lepné meg annak
közlésével a hitelezőt. Azért az idejekorán való értesítés kötelességét erre az esetre a német ptk. (275. §.) hallgatásával szemben is az adósi tisztesség követelményének állítják fel. 2 A polg.
tvkv törvényjavaslata (bizotts. szöveg 909. §. 2. mondata) ezt a
kötelességet, nagy jelentőségénél fogva, külön is kifejezésre juttatta. ((Köteles azonban (az adós), ha nehézség nélkül teheti, a
tudomására jutott lehetetlenségről a hitelezőt haladéktalanul értesíteni.!) A teljesítési kötelezettségnek ez a ((maradványa®3 igen
erőteljesen érvényesül a kir. Kúriának egyik legújabban hozott
határozatában (Hiteljogi Dtár X. 162. sz.): «Ha az ügyletkötés
időpontjából és körülményeiből a vevő azt következtethette, hogy
a vételnek a háborúban be nem szerezhető tárgya (angol rézgálic) az eladónak raktárán van: az eladó vét a kereskedői hűség
és bizalom ellen, ha — mihelgt meggyőződik az árú beszerezhetetlenségéről (Anglia és Ausztria-Magyarország közti háború kitörése) — nem értesiti vevőjét, hogy a kitört háború miatt az
árút szerződésszerűen be nem szerezheti és nem nyújt neki módot, hogy szükségletét más módon beszerezze. Az eladó tehát az
ügylet stornirozásáról való elkésett értesítés miatt kártérítéssel
tartozik.)) A Kúria meggyőzően tünteti fel az értesítésnek ezt a
kötelességét az adósi ((hűség ós bizalom)) követelményéül s ezt
a kötelességet a kártérítési kötelezettség szankciójával övezi.
2. Számosabbak és szembetűnőbbek azok a példák, amelyekben a Kúria az értesítést a hitelező részéről kívánja meg, mint
«a kötelmi viszony alaptörvényéül szolgáló emberség)) 4 folyományát. Ezekben az esetekben persze csak sajátlan értelemben beszélhetünk az értesítés kötelességéről; ilyenkor az értesítés voltakép csak a hitelező saját érdekének kívánalma, r> melynek elmulasztása a hitelező jogainak csorbítására vezethet.
Érdekes példa ebből a körből az az eset, amelyben a Kúria
a K. T. 320. §-án — legalább is annak eddigi értelmezésén —
túlmenő nyilatkozási kötelességet, állapított meg az adós részéről a szerződés módosítása iránt tett ajánlatra nézve. «Az eladó
a szállítást a háború folytán beállott akadályok megszűnte és a
rendes állapot helyreállása idejére kérte elhalasztani. A kereskedőtől megkívánt rendes gondosság, jóhiszeműség
és bizalom
magával hozta volna azt, hogy a vevő, nehogy az ügylet mikénti
lebonyolíthatása iránt az eladó bizonytalanságban maradjon,
1

L. a Planck-féle német ptk. kommentárja IV. kiadásában Siber
fejtegetéseit ad. 275—292. §. Vorbemerkung I. 3. b. és az ott idézett
irodalmat. Az adós értesítési kötelességéről az adós késedelem szakában, I. Grosschmid, Fejezetek II. k. 90. §. passim.
2
3

4

K u r c k m a n n , Jogállam 1915. 185. és köv. 1.
Indok, a ptk. tvjav. 906—921. §-aihoz. I. a.

Grosschmid, Fejezetek II. k. 100. 1.
«Gebot des eigenen Interessen», Planck-Siber II. IV. kötet 27. I.
(Vorbemerkung C. 3. b.)
5

5 2 . SZÁM.

értesítse az eladót arról, hogy a kérelemhez hozzá nem járul és segít a rövidebb elévülés hiányán felgyűlt kamatok, tartásdíjak
az árú azonnali leszállításához ragaszkodik, ennek meg nem és baleseti járadékok, örökségi hasznok stb. egyszerre való értörténte esetén pedig kártérítést fog követelni. Iia ilyen nyilat- vényesítése esetében . (Mjogi Dtár X. 6 0 - 6 2 . , 148. IX. 229., 247.,
kozatot nem tett, a teljesítés felfüggesztéséhez hozzájárultnak 300. VIII. 193. sz. stb.). Idevág az az eset is, amikor a bíróság
tekintendő.» (Hiteljogi Dtár IX. 144. sz.) A Kúria eddigi gyakor- a kiskorúságban kötött szerződés érvénytelenségére való hivatlata a K. T. 320. §-a a már megkötött szerződés módosítására kozást az Önjogúvá vált kiskorú hosszas hallgatása okából zárja
és a belőle származó jogokról való lemondás iránt tett aján- ki (pl. Mjogi Dtár III. 170. sz.).
Mindezek egybevetéséből kitűnik, hogy bírói gyakorlatunklatra nem terjesztette ki és az ilyen ajánlatot a nyilatkozás elmulasztásával elfogadottnak nem tekintette (Dtár III. folyam ban egyre kiterjedtebb mértékben érvényesül a hitelező nyilatkozási és értesítési kötelessége is, mint a jóhiszemű joggyakor25. k. 96. 1.).
Dr. Szladits
Károly.
4 KT. 354. §-a értelmében a vevő vagy az eladó, aki a tel- lás egyik fontos tényezője.
jesítés helyett kártérítést követelni vagy a szerződéstől elállani
kíván, erről a másik lelet haladéktalanul értesíteni köteles. E renA perek s z a p o r o d á s a é s m e g e l ő z é s e .
delkezés helyes értelme szerint 0 — amint azt a bírói határozatok hosszú sora igazolja — az értesítés elmulasztása csak az
A háború kitörése előtt nagy mozgalom indult meg Németeredeti szolgáltatás «elszegéséhez» 7 szükséges, vagyis az értesí- országban a perek további szaporodásának meggátlása érdekétés elmulasztása esetében a hitelező a késedelmes adóstól a ké- ben. A perek számának óriási növekedése a legszélesebb köröksőbbi teljesítést elfogadni köteles, de egyáltalában nem veszti el ben komoly aggodalmakat keltett. Egész könyvtárra való tanulkártérítési jogát, ha pl. a szolgáltatás az adósnak felróható mó- mány jelent meg a «Processnot»-ról és e bajt orvosló vagy
don lehetetlenné válik. A hitelező mindazonáltal e jogának gya- enyhítő szerekről.
korlásánál is a kereskedelmi forgalomban megkívánt jóhiszeműA háború alatt erősen megcsappant ugyan a perek száma,
séggel köteles eljárni és nem hagyhatja az adóst túlságos hosszú de a megelőzésüket célzó mozgalom nem szűnt meg, sőt aráideig bizonytalanságban szándéka felől. Ez a tétel már eddig is nyaiban és jelentőségében erősen megnőtt. A mozgalom vezetői
kialakult bírói gyakorlatunkban, 8 s a német irodalomban abban joggal mutatnak rá arra, hogy a háború után a perek hatalmas
az alakban ismeretes, hogy a hitelező a késedelemtől eredő jo- áradata elfogja borítani a bíróságokat. Pedig a háború után fogait annak itloyátisan elkésett érvényesítése következtében veszti kozottabb fontossága lesz a perek megelőzésének,
el. 9 A háborús jogalkalmazás újabb esetekkel igazolta a hiteleA polgárokat, különösen a harctérről visszaérkezőket, amenyzőnek azt a kötelességét, hogy az adóst az ügylet lebonyolítá- nyire az egyáltalán lehetséges, meg kell kímélni a perek költsára nézve elfoglalt álláspontjáról jóhiszeműség szerint értesítse. ségeitől, kellemetlen, gyakran végzetes izgalmaitól és azok viteIgaz, hogy a hitelezői jogok lojális gyakorlásának követel- lével járó nagy időveszteségtől.
Az igazságügyi kérdésbői a háború folytán elsőrendű szoményét a bíróság egyik-másik esetben a hitelező
kárenyhítési
kötelességével hozta kapcsolatba. így pl. borvétel vagy kender- ciális probléma lett.
szállítás esetében, mikor a vevő a késedelmes eladótól hosszabb
Csodálatos, hogy a jogi élet terén eddig mily kevés tere
idő elteltével az időközben aránytalanul felszökött árakhoz mért volt a praeventionak. Míg a betegségek megelőzésének kérdése
kártérítést követelt. (Hiteljogi Dtár IX. 188., X. 161. sz.) 10 Kifeje- az utóbbi évtizedekben szinte fontosabb, mint a gyógyítás, míg
zésre jut azonban emellett tisztán a hitelező értesítési kötelessége az orvosok ennek folytán a megelőzés terén csodás eredményeis, nevezetesen: «A kereskedelmi forgalom biztonsága érdekéből ket értek el (amit a háború tanulságai legjobban bizonyítanak),
a felektől egyaránt elvárható jóhiszemű magatartás
mellett túl- addig az igazságszolgáltatás a prseventio kérdését teljesen elhaságosan sok ideig egyik fél sem hagyhatja a másikat bizonyta- nyagolta. Annál íeltűnőbb ez a jelenség, mert a perek megelőlanságban aziránt, hogy a teljesítés helyett kártérítést követel.)) zésének problémája régóta foglalkoztatja az államférfiak, sőt az
Természetesen ez a kötelesség a hitelezőt csak ex regus et bono uralkodók színe-javát.
terheli; «a késedelmes adós, ki az ezek körülményei szerint előre
Nagy Frigyes rendeleteiben gyakran hangsúlyozza, hogy a
láthatta késedelmének következményeit és azt, hogy a vevő fede- perek szaporodását meg kell akadályozni. II. Frigyes Vilmos
zeti vételt kénytelen eszközölni)), nem hivatkozhatik arra, «hogy porosz király pedig az Allgemeine Gerichtsordnung bevezető
a vevő az azonnali értesítést elmulasztotta és keresetét az utolsó részében (22. §.) következő szavakkal teszi a bírák kötelességévé
felszólítástól számított két év múlva adta be. (Hiteljogi Dtár IX. a pereknek lehetőleg egyezségi úton való befejezését: «Auch bei
144. sz.)
der zweekmássigsten Behandlung bleiben Processe, wegen des
Általában azt tartja bírói gyakorlatunk, hogy a hitelező nem nachteiligen Einflusses, welchen sic nicht nur auf die Glücksélhet vissza az adóskésedelemből eredő jogaival, ha az adós ké- umstiinde (Vermögensverháltnisse), sondern auf den sittlichen
sedelmességét egyideig tűrte és ezzel azt a várakozást keltette C ha raktér der Partéién habén können, stets ein in der bürgeraz adósban, hogy a szerződésből folyó jogait nem kívánja teljes lichen Gesellschaft möglichst zu vermeidendes Übel. Der Richter
szigorúsággal érvényesíteni. Ebben az esetben természetesen a muss sich daher bemühen, die entstehenden Processe durch güthitelező bármikor áttérhet a szerződés szigorúbb álláspontjára, liches Ubereinkommen beizulegen,»
amíg arról le nem mondott, ámde változott álláspontjáról az
Elég korán kezdődött meg tehát a perek elleni küzdelem.
adóst idejében előre értesíteni köteles. Így tartja ezt Kúriánk
Ha a praeventionak mai napig alig van tere, annak okát
különösen hosszabb időre terjedő törlesztési kötelezettség esetei- elsősorban abban látom, hogy egészen a legutolsó ideig a perek
ben : «A pénzüzleti forgalomban megkívántató jóhiszeműség
és keletkezésének okaival és körülményeivel nem igen voltak tiszbizalom azt követeli, hogy amennyiben a hitelező a múltban
tában.
tanúsított elnéző gyakorlatától eltérve, a jövőben az adósra
Ennek folytán rossz helyen keresték és keresik kevés kivénézve jogvesztéssel járó és mindenekben a kötelezvényben bizto- tellel még ma is a perek szaporodásának okait és megelőzésésított szigorúbb eljárást akarja igénybe venni, erről az adóst nek eszközeit. Amint régente az orvosokat gyanúsították a járelőzetesen értesíteni ós erre őt figgelmeztetni köteles® (Magánjogi ványok terjesztésével, épúgy az ügyvédi kart vádolták és vádolDtár IX. 51. sz., ugyanígy Mjogi Dtár X. 111. sz.).
ják még ma is a perek gyártásával és majdnem kizárólag ebből
Sőt bizonyos irányban a Kúria még tovább megy és a jogo- az egy nézőpontból foglalkoztak a kérdéssel, ebben az egy iránysult hallgatását a jogról való lemondásnak minősíti. Ily módon ban próbálkoztak az orvoslással. Ez a vád, mely nálunk évekkel
ezelőtt egyik igazságügyi miniszterünk ajkáról is nyilvánosan
elhangzott, époly téves, mint amily régi.
c
Nagy F e r e n c : Keresk. jog. II. 153. §•. 8. jz.
Nagy Frigyes a perek szaporodását, elhúzását úgy vélte~gyö7
Grosschmid : Fejezetek. II. k.
keresen megoldani, hogy eltávolította a bírói termekből az ügy8
Nagy F. id. h., Dtár III. folyam XXIII. 163., Hiteljogi Dtár
védeket. Híres rendelete folytán az ügyvédek helyét a bíróság
II. 158. 1..
9
tagjai
foglalták el (Assistenzráte), akiket a bíróság hivatalból
S t a u b : K o m m e n t á r z. IIGB. IX. kiad. Exkurs zu §. 374. Anm.
rendelt
ki. Ez a kísérlet mindössze három évig tartott.
147. és 125. b.
10
Mária Teréziának a Kúriához intézett 1769-iki rendelete is
Kárenyhítés kötelességéről e b b e n az irányban 1. Staub ld. h.
Exkurs zu §. 374., Anm. 60.
az ügyvédeknek tulajdonította a sok pert. Nagy Frigyes és
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Mária Terézia óta a perek szaporodásának és megelőzésének legfontosabb szere az ügyvédi karnak mindenféle megrendszabályozása volt. Még ma is uralkodó a német jogi irodalomban az a felfogás, hogy az ügyvédek szaporítják a pereket, vagy legalább is
megakadályozzák azok egyezséggel való befejezését.' 1
Minthogy az ügyvédeket nálunk is, külföldön is egyformán
vádolták a perek szaporításával, kell, hogy a vádnak valami
közös magyarázata legyen. Nem lehet kétségbe vonni, hogy mindig voltak és mindig lesznek tudatlan és lelkiismeretlen ügyvédek, akik alaptalan pereket indítanak, akik a pereknek egyezség
útján való befejezését megnehezítik. Ezek az ügyvédek azonban
a kivételek közé tartoznak és azok létezésének lehetőségeért nem
az ügyvédi kar egyeteme felelős, hanem az a rendszer, mely
lehetővé teszi, hogy tudatlanok oklevelet kapjanak és lelkiismeretlenek megtarthassák.
Az ügyvédi kar elleni támadások okai mélyebben fekszenek,
bonyolultabbak és a perek keletkezésére és lefolytatására vonatkozó körülmények helytelen megítélésével magyarázhatók.
A közvélemény — beleértve a jogászi közvéleményt is —
három döntő fontosságú kérdésben volt és van nagyrészt ma is
tévedésben és pedig a közhit szerint:
a) a per tényállása könnyen állapítható meg;
b) a peres felek híven tájékoztatják perbeli képviselőjüket;
c) a bírói döntés — ritka kivételektől eltekintve — előre
megállapítható.
Ha ez a három előfeltétel fenforogna, akkor csakugyan az
ügyvédeket terhelné a legnagyobb felelősség a perek nagy számáért. Mert ha ügyfele híven tájékoztatja, ha a tényállást már
a per megindítása előtt tisztán láthatja, végül ha a perek sorsát
előre tudja, akkor valóban tudatlannak vagy lelkiismeretlennek
kell lennie az ügyvédnek, ha nem tagadja meg közreműködését.
Ezt hitték Nagy Frigyes és Mária Terézia és ezt hiszi ma
is az ügyvédi karnak számos ellensége.
Ujabban azonban mind tisztábban látjuk, hogy a három feltétel közül egyik sincsen meg.
Nagy tévedés annak feltevése, hogy a per tényállása könynyen állapítható meg. Mióta a jóhiszemű tanúk vallomásának
értékét a helyes mértékére szállították le, hogy csak a legfontosabb bizonyító eszköz nagyfokú megbízhatlanságáról beszéljek,
azóta az ügyvédi körön kívül is elhiszik, hogy az ítéletben "megállapított tényállás nem mindig fedi a valóságot. Ha el is tekintünk a tudatosan hamis tanúvallomásoktól, a jóhiszemű tanúk
vallomásai is igen gyakran ingadozók, hézagosak, zavarosak, tévesek, úgy, hogy a peres felek igen gyakran azon tanú vallomása alapján vesztik el perüket, akinek vallomásában legjobban
bíztak. Ehhez járul még a tanúvallomás-megrögzítés mai módjának fogyatékossága, mely nem zárja ki, hogy a három bírói
fórum különbözőképen értelmezheti ugyanazon vallomást.
Ha még az érdektelen tanúk is tévedhetnek, még inkább
forog fenn ennek a lehetősége maguknál a peres feleknél. Téves
tehát az a feltevés, hogy a peres felek rendszerint híven tájékoztatják perbeli képviselőjüket. Érdekes, hogy ez a fontos körülmény még mindig mily kevéssé ismert azoknak körében is,
akik a peres eljárás reformjával foglalkoznak. Különösen Németországban, ahol a peres felek eskü alatti kihallgatásának
intézménye nincs meg, ezen intézménytől várják legalább is a
perek gyors befejezését. Azt hiszik, hogy rendszerint elég lesz,
ha a bíró a két peres felet eskü alatt kihallgatja és nyomban
kristálytisztán látni fogja az egész tényállást.
Mi, akik közel negyedszázad óta eskü alatt hallgatjuk ki a
peres feleket, tudjuk, hogy vallomásaik a döntő kérdésekben
egymással homlokegyenest ellenkeznek; hisz ez idézte elő a pert.
A tévedésre, mint a perek egyik főforrására helyesen mutat
rá a német «Güteverfahren» mozgalomnak egyik leglelkesebb és
legbuzgóbb előharcosa, Lütkemann közjegyző, az egyeztető eljárásról írt kitűnő munkájában. 2
1

Dr. Ottó O b e r l a n d e s g e r i c h t s r a t . Rechtsanwálte u n d Bechtspílege. Dresden, 1912.
2
Carl W i l h e l m L ü t k e m a n n : «Justitznotariat oder U r k u n d und
Friedensámter.» : — «Zwar sind Rechtsstreitigkeiten u n v e r m e i d b a r
und w e r d e n es bleiben solange die W e l t besteht und Menschen
leben. Die Rechtsstreitigkeiten, die m a n bis in die neuere Zeit
auch vielfach als P a r t e i - I r r u n g e n bezeichnete, h a b é n d e n n auch in
d e r Tat ihre Hauptquelle n o r m a l e r w e i s e im l r r t u m der Partéién.
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Téves a harmadik feltevés is, mintha a bírói döntés rendszerint előrelátható volna.
Nem gondolok itt elsősorban a törvénymagyarázat elég nagyszámú kontroverziáira, a törvények hézagaira, sem a bírói gyakorlat ingadozásaira.
Ezek legalább ismert tényezői a perek bizonytalanságának,
melyeket tanult és lelkiismeretes ügyvéd megközelítő pontossággal figyelembe vehet és azokra ügyfelének figyelmét a képviselet elvállalásakor felhívhatja, sőt feltétlenül köteles felhívni.
A perek sorsának bizonytalansága azonban fenforoghat akkor
is, ha a fél híven informálta ügyvédjét, ha a tanúk a valósághoz híven vallottak és az ügyvéd helyesen állapította meg a perjogi diagnózisát.
Az utolsó kiszámíthatatlan tényezője a p e r n e k — m a g a a bíró.
A bíró individualitása ugyanis döntő befolyást gyakorol a per
sorsára, mert a per tényállásának megállapítása, bonyolultabb
perekben individuális munka. Rendkívül érdekesen és meggyőzően
fejtette ki ezt Bendix berlini ügyvéd a jogbiztonság problémájáról írt tanulmányában. 3 Bendix nagyon helyesen mutat rá annak
a lehetőségére, hogy egy és ugyanazon peranyagból két bíró két
teljesen különböző tényállást állapíthat meg. A tényállás megállapítása ugyanis akként történik, hogy a bíró a tények nagy
tömegéből kiemeli azt, amit fontosnak tart és elhagyja a lényegtelen tényeket. Ez individuális munka (individuelle Tat), mely
különböző egyéniségnél a tényállás különböző megállapításához vezethet. 4 Ehhez járul, hogy a jogtételnek a jogesetre való alkalmazása is individuális munka, mert a bíró egész egyéniségének
állásfoglalását jelenti. A bíró személye —• mondja helyesen
Bendix — kristályozó pontja a jogvita eldöntését befolyásoló
számtalan tényezőnek.
Az eddigi felsorolások még távolról sem merítik ki a per
sorsának bizonytalanságát előidéző tényezőket. Mellőzve a közismerteket, befejezésül csak még egy gondolatra akarok rámutatni, mellyel csak a legutóbbi időben kezd a jogirodalom komolyan foglalkozni.
Nagyon tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a perben mindig az egyik fél részén van az egész igazság, a másik fél részén
annak teljes hiánya. 5
Nem épen ritka jelenség, hogy mindkét félnek van valamelyes, igazsága. Súlyos problémát jelent ez a bíróra nézve oly
esetben, midőn törvény szerint választania kell a két fél között
és az egyik felet teljesen el kell ütnie jogától.
Az ilyen esetnék gyakoriságára Lütkemann is rámutatott fentebb említett munkájában (8. lap), Hartzfeld amsterdami ügyvéd
pedig behatóan foglalkozik ezzel a kérdéssel és megoldásának
lehetőségeivel. 0
A tíz évvel ezelőtt megjelent «Der Kampf um die Rechtswissenschaft» című híres röpirat is rámutatott ezekre a sűrűn
előforduló nehézségekre, melyekről azt mondotta, hogy azok
jogilag megoldhatatlanok («viele Rechtsfalle überhaupt keine
rechtliche Lösung zulassen®). 7
Bármily csábító volna a per sorsának, bizonytalanságának
okait tovább fűzni, abba kell hagynom, mert cikkem tárgyától
máris messze elkalandoztam.
Legalább látszólag. Mert a perek szaporodásának és megelőzésének kérdése szoros összefüggésben van a perek sorsának
bizony tal anságával.
3

Dr. L u d w i g Bendix: Das Problem d e r Rechtssicherheit 1914.
«. . , eine a n d e r e d u r c h a u s gleichfertige Persönlichkeit sich
mit der gleichen Berechtigung von d e m s e l b e n Falle in latsáchlicher
u n d rechtlichen B e z i e h u n g ein a n d e r e s Bild machen k a n n , i n d e m
sie dem Wesentlichen die B e d e u t u n g abspricht und dem für u n wesentlich g e h a l t e n e n B e d e u t u n g beimisst.»
5
Dr. E u g e n F u c h s . . . «Man glaube doch nicht, d a s s es sich
im Proeesse inimer um den Gegensatz von offensíchtlichen Recht
und b r u t a l e m Unrecht handelt.» (Rechtsanwálte und Richter J u ristische W o c h e n s c h r i f t 1916, 1437. lap.) Georg B a m b e r g e r : «Nicht
immer ist es möglich die F r a g e zu b e a n t w o r t e n : W e r h a t recht:
Von zwei Streitenden m u s s nicht einer im Recht seins. (Die Aufg a b e n des Friedensrichters.)
G
«Der Streit der Partéién.)) Dr. C. A. Hartzfeld 1911.
~ Érdekes, hogy Nagy Frigyes által kibocsátott «Allgemeine
Gerichtsordnung» m e g e n g e d t e a b í r ó n a k c.bei nicht zu h e b e n d e m
W i e d e r s p r u c h in den Beweismitteln den G e g e n s t a n d des Streites
nach einem biliigen Verháltnisse zu teilen».
4
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Eddig azt hittük, hogy a jogtudomány fejlődésével és az
igazságszolgáltatás javításával a perek sorsának bizonytalanságát
a minimumra tudjuk leszállítani. E remények nem valósultak
meg. Ellenkezőleg, szaporodik azok száma, akik belátják, hogy
a perek igen tekintélyes hányadának sorsa szükségképen bizonytalan, még ha minden egyes bíró és ügyvéd tökéletes volna is.
Minél általánosabb lesz ez a meggyőződés, annál nyilvánvalóbb lesz, hogy a perek megelőzésének problémájával behatóbban kell foglalkozni, mert a perek bizonytalansága egyik kiapadhatatlan forrása a perek szaporodásának.
A perek megelőzésére irányuló németországi mozgalomnak
mai állásáról és eddigi eredményeiről külön cikkben fogok beszámolni.
Dr. Teller Miksa.

A hitelezési csalás.
Szembetűnő az a kímélet, amelyet a hitelvevő iránt jogrendszerünk tanúsít. A jogszabályok engedékenyek. A bíróságok
elnézésre hajlanak. A végrehajtás sikerét pedig nagyterjedelmű
oly mentességek akadályozzák, amelyek a követelés kauzájára
való tekintet nélkül érvényesülnek.
Ez a protektiv lanyhaság a hitelnek könnyelmű igénybevételére csábít, ami ha elharapódzik, a termelés egyik tényezőjének gazdaságilag hátrányos elhasználását idézheti elő. Együtt
jár ezzel, hogy a hitelnyújtó a könnyelmű hitelezéssel járó kockázat ellenértékét rendszerint oly eszközökkel keresi, amelyeket
csak lazább gazdaság-erkölcsi felfogás tart megengedettnek.
A káros kölcsönhatás a forgalom bonyolódott sűrűjében hatványozottan érvényesül.
Inszolid liitelvevő és inszolid hitelnyújtó épúgy egyazon gazdasági világnak tipusai, mint ahogy az adóskötelezettség vállalásának komolysága és az adós fegyelmezett szótartása együtt
járnak a hitelező tisztességével és méltányosságérzetével.
Alig hihető, hogy a háború folytán valami változás áll elő e
téren állapotainkban. Ellenkezőleg. Az érvényesülést kereső tőkék
a mozgékonyság és termelékenység hihetetlen lendületének példáit szolgáltatták. A vállalkozók leleményességében nagyobb a
bizalom, mint valaha, a vállalkozókedvvel telítettek pedig keresve
keresik a termelési alkalmat és eszközöket. Viszont semmi nem
mutat arra, hogy a bizalom a hitelvevők anyagi ereje és morális
életfelfogása iránt megalapozottabb volna, mint korábban volt és
valószínű, hogy a kötelezettségek teljesítésére engedett törvényes
halasztások folytán a kötelezettségek nem teljesítésének különben is beidegződött szokása csak még jobban meggyökeresedett.
Minden tétele aktuális ezért ma is a Széchenyi István nyolcvanhat év előtt megjelent munkájának, amely fényes dialektikával meggyőzően szállt síkra a hagyományos magyar moratóriális
jogfelfogással szemben és amely a gazdasági átalakulás előfeltételéül és az egészséges gazdasági vérkeringés éltető elemekép
a hitelező pozíciójának szigorú törvényes védelmét jelölte meg,
ami főkép azt jelenti, hogy a 'törvényhozásnak és az igazságszolgáltatásnak vaskézzel kell véget vetnie a hitelező kijátszására irányuló fortélyoknak és még ezt megelőzőleg a hitel kieszközlésével kapcsolatban elkövetett visszaéléseknek.
Valóban a hitelezési viszony megindítása, a hitel igénybevétele körül a legvirágzóbb a csalárdság ma is. A bűncselekmény
elkövetési cselekedete primitív. Maguk a hitelnyújtók sem elég
körültekintők. A reászedés jövedelmező. És a megtorlás lanyha.
A hitel csalárd igénybevétele körül felmerülhető visszaélések
megtorlása felől a Btk. külön §-a (384. §.) rendelkezik. Eszerint
acsalásnak tekintetik, ha valaki, bár csalási célzat nélkül, ravasz
fondorlattal mást tévedésbe ejt vagy tévedésben tart avégett,
hogy attól magának hitelezést vagy hitelhosszabbítást eszközöljön ki».
A Btk. anyaggyűjteményéből kitűnik, hogy a Btk. I. miniszteri
javaslata nem tartalmazta a mai 384. §-nak megfelelő rendelkezést. Ezt csak a II. miniszteri javaslat vette fel. Miért volt szükséges ennek a rendelkezésnek a felvétele ? Ezt a törvényjavaslat
szerzője lényegileg azzal indokolja, hogy a csalásnak tényálladéki
eleme a kái okozás, már pedig a hitelnyújtás és a hitelmeghoszszabbítás nem feltétlenül károkozás. Ha pedig okozott is kárt,
még mindig lehet, hogy ez a hitelvevőnek egyáltalában nem volt
szándékában. A károsodásnak hiánya tehát a megkülönböztető
elem a csalásról szóló 379. §-szal szemben, amelynek helyébe utóbb
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a Bn. 50. §-ában megállapított rendelkezés lépett. Hivatkozik a
törvényjavaslat indokolása arra is, hogy a német StGB. nem tartalmaz a hitelezési csalásra vonatkozóan önálló rendelkezést és
hogy ennek folytán a német jogirodalomban felette vitás, vájjon
csalás-e az ú. n. Kreditbetrug 9
Ez a vita mai napig sincs lezárva, sőt alig van az egész
csalási dogmatika körében oly kérdés, amelyre nézve a vélemények erősebben szétágaznának.
A német StBG. ugyanis a csalásnál a cselekménynek a tényálladék körébe tartozó eredményét a következő szavakkal határozza meg: awer .. . das Vermögen eines Anderen
beschádigt...».
A főkétség már most a körül forog, vájjon a károsodást, — amely
bekövetkezhetik átadással, kötelezettségvállalással, lemondással
és általában bármily elidegenítéssel, sőt nemcsak jogügylet, de
más jogi tény alakjában megjelenő rendelkezéssel is és ami mind
tényleges fogyatkozásban, mind pedig várható haszon elmaradásában állhat — bekövetkezettnek kell-e tekinteni már önmagában
azzal a rendelkezéssel, amely a megtévesztésnek, illetőleg a tévedésben tartásnak következése, vagy pedig kellék az a külső
eredmény is, amely a vagyonnak értékfogyatkozásában jut kifejezésre? Jogi műszóval szólva: vájjon a vagyon feletti rendelkezési jog az a jogi tárgy, amelyet megtévesztő üzelmekkel szemben védeni akar a törvényhozó, avagy az elvileg
érzékeink alá eső vagyoni érték mint tevékenységi tárgy felé irányul ez a védelem, amely utóbbi felfogás szerint a vagyoni értéknek csökkentését érné a megtorlás. A Rechtsschádigung
és a
wirtschaftliche Schcidigung elméletének nagy- és legnagyobbnevű
híveit a bírói gyakorlatban és a tudományos irodalomban egyaránt széles ür választja el, amelyen innét és túl eltérően oldják
meg a kapcsolatos kérdéseknek egész sorozatát is. Nagy részben
itt a forrása a Kreditbetrug büntetendőségére vonatkozóan felmerült kontroverziának is.
Erre a kontroverziára tekintettel kétségtelenül helyesen és
előrelátással járt el a magyar kodifikátor, mikor a hitelezési csalást önálló bűncselekménykép illesztette be a Btk.-nek a csalásról szóló fejezetébe és megerősíti állásfoglalásának helyességét
az is, hogy azóta — miként ez Hegler professzornak a Vergleichende Darsteltung des Deutschen und Auslándischen
Strafrechts
(Besonderer Teil) VII. kötetében foglalt tanulmányában részletesen olvasható — csaknem mindazok a törvények és törvényavaslatok, amelyekben a csalás tényálladéki elemei között a vag-yoni értéknek csökkenésével együtt járó vagyoneltolódás szerepel a cselekmény eredményeképen, a csalás mellett kisegítő
tényálladék gyanánt önálló rendelkezési tartalmaznak az ú. n.
hitelezési csalás megtorlására.
De vájjon a Btk. 384. §-ának szövege elég világosan kifeje- .
zésre juttatja-e ezt a törvényhozási alapgondolatot?
A szöveg a csalási célzat hiányára utal. A Btk. 379. §-a,
valamint az ezzel e tekintetben egyező Bn. 50. §-a pedig a csalás
speciális dolusakép a jogtalan vagyoni haszon szerzésének célzatát jelöli meg. Ehhez képest a 384. §-nak tulajdonképen így kellene hangzania: ((Aki, habár jogtalan vagyoni haszon szerzésére
irányuló célzat nélkül . . . » A hitelvevő azonban a hitelezési
(hitelmeghosszabbítási) ügylet révén értékhez jut. Az, hogy ezt
az értéket csak idő multán kell visszaszolgáltatnia, amikor már
rendelkezésre állott gazdasági célokra a hitelbevett tőke, kétségtelenül rejt magában reá nézve vagyoni előnyt. Ha tehát a tévedésbeejtésre vagy tévedésbentartásra irányuló ravasz fondorlatnak használata ily nyilvánvalóan még nem engedett előny kieszközlésére irányult, önmagának ellentmondó, ha arról beszélünk, hogy a szóbanlevő bűncselekménynél a csalási célzat
hiányzik.
A 384. §. szövegében azt kellett volna élesebben kifejezésre
juttatni, hogy csalás ós hitelezési csalás között a károkozás
hiányában van a különbség, a speciális dolusra nézve pedig különbség annyiban áll fen, hogy a hitelezési csalásnál a dolus
speciíikálva van a hitelnek, illetőleg a hitelhosszabbításnak kieszközlésében rejlő vagyoni haszonra.
A visszafizetésre képes egyénnek sem szabad tóvedésbeejtés
vagy tévedésbentartás útján hitelt vagy hitelhosszabbítást kieszközölnie. Annál kevésbbé szabad annak, aki tudja vagy akinek
tudnia kell, hogy a visszafizetésre képtelen. A hitelezési csalás
az előbbi esetre szorítkozik. Az utóbbi esetben közönséges csalás
esete forog fenn. De közönséges csalást kell megállapítani akkor
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is, ha a dolus nem merül ki a hitelnek, illetőleg.a hitelhosszabbításnak kieszközlósében rejlő vagyoni haszon elnyerésében, ha
a hitelügylet megkötése csupán eszköze a hitelügylet rendes célján túlmenő vagyoni előny megszerzésének.
Nincs kizárva, hogy a törvényszöveg szabatosságának e
hiánya okozza azt, hogy bíróságaink gyakran nem különböztetnek eléggé csalás és hitelezési csalás között. Nem vizsgálják a
kellő egyéniesítéssel, vájjon a vádlott szándéka mire irányult és
nem kutatják, vájjon a hitelnek, illetőleg a hitelhosszabbításnak
kieszközlése a hitelnyújtónak károsodásával járt-e? A hitelezési
csalást állapították meg bíróságaink oly esetben is, midőn a vádlott teljesen vagyontalan és fizetésképtelen volt akkor, mikor a
hitelt kieszközölte ós így feltétlenül tudatában volt annak, hogy
tartozását visszafizetni nem lesz képes és tartozását nem is fizette
meg. Hitelezési csaláskép minősítették p. o. annak a vádlottnak
a cselekményét is, aki mint kereskedő folytatólagosan hitelt vett
igénybe, majd üzletét eladta, ennek dacára még mindig vásárolt
árút hitelbe, a vásárolt árút átadta az üzletátvevőnek, tévedésben tartva a hitelezőket arra nézve, hogy ő már nem kereskedő;
a vételárral megszökött és ilykép a hitelezőket megkárosította.
Hasonlóképen hitelezési csalás miatt büntették meg azt a vádlottat, aki ügynöki irodát rendezett be, külföldi cégektől árút
rendelt, igérve, hogy a vételárat az árú megérkezése után postán
fogja megküldeni, az árút átvette, értékesítette, majd lakóhelyéről megszökött és a hitelezőknek mit sem fizetett. És p. o. hitelezési csalást állapítottak meg egy oly esetben, amidőn a vádlott
a szolgálatból kilépve, volt szolgálatadójának megbízását színlelte, ennek részére kölcsönt kért, a pénzt felvette és megszökött. Holott mindezek a cselekmények inkább a közönséges csalás ismérveit tüntetik fel.
A minősítésbeli különbség pedig itt nem csupán jogdogmatikai jelentőségű, de igen sokszor elevenbe vág. Mert a hitelezési csalás az értékre való tekintet nélkül vétség, holott a csalás az értéknél fogva esetleg fogházbüntetés alá esik. És mert a
hitelezési csalás a kir. járásbíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmény lévén, ha már a kir. ügyészség az enyhébb minősítés
álláspontjára helyezkedett, a gyakran szökésben levő terhelt személye ellen nem lehet megtenni a kézrekerítésre irányuló erélyesebb intézkedéseket sem.
De nemcsak arra hajlik a bírói gyakorlat, hogy közönséges csalás helyett hitelezési csalást állapítson meg, de enyhe elbírálásban részesülnek a hitelezési csalás címén emelt vádak is.
Ezzel a második ellenvetéshez értem, ami a Btk. 384. §-ának
mai szövege ellen tehető. Míg a Bn. 50. §-a szerint a tévedésbeejtésnek, illetőleg a tévedésbentartásnak fondorlattal kell
elkövettetnie — ennyiben a Bn. kiszélesbítette a büntetendőség
körét a Btk. 379. §-ához képest, amely ravasz fondorlatot kivánt
meg —, a 384. §. szerint az elkövetésnek ravasz fondorlattal kell
történnie. Ebből a különbségből azt a következtetést vonják le
a bíróságok, hogy a hitelezési csalásnak tényálladékához bizonyos oly furfangos mesterkedések tartoznak, amelyekben rejlő
csalárdság a leggondosabb egyénnek elkápráztatására is alkalmas.
Személyes hitel kieszközlése eseteiben, amikor tehát a hitelnyújtás alapját egyedül az a bizalom teszi ki, amellyel a hitelnyújtó a hitelvevőnek teljesítőkészsége és teljesítőképessége iránt
viseltetik, gyakran felmentik a bíróságok az oly vádlottakat,
akik hatásos vagyonerővel való rendelkezést színleltek, amely
szükség esetére fedezetül szolgálhatott volna. Nemcsak fogyasztási, de termelési hitel igénybevételénél is figyelmen kívül hagyják a bíróságok, hogy a gazdasági életben elvárható tisztességnek elemi parancsát bizonyos körülmények között hallgatással is
meg lehet szegni és hogy nemnyilatkozás is rejthet magában valószínűség látszatával biró hazug ráfogást.
Azt a kereskedőt, aki kölcsönt eszközölt ki azzal a hamis
ürüggyel, hogy árúja érkezett utánvétellel és pedig nagyobb öszszegű utánvétellel, mint amennyi járna, erre a többletre ő nem
számított és ezért nem rendelkezik az árú kiváltásához szükséges pénzzel, a kölcsön visszafizetését pedig másnapra igérte, —
semmi esetre nem lett volna szabad felmenteni azon a címen,
hogy nincs eljárásában ravasz fondorlat. Annak a kereskedőnek
az eljárásában is felismerhető lett volna a ravasz fondorlat, aki
üzletet nyitván, árúhitelt kért, előadva azt a valótlan tényt, hogy
bizonyos megjelölt eredetű nagyobb összegű pénzt teljes összeg-

ben befektetett üzletébe és ennélfogva hitelképes, amely előadása
alapján részére árút hiteleztek. És helytelenül nem ismerték fel
a bíróságok a ravasz fondorlatot annak a fülig eladósodott és
fizetésképtelen vádlottnak eljárásában sem, aki vagyonosságot
fitogtatva, nagyértékű ékszereket vásárolt és fedezetül váltókat
adott, amelyek teljesen értéktelenek voltak. Ez az eset már a
a közönséges csaláshoz jár közel.
Bizonyára hozzájárultak e lanyhább felfogás kialakulásához a
büntetőjog egyes elméleti művelőinek ily szellemű fejtegetései is.
Fayer László azt tanítja kézikönyvében, hogy ha valaki ravasz
fondorlattal mást tévedésbe ejtett vagy tévedésben tartott hitel
kieszközlése céljából és sikerült is a hitelt kieszközölnie, nem
követett el bűncselekményt, feltéve, hogy lejáratkor visszafizette
a kölcsönt. Finkey Ferenc tankönyvében a követelés konkrét veszélyeztetettségét követeli és szerinte sem lehet megállapítani
bűncselekményt, ha a visszafizetés megtörtént.
Végül kifogás alá esik a Btk. 384. §-ának mai szövegében
hogy a Bn. 50. §-a szerint — egyezően a Btk. 379. §-ával — fenforog a csalás, akár a maga javára, akár másnak a javára irányuló vagyoni haszon szerzésére törekedett a tettes; a hitelezési
csalás büntetendősége azonban arra az esetre szorítkozik, mikor
a tettes a hitelt, illetőleg a hitelhosszabbítást magának
akarta
kieszközölni. Ebből a szabályozásból az következik, hogy aki
más részére eszközli ki ravasz fondorlattal történő tévedósbeejtés
útján a hitelt, csak abban az esetben követ el bűncselekményt,
ha cselekménye kimeríti a csalás ismérveit. Ez is indokolatlan
alábbszállítása a hitelező védelmének.
Ha a normális viszonyok helyreálltával szélesebb keretekben
fognak foglalkozni az illetékes tényezők gazdasági életünk konszolidálásának kérdéseivel, a maga egészében fog előtérbe nyomulni az a probléma, mikép lehet meggátolni a hitellel űzött
visszaéléseket.
A hitel — mondja Ihering — narkotikus szer, amelvet lehet
helyesen és lehet károsan alkalmazni.
Ha a jog eszközei túlságosan tökéletlenek is annak biztosítására, hogy ez a szer csak gazdaságilag és erkölcsileg teljesértékűek használatára jusson, azt mindenesetre meg kell akadályozni, hogy egyesek csalárdsággal büntetlenül birtokába helyezhessék magukat.
Dr. Lengyel Aurél.

Irodalom.
Dr. Baiungarten Izidor: Büntetőjogi tanulmányok. III. kötet 1907—1914.
Összegyűjtötte dr. Baumgarten Nándor. Budapest, 1916. Grill. 332.1.*
Sem ismertetés, sem bírálat nem lehet e sorok célja. Két
beszéd kivételével, amelyet Baumgarten Izidor mint koronaügyész tartott — az egyik a 89. sz. T. Ü. H.-ról, a másik a Haverda-ügyről szól — azok a tanulmányok és cikkek, amelyeket
Baumgarten Nándor dr. kegyeletes szorgalma a Büntetőjogi
Tanulmányok e posthumus kötetében összegyűjtött, részint a
Magyar Jogászegylet kiadványai közt, részint a szaklapok hasábjain láttak napvilágot. Sértő feltevés volna a magyar jogászságnak a büntetőjog iránt érdeklődő részével szemben, ha szükségét
látnók, hogy Baumgarten Izidor megjelent irodalmi alkotásait
előtte ismertessük. Majdnem úgy hatna ez, mintha a nagyközönséggel Arany János gyűjteményes kiadásának tartalmát óhajtaná
valaki megismertetni. Mert Baumgarten nemcsak a büntetőjog
klasszikus irányának volt híve, hanem klasszikusa volt a magyar
büntetőjognak. ((Klasszikus® jelzővel szellemi termelésünk virágkorának művészi alkotásait szoktuk díszíteni. Semmi kétség,
hogy Baumgarten nemcsak a büntetőjogi dogmatikának a bölcsészeti régiókba felemelkedett mestere^ volt, de klasszikus a
művészi forma mintaszerűségében is. Van azonban a klasszikus
jelzőnek a köztudatban egy másik jelentése. Azokat az írókat is
e gyűjtőnév alá szokás foglalni, akiket mindenki tisztel, de
senki se olvas. Ebben az értelemben Baumgarten bizonyára nem
tartozik a klasszikusok közé. Valóban nem lett volna oka Lessing ismert panaszához csatlakozni: wir wollen weniger gelobt
und mehr gelesen sein.
De a kritikára sincs ok. Nagyrészt oly tanulmányokat találunk a kötetben, amelyek védő és támadó fegyverei voltak
Baumgarten tudományos hitvallásának. E sorok írója is egyik
* Az előző köteteket Balogh Jenő ismertette. Jogt. Közi. 1907, 284.
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szerény ellenséges közkatonája volt annak a küzdelemnek, amelyben Baumgarten oly fensőséggel állta a harcot, de a mindörökre
elnémult hadvezérrel szemben polémiának már nem lehet helye,
csupán hódoló tiszteletnek. Még kevésbé érezhetjük magunkat
hivatottnak, hogy a küzdelem eredményeit méltassuk. Maga
Baumgarten adja meg e tartózkodás okát. ccValamint az életben,
úgy a tudományban — írja Az új irányok-ban — az elfogulatlanság egyik föltétele a helyes distancia. Közvetlenül átélni valamit és egyúttal kellő állást foglalni annak megítélésénél nem
lehet.)> Még áll a harc és még sok évtized szorgos munkájára,
az eredmények higgadt megfigyelésére lesz szükség, hogy megállapíthassuk, vájjon az individualisztikus jogrend, amelynek
Baumgarten törhetetlen energiájú védője volt, valóban vereséget
szenvedett-e, vájjon a szociális berendezkedés büntetőjogi következményei beváltották-e a hozzájuk fűzött reménységeket. Legalább is kétséges, hogy az a szomorú kollektivista paródia, amelyet a háború kényszere szült, amely szocializálta a fogyasztást,
de nagyrészt meghagyta az individualista termelési rendet, amely
a hadicél érdekében megfordította a természetes kiválasztás folyamatát, elkobozta az egyéni szabadságot, anélkül, hogy a társadalmi szabadságot biztosította volna — túlsók barátot szerzett-e a szociális gondolatnak. Jóslatokba bocsátkozni ma igazán
nem volna időszerű, de azt mégis bátran állíthatjuk, hogy a
háborúban szerzett tapasztalatok hangulata aligha fog kedvezni
azoknak a büntetőjogi törekvéseknek, amelyek a személyes szabadság védelmére az államhatalommal szemben emelt védőbástyák lerombolását tűzték célul.
E védőbástyák féltő őrizete és korántsem a büntetőjogban
előretörő célszerűségi gondolat negációja adja magyarázatát
Baumgarten tudományos irányának. Sokkal inkább filozófus volt
semhogy a jogászi konzervativizmuson ne tudott volna felülemelkedni. Véletlenül a büntetőjogi tanulmányok e kötetével
majdnem egyidőben jelentek meg a német büntetőjog legnagyobb élő dogmatikusának: Bindingnek összegyűjtött büntetőjogi dolgozatai.* Szinte csodálatos, hogy mily rendkívüli nagy
a különbség a fegyvertársak küzdelmi módszerében. Emitt a
félelmetes logikai teuton, aki egy talpalatnyit sem hajlandó átengedni a jognak ősi területéből. Ilyen mondatokat olvashatunk
hatalmas kötetében: aUnerschütterliche Feindschaft gegen die . . .
rechtlichen Nihilisten)), «mit der Verbrechensverfolgung hat die
sichernde Massnahme nicht das geringste zu schaffen)) ccdas
Verbrechen soziologisch zu betrachten, dazu liegt für uns kein
(irund vor» stb. Amott Baumgarten, aki negyedszázad előtt a
büntetés kiméréséről irt kritikai mesterművében nem csekélyebb
logikai erővel és maró szatírával sújtott le a büntetőjogi mo
dernizmus elvi alapjaira. Míg azonban Binding meg nem alkuvó
furor teutonicusa cseppet sem engedett, addig Baumgarten az
utolsó évtizedben álláspontja fensőségének büszke öntudatában
a lojális békeajánlatok egész sorával lépett a büntetőjog és a
természettudomány entente-ja elé. Egybevetve a spiritualisztikus
és materialisztikus felfogás egyoldalúságát már 1909-ben arra az
eredményre jut, hogy «a helyes középútat csak akkor lógjuk
megtalálni, ha a társadalom fontos szerepének teljes méltatása
mellett sohasem tévesztjük szem elől azt az igazságot, hogy a
társadalom az egyén érdekeit kell, hogy szolgálja és nem megfordítva)). Sorra kerülnek a tanulmányokban a legfontosabb
problémák, amelyeket a társadalom büntetőjogi védelmének
gondolata felvetett: a kezdőbűnösök és a közveszélyesek, a fiatalkorúak és a korlátolt beszámíthatóságúak, az alkoholizmus
elleni küzdelem, mint a tiszta megelőzésnek legfontosabb kérdése. Mindezekben Baumgarten korántsem helyezkedik a merev
tagadás álláspontjára. Ellenkezőleg, ha közvetítő javaslataival
arra törekszik is, hogy az individualisztikus jogrendből mentse
azt, ami menthető, a radikális átalakítás bírálatából kicsillan a
bölcs megértés szerető, féltő gondoskodása, amellyel a reformokat a csalódástól megkímélni, életképessé kívánja tenni. Ugyanaz
a Baumgarten, aki évtizedeken át a legelkeseredettebben küzdött
a feltételes elítélés ellen, a kezdő bűnös kíméléséről szóló értekezésben az intézmény elvi alapját igyekszik tisztázni és a novella tervezetét igyekszik tökéletesíteni, hogy megóvja a kudarctól. Vagy konzervatívnak nevezhetjük-e azt, aki a korlátolt be* Strafrechtliche und Strafprocessuale Abhandlungen I. Strafrecht, 1915.
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számíthatóságuakkal szemben a büntetés helyett a biztonsági
intézkedést hozza javaslatba ? Ugy gondolom maga Baumgarten
kör vonalozta legjobban tudományos fejlődését, midőn azt írja
(160. 1.): (tazok, akik nálunk a büntető törvényhozás feladatát az
egyén és a társadalom érdekeinek összeegyeztetésében látjuk,
azt hiszem, sem a konzervatív, sem a túlzó radikális irányhoz
nem csatlakozunk, hanem egyenlő figyelemmel vagyunk az
egyén védelmére és a társadalom érdekeire; azért nekünk tulajdonkép két felé kell harcolnunk)). Ő maga idézi Bacon szavait:
veritas citius ex errore emergit quam ex confusione. De ritka
munkása a tudománynak, aki saját korábbi tévedéseiből annyi
igazságot merített volna, mint azt Baumgarten kriminálpolitikai
evolúciójában tapasztalhatjuk. Egyike volt azoknak a kivételes
egyéniségeknek, akiket a kritikai gondolkodásnak az öreg korban leszűrődött bölcsessége tett fiatallá.
Három hatalmas kötet, másfélezer oldalnyi terjedelemben
őrzi a magyar büntetőjog széles látókörű ingeniumának élete
munkáját az utókor számára. Mértföldjelző-oszlopok büntetőjogunk
történetében, a^re perennius emlékei egy csodás finomságú elme
közel félszázados teremtőerejének, számunkra alkotójuk szimbóluma, amelyet ilyenkor, karácsony ünnepén, midőn írójuknak
e
87- R gy magas szárnyalású bölcsészeti cikkét olvashattuk, jól
esik a kegyeletes megemlékezés örökzöld koszorújával övezni.
Dr. Vámbéry
Rusztem.

— A z e l n ö k i s z e l l e m e s k e d é s t a b u d a p e s t i ítélőtábla elnöke, az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r kezdeményezésére, a
bíróságok vezetőihez intézett rendeletében erélyesen m e g rótta. É r d e m b e n e rendelethez, amelyet egy n a p i l a p n a k —
r e m é l j ü k kezelői forrásból táplálkozó — indiszkréciója hozott nyilvánosságra, szó s e m férhet. Ha a bírói illemtan a
jogi vizsgálatoknak nem is kötelező tárgya, m é g s e m szenvedhet kétséget, h o g y a bírói székből a s é r t h e t e t l e n palást
oltalma alatt a védtelen felekhez vagy t a n u k h o z intézett
élcelődés vagy trivialitás ép úgy ízléstelenség, m i n t gyávaság. Az a polgári bíró, aki a felekkel komázik, n e m az ügyvédéként tiszteli meg, h a n e m a s a j á t e m e l v é n y é t sülyeszti
alá, azt a b ü n t e t ő b í r ó t pedig, aki a vádlott szociális nyom o r ú s á g á v a l s z e m b e n a m a g a ötletességét csillogtatja, k e g y e t l e n s é g e teszi m é l t a t l a n n á a bírói tisztre. L e h e t n e k ugyan
helyzetek, amelyek szinte ö n k é n t váltják ki az élcelődést,
de az, aki i m p e r i u m o t gyakorol, m i n d e n e k e l ő t t ö n m a g á n
köteles uralkodni. Ha a m a g i s z t r á t u r a e g y n é m e l y t a g j á n a k
t ö b b jutott az attikai sóból, mint a m e n n y i t lelki egyensúlya
megbír, szellemének feleslegét bátran elhelyezheti az ítéletek írásbeli indokolásában, ahol arról legalább a felsőb í r ó s á g is t u d o m á s t szerez. R e n d s z e r i n t azonban az, aki
s z e l l e m e s s é g é n e k h a t á s á t d i s z k r é c i o n á r i u s tárgyalásvezető
hatalmával biztosítja, m a g a s e m bízik t ú l s á g o s a n benne,
hogy sziporkái m á s , e g y e n r a n g ú b b k ö r n y e z e t b e n is g y ú j t a nának. De b á r m i n ő i n g e n i u m is az, aki a király nevében
i g a z s á g o t oszt, m é g s e m h a g y h a t j a figyelmen kívül T e r e n t i u s
s z a v a i t : Tu es j u d e x ; ne quid a c c u s a n d u s sis vide. Ép ezért
n e m c s a k a bírói etika, h a n e m a bírói esztétika m e g s z e g é sének vádjára sem szabad okot szolgáltatnia.
Ha történtek hibák, e z e k n e k elítélése a táblai e l n ö k n e k
j o g a és k ö t e l e s s é g e volt. I í e v é s b b é megfelelő azonban a
körrendeleti forma, amely m é l t á n b á n t ó a n hat azokra a
bírákra, akik a s z e m r e h á n y á s r a n e m a d t a k okot, Ezek pedig, hála érte bírói k a r u n k színvonalának, m é g i s a t ú l n y o m ó
nagy t ö b b s é g e t teszik. Ép ezért mélyen fájlaljuk, h o g y az
emberi g y e n g e s é g e d o k u m e n t u m a a n a g y n y i l v á n o s s á g elé
került s a k ö z ö n s é g b e n azt a g y a n ú t ébresztheti m i n t h a a
m a g y a r bíró n e m volna juriá legumque
óacerdoó.
— A M a g y a r J o g á s z e g y l e t 1916 december 16-án dr. Nagy
Ferenc titkos tanácsos elnöklete alatt megtartott ülésén dr. Lévy
Béla mint a választmány által felkért előadó ismertette a védjegytörvény előadói tervezetét. Előadó mindenekelőtt reámutatott
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arra, hogy a védjegytörvény revíziójára irányuló törekvések kiinduló pontja az 1908-as kiegyezés, amellyel a védjegyjognak a
magyar törvényhozás által leendő önálló szabályozása lehetővé
vált és hogy a tervezet egy teljes védjegyjogi kódex kíván lenni,
minélfogva a tervezet a közgazdasági és jogászi közvélemény
figyelmét a legnagyobb mértékben igényli. Az anyagi védjegyjog tekintetében előadó szerint a tervezet túlságosan konzervatív, amennyiben a mai jogtól úgyszólván csak stiláris tekintetben tér el, holott e téren több rendbeli reform volna szükséges.
Különösen hibáztatja előadó, hogy a tervezet nem védi meg
eléggé a magyar ipar és kereskedelem fejlődésének lehetőségét
a külföldi védjegytulajdonosokkal szemben. Előadó szerint ez
irányban a gyakorlási kényszer meghonosítására, vagy legalább
az árúcsoportok rendszerének elfogadására és a több árúcsoportra kiterjedő védjegynek megfelelően magasabb díjjal való
megterhelésére volna szükség. Előadó helyesli, hogy a tervezet
kereskedelmi és iparkamaráknál való letétel helyett a központi
védjegylajstromot fogadja el és a szabadalmi hivatalra bízza a
védjegyügy kezelését. Helyesli továbbá azt is, hogy a szabadalmi
hivatal mint bírói fórum kezelné a védjegyek belajstromozását
és ítélkezne a védjegyperekben. Helytelennek tartja azonban azt,
hogy a tervezet a védjegyekre vonatkozó magánjogi jogvitákat
a polgári bíróságok hatásköréből ki akarja venni és ngyancsak
a szabadalmi hivatalra akarja bízni.
Ez eltekintve a fenforgó közjogi nehézségektől teljesen célszerűtlen és ellentétben áll azzal, hogy a tervezet a büntető bíráskodást nemcsak hogy meghagyja a büntetőbíróságok hatáskörében, de a büntetőbíróságokat a kártérítési igénynek minden
korlát nélküli elbírálására felakarja jogosítani. Elhibázottnak
tartja továbbá előadó, hogy a szabadalmi hivatal védjegyjogi
működéséből a tervezet a kereskedő és iparos elemet kizárja és
pedig annál inkább, mert a szabadalmi hivatal végleg dönt a
védjegyek belajstromozása kérdésében. Kifogás alá esnek a tervezetnek a jogászbírák és még inkább a szabadalmi hivatal műszaki tagjai kvalifikációjára vonatkozó szabályai is, amelyek
egyáltalában nem biztosítják a megfelelő nivót. Helyteleníti előadó, hogy a szabadalmi tanács elnökének állását a tervezet csak
mellékfoglalkozásként kívánja betölteni. Ez a védjegyügyek szempontjából még károsabb volna, mint a szabadalmi ügyek tekintetében ós teljesen célszerűtlen az, hogy a műegyetemi tanárok,
akik a védjegyügy terén semminő gyakorlati tájékozQttsággal
nem rendelkeznek, a szabadalmi hivatal védjegyügyi tevékenységében részt vennének. Reámutatott továbbá előadó az ülnökelőadók intézményének veszélyes voltára. Előadó helyesli, hogy a
tervezet a felszólalási eljárást meghonosítani kívánja és reámutatott, hogy az 1909-es Dr Neumann-féle tervezet e tárgyban
hasonló szabályozást tartalmaz. Hibáztatja azonban, hogy a tervezet az előzetes figyelmeztetést, az úgynevezett avis préalable-t
fen akarja tartani. A védjegyperekre vonatkozó szabálynak ismertetése kapcsán kimutatja előadó, hogy a tervezetnek eljárási szabályai a hatáskörre vonatkozó szabályokkal ellentétben állnak,
amennyiben azt a szabályozást, amely a védjegytörlési perekre
fogadható el, a védjegyügyi magánperekre is kiterjeszti. Előadó
szerint a tervezetnek a büntetőjogi oltalomra vonatkozó szabályai sem kielégítők. Különösen a pénzbüntetés határának felemelését tartja szükségesnek. A büntető eljárás ismertetése kapcsán kifejtette, hogy a kártérítés kérdését ki kellene kapcsolni
a büntető eljárásból és hogy a szakszerűség fokozása érdekében
csakis a kir. táblák székhelyein működő törvényszékek volnának
büntető hatáskörrel felruházandók. Előadó végül reámutatott
arra a nagy felelősségre, amely abból ered, hogy a kormány a
jelen rendkívüli viszonyok között a védjegyjog reformját foganatosítani kívánja ós hogy ezen veszélyekkel szemben csak az
nyújthat megfelelő oltalmat, ha a tervezet bírálói annak előnyeit és hiányait a legnagyobb őszinteséggel feltárják és hogy
ha a tervezet szerzője és még inkább a döntésre hivatott tényezők a bírálat során felhangzottakat á legnagyobb tárgyilagossággal mérlegelik. Az előadó fejtegetéseit a nagyszámú hallgatóság állandó érdeklődéssel kisérte és dr. Nagy Ferenc meleg
elismeréssel adózott az előadónak a vezető, szakszerű és széles
Játókörre valló fejtegetésekért. Az előadáshoz vita fog fűződni.

— A kir. Kúria polgári teljes ülése február hó 3-ikán
a következő kérdést fogja eldönteni : «Alkalmazandó-e a m. kir.
Kúria 42. számú polgárjogi döntvénye abban az esetben is, ami-
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kor felperes az örökhagyó leszármazóit, felmenőit, testvéreit,
vagy ezek leszármazóit és házastársát az 1894. évi XVI. tc. 55.
§-ának 2. pontja szerint kiállított haláleseti felvétellel kimutatta
és az ilyen módon kimutatott és pervesztes örökösök a perben
nem is vitatták azt, hogy kívülök még másnak is lehetne akár
törvény, akár végrendelet alapján a hagyatékra valamely örökösödési igénye?))

— A háború által okozott kár megosztása haszonb é r l e t i ü g y b e n . L. gör. kel. román lelkész, mint haszonbérlő,
pert indított az egyházmegye, mint haszonbérbeadó ellen és a
gazdasági viszonyoknak a háború által előidézett megromlása
folytán a haszonbérleti szerződés felbontását, avagy a haszonbérösszegnek egynegyedre való leszállítását kérte. A per folyamán
haszonbérbeadó kijelentette, hogy a haszonbér felét a háború
befejezéseig elengedi. Haszonbérlő ezzel nem elégedett meg,
hanem a haszonbérnek további egynegyeddel való leszállítását
követelte. A kir. Kúria felperes felülvizsgálati kérelmét a következő indokolással utasította el : ((Köztudomású és való, hogy a
háború okozta munkaerőbeli hiány a gazdálkodás eredményére
hátrányos befolyást gyakorol és hogy az ebből származó kár
olyan, melyet a felek előre nem láthattak, nem okoztak és el
nem háríthattak. Ily körülmények közt mindkét szerződő fél jogos
vagyoni érdekét sértené oly rendelkezés, hogy a veszteséget akár
a haszonbérbeadó, akár a haszonbérlő egészben viselje, ellenben
jogosnak és méltányosnak csak oly rendelkezés mutatkozik, hogy
a kárt a felek veszteségük arányában viseljék és a veszteség
arányának meghatározásárrál a dolog természetéből folyóan figyelembe veendő, hogy a felperes a munkaerő fogyatékossága mellett
is bizonyos jövedelmekben részesül. Az alperessel megosztandó
kár tehát abból az összegből áll, amennyivel a felperes beszedett
haszna kevesebb, mint az alperes részére fizetendő haszonbér.
Tekintve már most, mikép alperes önként felajánlotta, hogy a
háború tartama alatt felperesnek a haszonbér felét elengedi, ez
esetben felek közt a kár egyenlően lenne megosztva akkor is, ha
felperes a bérletből semmi hasznot sem szedett volna. Minthogy
azonban a kifejtettek szerint felperes nyilván hasznokat szedett
vagy legalább szedhetett volna, a fellebbezési biróság helyes következtetéssel mondta ki, mikép alperes ajánlatával a kár nagyobb
felét vállalta magára: s minthogy ekkép a kár megosztásának elve
a felperes előnyére érvényesült, alaptalan felperes ama panasza,
hogy 75% bér leengedésére irányuló követelésének elutasítása
felperesre nézve sérelmes)). (P. IX. 5271/1916. 7. szám.)

— Könyvkivonati illetékesség kártérítési perben.
A Kúria — a korábbi jogszabályok uralma alatt hozott XVII. sz.
polgári t. ü. döntvénnyel egyezően — kimondotta, hogy a kereskedelmi könyvnek a kereskedelmi ügyletek nemteljesítéséből
származtatott kártérítési követelésekre vonatkozó bejegyzései,
ilyen követelések perlésénél, az ezekre kiterjedő bizonyító erő
hiányában, nem szolgálha'nak törvényszerű alapul a könyvvitel
helye szerinti bíróság illetékességének megállapítására. (P. VIII.
4971/1916. és P. IV. 4372/1916. sz.) Áll ez akkor is, ha a kereseti követelésnek egyik elemét a felperes által alperesnek kifizetett s felperes könyvébe ilyenként bejegyzett vételár visszatérítése is képezi.
K.

— Teljesítési hely illetékessége. A vételi ügyletnél a
rendszerinti teljesítés abból áll, hogy az eladó az árút átadja, a
vevő pedig a vételárat megfizeti. A teljesítés helyét azon az alapon kell megállapítani, hogy a szerződő felek közül melyik az,
aki mint kötelezett teljesíteni tartozik; ennélfogva teljesítés helye
alatt azt a helyet kell érteni, ahol a kötelezett fél, szerződésszegés hiányában, teljesíteni tartozott volna. Ha tehát okiratból
megállapítható, hogy az alperes a vételárat valamely megnevezett pénzintézetnek egy meghatározott városban lévő fiókjánál
tartozott folyósítani, az árú át nem vételével okozott kár megtérítése iránti kereset e hely bíróságánál, a Pp. 29. §-a alapján
megindítható. (Kúria P. IV. 5098/1916. sz.)
K.

— Véderő elleni bűncselekmény, mint a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűntett. Az 1912: XXX. tc.
69. §-a szerint vétséget követ el az, aki magát megcsonkítja vagy
aki egészségét megrongálja és ezáltal magát a törvényes hadkötelezettség teljesítésére szándékosan egészben vagy részben
alkalmatlanná teszi. Legújabban a Kúria az ily cselekményt az
1915 : XIX. tc. 11. §-a szerint minősítette azzal az indokolással,
hogy háború idején az államnak és a fegyveres erőnek érdeke
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megköveteli, hogy minden, az ország törvényei szerint katonai
és népfölkelői kötelezettség alatt áUó egyén ebbeli polgári kötelezettségének megfeleljen és alkalmassága esetében a fegyveres
erő létszámát növelje és ezzel a fegyveres mérkőzés sikeres befejezését tőle telhetőleg előmozdítsa, a fegyveres erő érdekének
közvetlen veszélyeztetését eredményezi tehát az, ha egyes állampolgárok magukat e kötelezettség teljesítése alól kivonják és
ezáltal apasztják a fegyveres erő létszámát. (1916. B. IV.
6060/30.)

— Orvosi oklevél elvesztésének kimondása. Egyik
m. kir. honvéd hadosztálybíróság katonaszabadítási üzelmek
miatt a katonai büntetőtörvény 327. §-a alá eső bűntettben bűnösnek nyilvánított egy pótzászlóaljhoz szolgálaltételre beosztott,
polgári orvost és mellékbüntetésül az orvostudori oklevél elvesztését is megállapította. A bíróság ezt a rendelkezését a katonai
büntetőtörvény 47. §-ában idézett 45. §. c) pontjára alapította,
amely szerint a súlyos börtönre elítélt bűntettes, ha közcíme,
akadémiai fokozata vagy akadémiai méltósága volna, akkor az
ítéletben e méltóságnak, díszrangnak, illetőleg címnek elvesztésére is elítélendő. Az ítélet indokolása rámutat arra, hogy bár
az orvostudori oklevél elnyerése nem címet ad, mert az nem
csupán tudori minősültség adományozása, hanem pályára képesítés, kenyérkereseti forrás, mindazonáltal kimondandó volt az
akadémiai fokozat igazolására szolgáló orvostudori oklevél elvesztése, mert lényegben az orvostudorság is akadémiai fokozat
és mind a büntetőtörvénynek szellemével, mind pedig az anyagi
igazsággal merőben ellentétes álláspont lett volna az, hogy az
orvosi képesítés felhasználásával véghezvitt bűntett miatt elítélt
orvos továbbra is orvosképen működhessék. A m. kir. legfelsőbb
honvédtörvényszék az orvostudori oklevél elvesztésének kimondása miatt használt semmisségi panaszt a következő indokolással
utasította el: «A panasz arra van alapitva, hogy a katonai büntetőtörvény 45. §. c) pontjában foglalt rendelkezés nem állhat
ellenkezésben a magyar közjoggal, már pedig a magyar közjog
az orvosi oklevélnek büntetőbírói ítéletlel való elvonását nem
ismeri és ha az idézett c) pont egyáltalában alkalmazható, akkor
ennek értelme csak az lehet, hogy a katonai igazgatás szempontjából az illető egyén nem tekinthető továbbra is orvosnak,
de a büntetésnek ez a következménye az elítéltnek a polgári
életére kihatással nem lehet. Ez a panasz azért alaptalan, mert
a katonai büntetőtörvény 47. §-ában foglalt rendelkezésnél fogva
törvényszerű az oklevél elvesztésének kimondása is, különben
pedig megjegyzi a legfelsőbb honvédtörvényszék, hogy a magyar
Btk. 55. §-a szerint is elveszti a hivatalvesztésre elítélt az örökösre át nem szálló címeit és hogy ezek közé a címek közé —
miként ez a büntetőjogi irodalomból ismeretes -— az akadémiai
fokozat p. o. a tudorság is tartoznak.)) Az indokolásnak erre az
utolsó tételére még visszatérünk.

— Polgári perjogi tanulmányok. Irta dr. Vizi Ferenc,
budapesti kir. törvényszéki jegyző. Budapest, 1916. A Magyary
Gézának ajánlott, 110 oldalnyi kötetet végigolvasva, elégedett
érzéssel tesszük ama könyveink közé, amelyeket alkalomadtán
szívesen veszünk elő újból. A fiatal szerző tudja, mit akar és
tudja, hogyan kell akarnia, hogy pozitív nyereséggel zárja le
folyószámláját. Nem töpreng oknélkül, nem csapong el oly
magasságokba, amelyekben ritka már a levegő és nehéz a légzés
de azért bátran tör fölfelé — hadd maradjon gyáva földön a
göröngy.
Három tanulmányát hozza a jelen kötet: ((Diszpozitiv polgári
perjog)), «A hatáskörök elhatárolása)) és «A prorogatiorób. Az
első, a legegyetemesebb tárgyú, tulajdonkép más és több, mint
amit címe kifejez: egész perjogi elméleti alapvetés, amely konklúzióiban ugyan nem sokkal visz előbbre, de a gazdasági tudományra alapított kiindulópontjában mégis. érdekes és szimptomatikus. Szimptomatikus abban a felismerésben, hogy a jog nem
öncél, hanem a gazdasági élet rendezője és eszköze, és szimptomatikus abban a szükségérzetben, hogy a jognak minden ágát,
még az olyannyira technikai jellegű perjogot is, át kell hatnia
ennek a felismerésnek. Persze a «szükségletkielégítés» kategóriája,
amelyet a szerző a nemzetgazdasági kézikönyvekben mint megtámadhatatlan dogmát talált kifejtve, ott is csak a tehetetlenség erejénél fogva tartja magát, mint a ténybeli talaját-vesztett
individuális?.! ikus társadalmi felfogás egyik rozsdamarta panganétja. Ez a kategória is ma már csak akkor áll, ha a szétpat-
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tanásig feszítjük, vagyis nem áll: az állam igazságszolgáltató beavatkozása nem csupán a szükségleteiket kielégítő emberek részére
van, hanem azok részére is akiknek nincs, vagy már nincs, vagy
még nincs semmiféle szükséglete. S a társadalmi együttműködés
egészének nézőpontjából csak emberi célokról és nem szükségletekről szólhatunk, a közösség részéről kitűzött, annak részéről
megengedett vagy eltiltott célokról, amely célok között nem
lehet különbséget tenni aszerint, amint azok valódi vagy vélt
szükségleteket elégítenek-e ki vagy nem.
Azonban mindez nem döntő az előttünk fekvő tanulmány
tudományos értékére, amely utóvégre is perjog-dogmatikai tanulmány, s tulajdonképeni tárgyára csak V. fejezetében kezd rátérni
kifejtvén, hogy a polgári per mint közjogi viszony tárgya magánjogi viszony és ez a kétéltűség az eljárásban is érezteti hatását,
amennyiben a felek rendelkező joga a per minden szakában érvényesül, addig a határig, ameddig ennek valamely közérdek nem
állja útját. Tételéből a következményeket a szerző VI. alatt vonja
le, hol is beszél a rendelkezési elvnek a jogfejlődés során fokozatos háUérbe-szorításáról, a választott-bíróságról mint a felek
rendelkezésének az eljárásra is kiterjedő erejéről és last but
least a diszpozitiv perjogi szabályokról, de ismét anélkül, hogy
ezek közelebbi taglalásába bocsátkoznék. S ez ennek a tanulmánynak a fő hibája is: az egész tulajdonkép még csak bevezetés
a diszpozitiv polgári perjog elemzéséhez, amelyre bizonnyal nem
hiába és nem soká várat a szerző.
Nem szenved a jelzettem hibában a két másik tanulmány,
amely nagy alapossággal és teljes irodalmi felkészültséggel tárgyalja a felvetett kérdéseket. A prorogalioról szóló lanulmány
egyúttal helyreállítja az egységet is az első tanulmánnyal, mert
a prorogatio kérdését a diszpozitiv polgári perjog tágabb fogalma alá vonja. Ebben a tanulmányban is sok a jól megemésztett tudás; és ez tán a legnagyobb dicséret, amit az egész könyvről jóleső kötelességem volt elmondani.
Dr. Meszlény Artur.

— Hogyan keletkezik egy súlyos bűnügy? Színhely: Budapest VIII. kerületének egy épenséggel nem kétes
sétálóközönségtől élénk éjjeli életnek örvendő mellékutcája. Az
első jelenet szereplői egy hadnagy, egy zászlós, egy idősebb úr
és egy bernáthegyi eb. A társaság derűs hangulatban végigvonul az említett utcán, melynek végén egy az utcába való illetőségű nő szólítja meg őket. Rövid néhány szó után az öreg úr
becsmérlőleg nyilatkozik az «amolyan» nőkről, ami annyira megbántja a vele csevegő courtisane szokatlanul érzékeny önérzetét,
hogy arcul üti a tisztességben megvénült öreg urat. (1914. évi
XLI. tc. 1., 2. §.). Ezzel megindul a lavina. A hadnagy nem
hagyhatja megtorlatlanul a társán esett gyalázatot; véres bosszú
után liheg. Előkapja szolgálati pisztolyát és a levegőbe lő. Azaz
hogy csak azt akarta, mert a golyó a szorongatott helyzetben
levő nő segítségére siető tartalékos barátját karján találja.
(301. §. 1. tét.) Ez fájdalmát legyűrve, a nála levő pálcát épen
maradt markába kapva, nagyot sújt ezzel az öreg úr fejére.
(301. §. 2. tét.) Erre már az utca lakói is ébredezni kezdenek,
ablakok világosodnak ki, lakók érdeklődnek a kavarodás oka
felől, amidőn az esetről ismerőseik révén felvilágosítást nyernek,
csakhamar fenyegető állásba helyezkednek a katonák és társaikkal szemben. A két arcvonal egymással szemben áll, minden
erőre szükség van; a zászlós leveszi a hatalmas kutyáról a szájkosarat, aki az előzmények szemlélete alatt szintén harcias kedvet kapván, csakhamar nagyot harap az egyik ellenfél lábikrájába. (310. §.) Itt az ideje, hogy megjelenjenek a rendőrök. Jönnek is már nagy sebesen és a dulakodók közé lépnek; vesztükre
tették. Az öreg úr még uralkodik indulatain és csupán néhány
kevéssé hízelgő jelszóval illeti a végrehajtó hatalomnak ezen
közegeit (Btk. 46. §), de vadabbul viselkedik már a végzetet
felidéző nő, a ki az őt igazoltatni akaró rendőrt oldalba üti
(1914 :XL. 4. §. 2. bek.). A rendőr is ember, ő is türelmét vesztheti; ezt meg is teszi. A legnagyobb csendben szemlélődő két
katonát nem a leggyöngédebb kisérő szavak mellett elcipeli az
őrszobára és másnap délelőttig ott tartja. (Btk. 473. §.). Ez a
tényállás tűnik ki a nyomozás irataiból. Mi az oka, mi az előidézője és mi szolgálhatna megakadályozójául ily eseményeknek,
amelyek a bűncselekmények tényálladékainak egész sorozatát
valósítják meg. Kiben van itt meg a bűnöző hajlam, melyik az
antiszociális, veszélyes elem, amely megmételyezi a társadalmat?
Puszta, vak véletlen munkája az egész; tegnap, holnap vagy akár
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csak órával előbb vagy később az egész másképen történhetett
volna. «Az emberek rabjai a könnyű állásoknak® jegyezte meg
találóan Kazinczy Ferenc.

— A hadinyereségadóröl és a vagyonadóról szóló
törvények, továbbá a bélyeg- és illetékekre vonatkozó törvények
módosításairól szóló törvény Dr. Iílug Emil budapesti ügyvéd
magyarázó jegyzeleivel ellátva megjelentek Grill Károly könyvkiadóvállalatában.

— Az örökösödési eljárás kézikönyve. A perenkívüli
eljárás jogirodalma hasznos és hézagpótló munkával gyarapodott
a dr. Móricz József kir. járásbíró szerkesztésében megjelent «Az
örökösödési eljárás kézikönyve).-vei. A mű feldolgozza az örökösödési eljárásra vonatkozó teljes joganyagot, tartalmazza az idevágó összes törvényeket, rendeleteket, bírói gyakorlatot, bélyeg- és
illetékszabályokat. Az eddig megjelent kommentárokkal szemben
főérdeme, hogy felöleli az örökösödési eljárásra vonatkozó teljes
judikaturát, s így főleg a gyakorlat embereinek tesz igen hasznos
szolgálatot, s nagyban fokozza a mű használhatóságát az örökösödési eljárásban előforduló bélyeg- és illetékkérdósek ismertetése
mely kérdések ismertetése kiterjed a közigazgatási bíróság idevágó gyakorlatára is. A munka megjelenését aktuálissá teszi azon
körülmény, hogy feldolgozza a háborúban elesettek hagyatékainak rendezésére, valamint ezen hagyaték illetékmentességére vonatkozó összes jogszabályokat. A mű a Grill Károly kiadásában
megjelenő Jogi Zsebkönyvek Gyűjteményének XVIII. kötete. Bolti
ára kötve 6 K.

KÜLFÖLD.
— A h á b o r ú s jog fejlődéséről már harmadik éve emlékezünk meg e hasábokon. Háború és jog, látszólag egymással
ellentétes — a valóságban pedig létfentartásukban egymásra
utalt fogalmak. A fegyverek uralma, amelyről azt hittük, hogy
el fogja némítani a bölcs és megfontolt törvényhozó szavát, a
jognak — bár különleges irányzatú — fejlődését szinte meglepő
mértékben mozdította elő. A háború joga, amely a jognak hábor ú j á t jelenti, mert az állam erejét, kitartását, anyagi eszközeit
gyarapító intézkedéseivel ugyanazon célokat szolgálja, mint a
hadseregek, hatalmas felszereléseikkel. Ámde a hadviselés érdekcinek szolgálatába szegődött jognak, végső célja mégis megmaradt változatlanul, s a mostani csak átmeneti, egy hosszantartó békéjű jövő előkészítésében fáradozva. Meghatványozni
testi és lelki erőnket, úrrá lenni máskor szabadon csapongó
szenvedélyeink fölött, legyőzni önző vágyainkat, ezekre kellett
megadni a lehetőséget a háború jogának. Kiki saját körülményei szerint, de mindenesetre kivegye részét az új terhekből. Az
elmúlt év elején a háborús nyereség megadóztatása, a végrehajtási intézkedések részletes megállapítása vette igénybe a szövet,
séges államok jogalkotóinak munkásságát. Párhuzamban mivelünk igyekeznek ellenségeink is növelni erejüket. Ősi kiváltságok hullanak a porba; Anglia — bár Írország kivételével — az
általános hadkötelezettséget iktatja törvénybe. Míg Franciaország
sürgős háborús szükségletnek a Code Civil 12. §-ának gyors
megváltoztatását tekinti, mely szerint az idegen állambeli nő,
francia állampolgárral lépve házasságra, férje állampolgárságát
ipso iure megszerezte. Ez volt az a rendelkezés, amelyen hamarosan változtatni kellett; a jövőben már ily esetben is csak az
igazságügyminiszter beleegyezésével lehet a köztársaság tagjává
az idegen állam szülöttje. Hűséges társunk a létért való harcban, Törökország nem csupán a szövetségesi összetartásban és
vitézségben, de állami szervezetének rendezettségében és megalapozottságában is igyekszik hozzánk alkalmazkodni. Az állam
élete ne legyen egyes garázda politikai pártok egyenetlenséget
szító mozgalmainak kiszolgáltatva. Jelentékeny változások történnek az alaptörvényeken, a szultán jogait körülbástyázzák, korlátlan hatalmat nyer a törvényhozótestület feloszlatására. Ez legyen majd az a biztonsági szelep, amely a pariamentárizmus
túlfűtött gépezetét a robbanásoktól megóvja. Bár a háború hatalmas eseményeinek erkölcsjavító hatásában bízva csaknem valamennyi országban legfelsőbb kegyelemben részesülnek a fegyveres szolgálatot teljesítő bűntettesek meghatározott osztályai,
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gondoskodni kellett eszközökről, amelyek épen a kriminalitásnak
a háborúval kapcsolatos terjedésének szabjanak határt. Itt elsősorban is a fiatalkorúakkal szemben volt intézkedésre szükség.
Leghamarább Németország látja át a helyzetet; a kormány, a
rendőri hatóságok, a katonai parancsnokok bölcs egyetértésben,
hatáskörük csorbításától nem félve, a legjobb belátásuk szerint
működnek közre a fiatalkorúak erkölcsi züllését meggátló intézmények létesítése körül. A háborúnak létjogosultsága csak addig
terjedhet, amíg a vele járó bomlasztó, romboló hatás csak egy magasabb, az általános emberi jólét előmozdításának szolgálatában álló célnak nélkülözhetetlen eszköze. Egy ideiglenes állapot,
amelyből az átmenetet, a kibontakozást mindenképen keresni
kell. Hogy mennyire keresik a kivezető útat ellenségeink, arról
kevés jutott tudomásunkra ezideig; hogy mi és szövetségeseink
máris jelentékenyen előkészítették a béke jogát, arról tények beszélnek. Az ausztriai Ptk. novellái a családjog és ö r ö k j o g t á r g y á ban, a német birodalmi tanács rendeletei a hadiszolgálatból hazatért magántisztviselők alkalmaztatása és fizetési igényeire vonatkozóan, a jogi tanulmányaikban a fegyveres szolgálat által megzavart egyének részére adandó kedvezményekről szóló rendeletek, a házasságkötés és törvényesítés megkönnyítésére irányuló
intézkedések — kivétel nélkül a ma még kétes távolban levő
békés állapotok előfutárja. A válságos idők összetartásra tanítanak; szeressük és becsüljük barátainkat. Midőn a pusztító harcok szinte tetőpontra jutottak, ebben a napokban jött létre a
szövetséges államok jogászainak egyesülése, hogy a jogi közeledést, a jogszabályok összehangolását, a kölcsönös jogsegély tökéletesítését előmozdítsák. A szétlőtt hadiállások mögött ú j erősségek készülnek; hatalmasabbak, ledönthetetlenek, mert nem múló
célokra, hanem az emberiség általános érdekeinek védelmére
emelik őket a minden megpróbáltatást tűrhetetlenül átélt nemzetek.
A.
— L i s z t F e r e n c , a berlini egyetem professzora ez év végén
nyugalomba vonul. Szinte furcsán hangzik, ha az örökké fiatalos,
tetterős és fáradhatatlan munkás agitátorról e hírt olvassuk.
Biztosak vagyunk azonban benne, hogy Liszt számára, aki még
a hetven éves kor betöltését sem várta be, a tanári nyugalom
csupán fokozottabb tevékenységet jelent a tudományban. Mert a
tudós, ha valóban megérdemli e nevet, a nyugalmat csak a sírban ismeri.
— M ü n s t e r b e r g H u g ó , a harvard egyetem világhírű professzora, miként a napilapokból értesülünk, hirtelen elhunyt.
Nemcsak általános lélektani munkássága volt számottevő (Willenshandlung 1888, Beitráge zur experimentellen Psychologie
1892), hanem különösen a tanúvallomás lélektanára ós a fiatalkorúak bíróságáról szóló munkáival a büntetőjogban is érdemeket szerzett. Kathedráján halt meg, mint a tudomány igazi
harcosa.

— Külföldi író magyar jogintézményről. Kevés magyar jogalkotással foglalkozott a külföldi közvélemény annyit és
oly elismerően, mint a csődönkívüli kényszeregyezségről szóló
rendelettel. A német hitelezői szervezetek Frankfurtban tartott
gyűlése felterjesztést intézett a birodalmi tanácshoz, amelyben a
csődönkívüli kényszeregyezségnak egyenesen a magyar minta
alapján való megalkotását sürgeti. Most legutóbb
Freidenthal,
titkos igazságügyi tanácsos a Berliner Tageblatt dec. 16-iki számában megjelent cdJngarn als Vorbild für den Vergleich zur
Vermeidung des Ivonkurses)) című cikkében ugyanilyen értelemben ismerteti és követésre ajánlja a magyar rendeletet, amelynek alapelveit Dr. Meszlémj Artúr-nak a ((Jogállam)) német füzetében megjelent dolgozata nyomán vázolja a német nagyközönség széles rétegei számára.
G y a k o r l o t t ügyvédjelölt nálam állandó alkalmazást nyerhet. Fizetés megállapodás szerint. A tót nyelv tudása kívánatos.
Dr. Lukács Géza ügyvéd, Ungvár.
isefio
P é n z i n t é z e t i és telekkönyvi ügyekben j á r t a s ügyvédjelölt
kerestetik hadbavonult vidéki ügyvéd törvényszéki székhelyen
lévő irodájának vezetésére. Megbeszélés Dr. Pósch Gyula ügyvédnél, Budapest, V., »Személynök-utca 16.
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Ö Z J O G U N K N A K büszke ünnepén a magyar jogászok hűséges
hódolattal köszöntik Apostoli Királyukat. Ma, midőn Szent István
koronája ifjú uralkodónk felkent fején a magyar nemzet szeretetének tündöklő fényéhen ragyog, az ágyúdörgés, a harangzúgás és az öröm ujjongásának zajába vegyüljön a jog művészeinek és napszámosainak szerény
üdvözlete is.
Te Deum ájtatos örök hangjai mellett kötnek ma frigyet: az ifjú uralkodó és az ezeréves korona ! Minő mély éri elmet sejtet e kép. Mintha a
virágfakasztó Tavaszt látnók az ódon várkastély zordon kertjébe belépni...
Szeretetteljes bizalommal hódol a magyar jogászság koronás ifjú
uralkodójának. Háromszorosan mienk a Felséges Úr, mert Magyarországtörvényes királya, mert a jog élő forrása és mert mint jogász, megértő részese annak a jogi világnak, amelyben mi éljük életünket.
Mint diadalmas hadvezér foglalta el királyunk ősei trónját. De ma, midőn a királyi jogarral
fegyvert ragad, hogy országában az igazság legfőbb őre legyen, talán szabad felidéznünk a királyim
magyar jogásznak, Verbőczynek régi szavát: Arma enim imperia parant, leges parta conservant. Sunt
enim leges muri ac fundamenta civitatis : in his salus bonorum, in his pacis consilia cohtinentur.
'1 örvények teszik a harcok iiős vezérét a béke fejedelmévé.
^
Nagy időket élünk és a nagy idők nagy feladatokat hordanak méhükben. Új eszmének vérrel
termékenyített fogamzása rezdíti meg az emberiséget. Régi gondolatoknak megmerevedett lomha
tömege megmozdul, mozgása gyorsul, szédítővé fokozódik, s végül — eltűnik mellőlünk. Nyomában
a hajtóerő, amely kergeti —- az Új.
Vágtatővá fokozódott a jog mozgása is. Máról-holnapra eltűntek a megmozdíthatatlannak vélt
szabályok és megjelentek helyükben a meg nem valósithatóknak véltek. Magánjogunkat, büntetőjogunkat, de még közjogunkat is új korszak szelleme hatja át.
Színe-java a magyar nemzetnek hódol a Felséges Úr előtt. S a prémes kacagányok, drágakövektől ragyogó, ősi menték között itt is, ott is feltűnik egy-egy átlőtt mellű, aranymedáliás közkatona vagy fáradt arcú, kérges kezű munkásember . . .
Az új korszak kopog . . . bebocsátást kér. Jogrendünk mindig több szociális olajat követel,
fogyaszt s nem telik be vele. Nehézkesen mozdul a hatalmas gépezet, mintha egy-két kopottas kerék
várna megújításra.
Mily súlyos ma Szent István koronája! Mennyi feladat tornyosul viselőjére! Aminő irányban
az Apostoli Felség kezében suhint a kard, mindenütt ellenség. Mindenütt az ifjúságadta bátorságra,
újításra van szükség, kívül és belül egyaránt. Fohászra nyílik ajkunk. Fohászra, amelyet Szent
Istvánnak apai szeretettől sugall, intelme Dávid próféta szavával rebeg: Deus judicium tuum
regi da . . .
Es előttünk a daliás fejedelem! Karja erős, szíve emelkedett — rendíthetetlen bizalmunk,
hogy át fogja vezetni nemzetünket minden zivatarokon.
Hajoljunk meg hódoló tisztelettel ifjú királyunk felkent személye előtt. Bizonnyal nagy és
dicső munka vár tetterejére, fenkölt személyé azonban reménycsillag* a sötétben. És látjuk egyúttal a
nemzet kitörni készülő hálás örömét és Klió-t, amint a halhatatlanság örökzöld koszorúját fonja . . .
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A koronázási hitlevéllel kapcsolatos királyi
kijelentésekről.
A koronázási hitlevél megállapításával kapcsolatosan nevezetes nyilatkozatoktörténtek királyi felhatalmazás alapján a
miniszterelnök részéről, melyek olybá veendők, mint magának a királynak kijelentései. Az országgyűlés mindkét háza
azokat ünnepélyesen tudomásul vette, jegyzőkönyvbe iktatta
és ezzel kifejezte saját egyetértését e nyilatkozatok tartalmával, valamint azt is, hogy azoknak különös súlyt tulajdonit. Közjogi szempontból közülök legfontosabb a
magyar királyi és az osztrák császári méltóság egymáshoz
való viszonyára vonatkozó következő kijelentés:
«ő felsége (a miniszterelnököt) felhatalmazta, hogy az
Ő nevében iá megállapíthassa azt a
kétáégbevonhatlan
tényt, hogy a magyar királyi méltóság az osztrák császáritól megkülönböztetett,
ettől Önálló, azzal paritdáoá jelleggel bír és az Ő nevében kijelentheóóe,
hogy ez felel meg
az Ö álláspontjának is, az Általa megállapított legmagasabb
czím azt sem nem érintheti, sem el nem homályosíthatja.))
Hogy ennek a kijelentésnek horderejét mérlegelhessük
vissza kell pillantanunk az osztrák császári cím fölvételekor és azzal kapcsolatosan történtekre.
Mikor I. Ferenc 1804-ben az osztrák császári címet
fölvette, ezt az elhatározását nem közölte az országgyűléssel, (mely igaz, akkor együtt nem volt, de 1805 október
havára hivatott össze és közlést tudtommal erről nem nyert)
hanem csupán a törvényhatóságokkal és a közlés kapcsán
kijelentette egyúttal, hogy az amit (a cím felvételével) az
egész monarchia fényének és méltóságának emlékére tenni
határozott, mindenkorra a magyar királyság és kapcsolt
részei jogainak, törvényeinek és alkotmányának sérelme
nélkül légyen.))
Ebbe a kijelentésbe bele lehetett nyugodni, föltéve,
hogy az uralkodó «a magyar királyság jogai, törvényei és
alkotmánya® alatt ugyanazt értette, amit a nemzet. Ezt pedig
fölkellett tenni, mert a király nem állhat más, mint törvényes alapon; a magyar nemzetnek és ebből folyólag, a
magyar királyi méltóság teljes önállóságát pedig az 1790/91.
évi X. t.-c. kétségbe nem vonható világossággal állapította meg.
Ha tehát, az uralkodó szándéka szerint, az osztrák császári
cím nem érintette a magyar nemzet ((jogait, törvényeit és
alkotmányát)) (amiket különben az uralkodó egyoldalú
intézkedése jogilag akkor sem érintett volna, ha egyenesen
erre irányul szándéka, mert törvényt csak törvénnyel lehel
módosítani) akkor nem érinthette a magyar királyi méltóság önállóságát sem; az új cím nem lehetett más, mint
ennek melléje rendelt, koordinált, de semmikép sem föléj e
helyezett, azt magába foglaló cím. A baj csak az volt, hogy
ez nem mondatott ki világosan és hogy már akkor is létezett udvari körökben egy ellenkező felfogás, amely Magyarország alkotmányát csak bizonyos rendi kiváltságok összegezésének tekintette, melyek tiszteletbentartásával az érintetlenség gondolatának eleget lehet tenni, egyébként pedig
nem volt tisztában az ország függetlenségének eszméjével, az
1790/91. X. t.-c. után sem. Tudvalevő, hogy az újabb
osztrák közjogi tudomány bizonyos irányzatai mikép iparkodnak ennek a törvénynek világos szavait is elcsavarni.
Magyarország alárendeliségének eszméje azonban már akkor
is létezeit, ha nem is nyert olyan tudományos formulázást
és — a magyar jog elferdítéséből kiinduló — megalapozást, minőt a Teznerék stb. napjainkban megkísérlettek. Az
előbb említett általános biztosítások tehát épenséggel nem
zárták ki az udvarnak azt a szándékát, hogy az osztrák
császári cim egy általánosabb, Magyarország provinciálisnak vélt alkotmánya és királyi méltósága fölé helyezett, ez
utóbbit magábanfoglaló, uralkodói hatalom megjelöléseként
értették, sőt nagyon valószínű, hogy a szándék erre meg-
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volt, bár világosan meg nem mondatott, sőt, tág-magyarázatú megnyugtatások is adattak.
őseink ezt a helyzetet úgylátszik teljesen megértették,
de a kérdést dűlőre vinni nem akarták. Erre vall az 1807. évi
diétán követett eljárásuk, midőn az előbb idézett királyi
biztosítások becikkelyezésére tétetett indítvány. Az indítványozók teljesen a magyar közjog alapján állanak és a
közjog szerint értelmezik a királyi kijelentéseket, Szerintök
az azokat tartalmazó leirat által biztosítást nyertünk ugyan
(securi redditi), hogy az új cím beillesztése (accessio novi
tituli), Magyarországra nézve semmi következménnyel sem fog
járni (ami némileg szabad fordítása a királyi kijelentéseknek) ; igaz az is hogy 0 felsége sem mint római, sem mint
ausztriai császár Magyarországon nem uralkodik ; de az utódoknál a különböző címzések folytán kételynek és zavarok
állhatnának elő, melyeknek a királyi kijelentések becikkelyezésével kell elejét venni.
Az első tábla többsége azonban más nézeten volt és a
becikkelyezést azzal az indokolással mellőzte, hogy az új
címhez közvetlenül semmi közünk sincs, hogy nem is látszik tanácsosnak, hogy mikor minket erre föl sem kérnek,
magunkat ebbe a dologba beleártsuk; elég a leirat (amelyben az említett biztosítások foglaltattak) egyébként ezt a
dolgot «ne is említsük®. Mi köze ugyanis az osztrák
császári méltóságnak királyságunk alkotmányához, mi köze
Magyarország szabadságához ? A mi feladatunk pedig ezeknek megóvása.
Látni való, hogy őseink a kérdés tisztázása elől kitértek és hogy a többség az akkor tett királyi kijelentéseket
nem tartotta olyan világosaknak, hogy azok becikkelyezésével közjogunk, a lappangó félremagyarázásokkal szemben,
erősséget nyerjen. Inkább megindokolt közönbösség álláspontjára helyezkedett az új címmel szemben; az adott
viszonyok közt nagyon bölcsen.
Ebből a számításból azonban kilépni kényszerült az
1835-ben, V. Ferdinánd trónralépésekor ülésező diéta. Ismeretesek azok a leirat — és felirat — váltások melyek az
új király sorszámának megállapítása körül folytak. Az udvar
szándékai akkor kipattannak az «I. Ferdinánd)) sorszám kizárólagos használatára tett kísérlettel. A két tábla ezzel szemben, ritka egyértelműséggel, hangsúlyozta a magyar királyi
cím önállóságát és ennélfogva az V-ös sorszám beillesztésének szükségességét. Ez meg is történt, de nem olyan
módon amely a két címnek, az osztrák császárinak és a
magyar királyinak leljesen paritásos voltát kétséget kizáró
módon kidomborította volna. A megoldás, szokás szerint
kétértelmű volt; őseink abba belenyugodtak, mert jobbat
nem tudtak elérni és mert a megállapított cím és sorszám
beillesztés a magyar felfogást époly kevéssé zárta ki világosan, mint amily kevéssé hozta világosan kifejezésre.
A homály megmaradt: nem közjogunkban, ahol arról sohasem lehetett szólni, de igazaink elismerése tekintetében.
A velők szemben megkísérelt magyarázatoknak minden
gyökerszála nem irtatotl ki. A sorszámtól eltekintve is,
uralkodóink úgynevezett nagy címe összes, úgy ma még
tarlalommal bíró, mint már rég üressé vált, címeiknek olyan
zavaros, rendszertelen össze-vissza dobása, hogy abból se
jó-, se rosszakarat semmiféle közjogi konstructiót ki nem
okoskodhat. De ellenfeleink ép ebből a rendszertelenségből
iparkodnak az előtérbe állított osztrák császári címnek túlnyomó, a többit magába foglaló, jelentőségére következtetni. Bizonyításuk ugyan nem sikerülhet, de az ellenbizonyítás is nehéz feladat elé van állítva.
Ezen a zavaros helyzeten, az uralkodó címe tekintetében, 1867 sem változtatott, A sok megoldandó nehézség
mellett az akkori vezető férfiak nem látták szükségesnek,
hogy ezzel is megbirkózzanak. Az ország ((közjogi és beikormányzati önállóságának® újból való kimondásával újabb
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Azzal, hogy az uralkodónak helytelenül megfogalmazott
törvényhozási kifejezést nyert a magyar királyi méltóság
önállósága — és ebből folyólag paritásos jogállása — is, nagy címét az 1867. évi közjogi rendezés után már másodmert egy ország, amelynek élén mediátizált király állana, szor iktatjuk királyi hitlevélbe, a közjogi helyzet annyiban
nem bírna közjogi önállósággal. E mellett az uralkodói cím rosszabbodott volna, amennyiben, ezen az egy ponton legkevésbé látszót! jelentősnek; hiányosságait és hibáit ártal- alább, megrögzötté vált és a kettős prsecedens erejével nematlan archaismusoknak vették. Az 1867. évi koronázási hezeded volna rá a jövőre, a homály és a kétértelműség.
hitlevélben tehát — eltekintve a sorszám-megkülönböztetés- Ennek elejét veendő hatalmazta föl a király miniszterelnötől, amelyre I. Ferenc József esetében nem volt alap — két arra a kijelentésre, amelynek jelentőségét kivánom itt
méltatni. Ismétlem, hogy nem foglalkozom azzal a kérdésnagyjából a régi nagy címet találjuk.
Ezek után az előzmények után jutottunk el az 1916. sel, vájjon természetes, vájjon helyes eljárás-e magában a
évi koronázásig és hitlevél-kiadásig, mely az uralkodói becikkelyezett okmányban homályos és félreértésre alkalmat
címhasználat kérdését újból fölvetette, és pedig kettős adó kifejezéseket használni és azután külön kijelentésekben
irányban : Károly császár és király kettős sorszámának be- keresni a korrektúrát; illetve, mivel arra nézve, hogy ez sem
illesztése és egyáltalán az egyes címeknek közjogilag he- helyes alig lehet kétség, lohettek-e és voltak-e alapos indolyes csoportosítása tekintetében. Tagadhatlan, hogy 1867 óta kok amelyek az egyenes úton való baladás helyett, ennek
sok történt a közjogi fogalmak tisztázására és hogy meg- a kerülőnek elfogadását igazolják. Veszem a tényt, amint
nőtt az érzékenység közjogunk alaptételeibe, különösen a előttünk áll, és vizsgálom horderejét, közjogunk szemmagyar állam szuverénitásának fogalmába ütköző kisebb és pontjából.
nagyobb jelentőségű minden jelenséggel szemben. TerméMindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a királyi kijelenszetes, szükség- és kötelességszerű folyománya ez annak a tés tartalmilag teljesen szabatos, minden félremagyarázás
tudományos munkának, amelyet 1867 után is, fokozott buz- lehetőségét kizáró módon állapítja meg a magyar királyi
gósággal és az előbbinél sokkalta nagyobb fölkészültséggel, méltóság viszonyát az osztrák császári méltósághoz.
folytat az osztrák közjogászok egy iskolája közjogunknak
E tekintetben valósággal mi kivánni valót sem hagy,
ép e legféltettebb alaptételei ellen és amelyet a politikai hogy úgy mondjam : ráteszi az i-re a pontot. Mint kétóégbeagitáció terére is átvittek heves osztrák politikusok sőt párt- vonhatlan tényt, mint a királynak is álláspontját, állapítja
töredékek. Nyilvánvaló, hogy nem alhatunk az édes biztos- meg a magyar királyi méltóságnak az osztrák császári méltóság-érzet párnáin, hanem hogy, csakúgy mint régente, foly- ságtól megkülönböztetett,
attól önálló, azzal paritáóoó jelton résen kell lennünk, bár erősebb a fegyverzetünk és jobb legét ; tiltakozik e tény elhomályosításának lehetősége
a hadállásunk : annyira jó, hogy komoly veszélyről csak ellen is. Nagy különbség van Ferenc király 1804 évi nyilatsaját hibánkból lehet szó.
kozatának általános, tág magyarázatu és — amint azt a
A mai kiélezett közjogi érzék és a nagyobb erőtudás következmény igazolta — ingatag értékű kijelentései és a
nem elégszik meg azzal a homállyal, amelynek fennmaradá- mostani, tündöklően világos fejedelmi hitvallás közt, Nagyon
sába V. Ferdinánd idejében őseink belenyugodtak, sem pe- természetes tehát, hogy míg az 1807. évi diéta amazt bedig nem tud beletőrődi)i abba a relativ közönbösségbe, cikkelyezni nem kivanta, a mostani országgyűlés ezeket a
amellyel az 1867. évi törvényhozók, alkotmányunkat egyéb- kijelentéseket jegyzőkönyvébe iktatta.
ként biztosítva látván, egy helytelenül konstruált részlet, a
A kérdés csak az, hogy ez a tartalmilag kifogástalan
rosszul megfogalmazott, de sajnos már hagyományos ural- az országgyűléssel hivatalosan közölt királyi kijelentés és
kodói nagy cím mellett elhaladtak. Igen erőteljesen érvé- annak az országgyűlés két háza részéről történt jegyzőnyesült, a hitlevél szerkesztése alkalmából, a megfelelő könyvi tudomásul vétele, milyen közjogi jelentőséggel bír?
helyesbítések követelése, még pedig nem csupán ellenzéki Politikai hordereje nem lehet kétséges; de tekinthetjük-e
oldalról, világos jeléül annak, hogy nem a politika, azt közjogunk egy újabb erősségének is?
hanem a közjogi lelkiismeret nyilatkozott meg ebben a kíAnnyi bizonyos, hogy nem törvény, mert, bár kifejevánságban.
zésre juttatja a törvényhozás összes tényezőinek ez idő
A kivánt helyesbítés nem történt meg, vagy csak na- szerinti egyező felfogását, nem teszi ezt a törvényalkotásgyon csekély mértékben, bár a kormány is kijelentette, nak minden időkre és mindenkire nézve kötelező alakjában.
hogy a nagy címet, úgy amint az 1867-ben is használtatott, Nem is hiteles törvénymagyarázat, mert ez is az általánohelyesen összeállítottnak nem tartja és annak olyan módo- san elfogadott nézet szerint csak törvény alakjában történsítására törekszik, amely Magyarország közjogi helyzetével het. Ámde a magyar királyi méltóság közjogi természete és
teljes összhangban áll. A politika terére tartozik annak el- paritásos önállósága az osztrák császári méltósággal szembírálása, hogy az e törekvésnek útjában álló akadályok való- ben, nem szorult új törvényre, sem hivatalos törvénymagyaban legyőzhetlenek voltak-e és hogy, ebben az esetben, rázatra ; e nélkül is, amint a király nevében tett kijelentés
miért nem fogadták el azt a közjogi szempontból föltétlenül is megállapítja : «kétségbevonhatlan tény». Mire volt tehát
helyes megoldást, hogy a koronázási hitlevélben és királyi szükség, vagy, mi volt legalább is nagyon kívánatos ? valami
esküben egy úgynevezett nagy cím helyett kizárólag a ma- gondoskodás arról, hogy a koronázási hitlevélbe 1867 óta
gyar királyi cím szerepeljen. A tény az, hogy — nagyon másodízben fölvett homályosan szövegezett nagy címből
csekély változással, mely mindössze az ((apostoli)) jelzőnek közjogunk ezen alaptételét illetőleg senki semminemű követmás helyre tételéből áll — az 1867-ben használt nagy cím keztetést ne vonhasson, semminemű kétséget ne ébresztés a'z 1835-ben használt kettős sorszámozási forma szerepel hessen, se homályt ne terjeszthessen. Ezt a célt pedig a
IV. Károly király koronázási hitlevelében is. A változásnak királyi kijelentés és annak az országgyűlésen történt tudoértékét közjogi szempontból fölöttébb problematikusnak kell másul vétele teljesen eléri. Nem érhetné el, ha a cím az
mondanom; mert, ha ki is estek az apostoli jelző körébe ellenkező felfogást világosan és kétségtelenül kifejezésre jutvont országok közül azok, amelyek oda nem tartoztak, úgy tatná ; mert mivel ez a cím törvénybe van iktatva, az amit
viszont kiestek belőle Magyarország társországai is, amelyek mond, ha magukból a szavakból kétségtelenül megállapítpedig valójában abba bevonandók. Ameddig a közjogi hely- ható, önmagában jogot alkot és semmiféle magyarázattal
telenségek útvesztőjében botorkálunk, nagyon nehéz meg- hatályától meg nem fosztható, hanem csak új törvénnyel.
állapítani, kogy valamely részleges lépéssel közelebb jutunk-e De mivel a törvénybe iktatott cím ilyen világosan nem bea kijárathoz vagy pedig mélyebben belemászunk-e a laby- szél, hanem csak támpontokat nyújt különböző felfogásokra,
rinthusba.
mindazok akik valódi értelmét bármi célból meg akarják
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állapítani, törvénymagyarázathoz kénytelenek fordulni, azaz
meg kell állapítaniok, hogy mit akart a törvényhpzó kifejezni mikor ezt a címet becjkkelyezte ? Nos erre a kérdésre most megvan a válasz, oly kategorikus, világos és
semmiféle sophistikai mesterkedéssel ki nem forgatható
alakban, amely minden további okoskodást kizár. A törvényhozás mindkét faktora, király és országgyűlés, ama cim becikkelyezésével egyidejűleg, a becikkelyezésnek alkalmából,
hivatalosan megállapítják és kinyilvánítják egyértelmű meggyőződésüket, mely szerint a magyar királyi méltóság az
osztrák császáritól megkülönböztetett,
attól önálló, azzal
paritásos jelleggel bir, ((mely szerint tevábbá azt a kétóégbevonhatatlan
tényt
a legmagasabb
cím áem
nem érintheti, áem el nem homályoóíthatja».
Megszűnik
tehát még legtávolibb lehetősége is minden érvelésnek,
amely azt akarná bizonyítani, hogy a törvényhozó a becikkelyezéssel e kijelentésnek ellenkezőjét akarta volna kifejezni, vagy akár csak azt is hánytorgatná, hogy akarata e
tekintetben kétes, avagy nem egyértelmű lett volna.
A közvetlen közjogi hatás tehát abban áll, bogy egy, a
a múltból reánk maradt és a törvényből ki nem küszöböli
kétértelműségnek megismétlése ártalmatlanná tétetett, hogy
közjogi erősségeinknek ez a különben gyengébb pontja
is olyan körülbástyázást nyert, amely a támadás lehetőségét
kizárja. Bizonyos, hogy egyéb erősségeinkre támaszkodva, az
erre a pontra irányuló támadást is kiyédtük volna ; de hogy
az egyáltalán kizárttá lett, hogy a vitának és a próbálkozásnak lehetősége is megszűnt, ez mindenesetre nagy eredmény. Látjuk is a fegyver-letétel megnyilatkozásait abban
a táborban, amely eddig ép ezeket az alapigazságokai támadta a legnagyobb konoksággal.
A jövőre pedig a hibás pnecedens mellett meg van alkotva a helyes prsecedens is. Valószínű, hogy a legmagasabb nagy cím azon ccarchaismusai», amelyek közjogunk
szempontjából sérelmesek, talán már közel jövőben ki fognak küszöböltetni, mert a most történt királyi kijelentések
után senkinek sem állhat többé érdekében azok fen tartása.
De ha ez pl. az osztrák tényezők ellenszegülése miatt nem
volna elérhető, akkor is két dolog egészen bizonyos : először az, hogy a jelen uralkodás egész, remélhetőleg hosszú
idejére áll a mostani király hivatalos, az országgyűlés által
tudomásul vett kijelentésének ereje, másodszor pedig az,
hogy amennyiben a következő hitlevélig a nagy cím megfelelő rendezése nem létesült, az akkori király sem térhet
ki hasonló kijelentés megtétele elől, mert akkor erre is
megvan a prsecedens, abban ami most történt.
Dr. gróf Apponiji
Albert.

A szent korona közjogi f o g a l m a .
Ha a külső fény és pompa most midőn a magyar
országgyűlés IV. Károly királyt koronázza nem is olyan nagyarányú, minőt a magyar nemzet, legnagyobb nemzeti ünnepén normális viszonyok között kifejteni szokott annál mélyebb, áthatóbb és melegebb a lelkek öröme, hogy a magyar
nemzet szeretetével körülvett örökös királyunkat felruházhatja a magyar királyi hatalom teljességével. Oly királyt,
kinek" eddig minden uralkodói tette, minden uralkodói nyilatkozata a legmegértőbb alkotmánytiszteletről tanúskodik,
ki személyének keresetlen közvetlenségével, nemes gondolkozásával és lelke fenköll érzéseinek varázsával már is kivívta a magyar nemzet odaadó lelkesedését.
V magyar nemzet szentnek tartja szent István koronáját. Jellemző jelensége alkotmánytörténetünknek az ebben
a történeti fejlődésben kifejezésre jutott azon nemzeti felfogás, hogy a ((korona szentségének)) fogalmát nem egyházi eredetéhez fűzi, de az alkotmányfejlődésnek ahhoz a
szakához, midőn a koronázási már alkotmánybiztosítékul
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ismeri(; lel. Ennek egyszerű és logikus magyarázata- ez:
mikor szent István a keresztény királyságot megalapította
még korántsem voll a magyar nép nagyrésze szívvel és
lélekkel kibékülve azzal a gondola Ital, hogy a régi hitel el
kelleti hagyni és hogy új alkolmányszerkezettel kelleti felcserélni a régil. A keresztény királyság megalapítása a magyar nép előli akkor merész újítás- volt. Újítása, sől csaknem egyoldalú ténye a királynak és környezetének.
A király nagy politikai célt is szolgálva erélyesen, sőt
néha zsarnoki eszközökkel is küzdött a keresztény bithez,
a nyugati civilizációhoz való csatlakozás melleit. Hogy beléphessen a nyugati királyok sorába, a pápától koronát kéri,
mint a királyság jelvényét. Az egyház által felkenette magái
magyar királlyá. Az akkori szokáshoz híven lelelte az esküi
a szent hit védelmére. így tehát a koronázás tisztán egyházi eredetű, de ma is midőn közjogi cselekmény, megtartotta a katholikus egyházi közreműködés nélkülözhetlenségél.
A szentség piedesztáljára a magyar néphit csak akkor
emelte a koronát, midőn kél dologról kezdett meggyőződni.
Az egyik, hogy tulajdbnképen a koronázás teszi kétségtelenné a király jogát, mert ez leszi őt felkent fejedelemmé.
A másik, hogy mikor a nemzet már esküt is kíván a királytól arra, hogy az ország (nemesek) jogait megfogja tartani,
ekkor már látja a szent koronában a király és nemzet összefogó elhelyezkedését. Látja, hogy a királyi hatalomnak ebből
az erkölcsi korlátozásából kibontakozik az alkotmánybiztosítéki jelleg. Ettől az időtől fogva szent nemzeti ereklyévé
a magyar állami főhatalom szimbólumává válik a szent István
koronája. Annyira szent szimbólumává, hogy a más koronával koronázott királyokat is csak akkor tartották valóban
magyar királyokká avatottaknak, ha később szent István
koronájával avatták fel.
A «szent)) jelző tehát összefügg azzal az idővel, midőn
a koronázás a XII. században már politikai jelentőségre
tett szert. Mutatja ez a magyar nemzetnek jogaihoz, szabadságához való hű ragaszkodását mutatja azt az erős közszellemet, mely őrködött az ország, a nemzet jogai fölött. Rendkívül érdekes és teljesen sajátszerű vonása a magyar alkotmányfejlődésnek az, miként alakult ki a szent korona közjogi fogalmi köre, mit többen a szent korona elméletének
neveznek. Egy percig sem szabad azt hinni, hogy ez valami
tudós fejéből pattant ki vagy Verbőczytől származik. Midőn
Verbőczy a Hármaskönyvben a szent koronáról beszél
akkor már csak leírja azt, amit a történeti alkotmány igen
logikus fejlődésben létrehozott, Nem árt, sőt kötelesség
minél több alkalmat, de különösen a koronázás idejét megragadni arra, hogy a magyar alkotmány legfényesebb gyöngyét a szent koronához fűzött közjogi fogalmi kört minél
plasztikusabban a szélesebb közönséggel is megismertessük.
Jeles jogtörténészeink becsületes munkál végeztek ezen a
téren — de nem elég, ha csak tudós könyveikben fejtegetik a szent korona közjogi tartalmát, azt nemzedékiől-nemzedékre élénken kell a köztudatba átvinni.
Meg kell értetni, hogy abban a szent koronában, melynek visszaszerzésért magyar királyok háborút is visellek,
amelynek mini personifikált koronához amikor 1790-ben
visszahozták, egyes vármegyék küldöttei' üdvözlő beszédekéi tartottak, amelynek őrzésére két koronaőrt mint zászlósokat rendel a törvény és egy egész külön katonai
testületet szervez erre a célra, a magyar nemzet nemcsak szent ereklyét tisztel, de ahhoz fűzi az állami főhatalom közjogi alaplételét, De meg kell azt is magyarázni,
ha némely jogtörténészünk a szent korona elméletéről beszél is - ez nem elmélet, ez nem «abslractio» — ez a legéletrevalóbb valóság és a történelmi fejlődés egyik legkiválóbb gyakorlati terméke. Ennek az egyszerű, természetes
és tudományosan megalakult fejlődésmenetnek népszerűsítését kívánja e néhány sor is szolgálni. Szent István a királyság

53. s/Áiví.
alapításakor nem az akkor fenállolt nyugati hűbérkirályságokat vette mintául, mert érezte, hogy a hűbéri szerkezet
a magyar nemzet közszellemének meg nem felel. Inkább a
Nagy Károly-féle nyugat-római császárságot tekintette mintának. A király Magyarországban valóban az ország ura
volt. Szent László nagy szervező tehetséggel létrehozott
országrendezése, Kálmán király imperialis politikája a királyság fényét, a király személye iránt érzett hódolatot a
legmagasabb fokra emelte. A magyar nemzet örömmel látta,
hogy királyában összpontosult a teljes állami hatalom. A király
ítélkezett, mint legfőbb bíró. Kormányozta tisztviselőivel az
országot. Szabályozta az ország népének viszonyait, A hadsereg (várkatonaság) felett rendelkezett. Birtokadományozást gyakorolt. A királyság volt a nemesség forrása is,
mert a királyi adomány nemesített, Bármilyen nagy hatalma
volt is a királynak, mégis a nemesek, kik csak a király
közvetlen hatóságát ismerték el, befolyásra tettek szert az
ország ügyeinek intézésére. Fontos határozatok hozatala
végett a király összehívta az ország nemeseit, Ezek a gyűlések voltak a országgyűlések, melyek később a király törvényhozó hatalmának részeseivé váltak. Mikor már a nemzet alkotmánybiztosítéki erejénél fogva súlyt helyezett a
koronázásra, egyenesen megkívánta, hogy a koronázásra
meghivassék. A királyi hatalom azonban nem tartotta fen
azt a nagy hatalmat, aminővel Szent László, Kálmán idejében bírt, hanem kezdett gyöngülni. A királyok nagymérvben kezdték adományozni a nagyterjedelmű birtokokat,
igy ha közjogi formában is, de a hűbériségre emlékeztető nagyhatalmú birtokarisztokrácia fejlődött ki. Ezeknek hatalmi köre
versengő hatalommá támadt még a királyi hatalommal szemben is. Ezek éreztették hatalmukat a kisebb birtokú nemességgel is. Ezek körében nyugtalanság támadt. A magyar kis nemes is csak a királyi hatalom fenhatóságához szokott és
egyes nagy urak hűbéri természetű zsarnokoskodásait nem
szívesen tűrte. A királyi trón felé tekintettek. Innen várták
a védelmet. Itt azonban a sok birtokadományozás folytán
gyenge hatalmú királyokat láttak, kiknek nem volt elég
hadierejük. Nem találtak többé a király személyes hatalmában megfelelő védelmet, Ezért a nemesség lelkének egész áhítatával fordul! azon korona felé, mely
Szent István, László,
Kálmán királyok fejét ékítette.
Ebben kezdte keresni a közhatalmi tekintélyt. Ennek
a koronának kezdett nagy erkölcsi súlyt tulajdonítani. Ettől
a személyesített szent koronától várta szabadságának, jogainak oltalmát. A nemesség mely akkor egy volt a nemzettel, mikor kötelezni kívánta királyait arra, hogy az «ország
jogait és szabadságait a rendbontók ellen)) megvédelmezze
egyúttal, hogy a nemesség saját szabadságát megvédhesse,
részt követelt intézményesen az állam ügyeinek intézésében.
A köztudatban mindinkább tért foglalt az a gondolat, hogy
tulajdonképen a királlyá avató erő is a szent koronában
van. Ennek a felavató erőnek a forrása pedig maga a nemzet, mert a koronázás mint közjogi cselekmény csak az
országgyűlésen történhetik. Kialakult az a köztudat, hogy
maga a király is csak a szent korona útján jut ahhoz a
tekintélyhez, mely az ő személyét szentté és sérthetetlenné
teszi.
Ily gondolatkörből emelkedik ki az a közfelfogás, hogy
a szent korona, melyben a nemzeti és királyi hatalom nagy
politikai és jogi egységbe olvad, tulajdonképen az ország
területének főtulajdonosa, a szent korona a birtokjognak
forrása (radix omnium possessionum). A király csak azért
bír birtokadományozási joggal, mert a szent koronában
rejlő birtokadományozásnak és így a nemesítésnek hatalma
a koronázás folytán reászálll. Ha pedig a szent koronáé az
ország területének fő tulajdonjoga, akkor lulajdonképen az
egész államhatalom a törvényhozói, a kormányzati és igazgatási, a bírói hatalom a szent koronában bírja gyökerét.
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De mivel az ország területének egyes része a korona adománya folytán a nemesek, tehát a nemzet birtokában volt,
ebből logikailag következett a gondolat, hogy akkor tulajdonképen ők is részesei a szent korona területének. Ha részesei, akkor részesei annak a hatalomnak is, mely a szent
koronát az ország területének egészére megillette. Ez a
felfogás mindinkább sűrűsödött és a maga teljességében a
vegyesházból származott királyok korában jutott kifejlődésre.
Nyugat felől a történelmi fejlődés során mindinkább nagyobb volt a hűbéri rendszer behatása Magyarországra.
Már félni lehetett, hogy a magyar nemzetnél is magánjogi
alapokon a patrimonialis jellegű monarchia fog kifejlődni,
melyet sohasem fogadott el a magyar közszellem. Erőteljes
közszellem és közjogi felfogás jellemzi a magyar néplelket,
mely egyenes ellentétben állott a magánjogi alapon felépített, nyugati hűbéri rendszerrel. Azt nem szabad tagadnunk,
hogy a hűbéri államszervezet alapelveit és intézményeit
megtaláljuk ugyan nálunk is, de csak közjogi alakban.
Minél inkább kerülgette a külföldről beözönlő hűbéri szerkezetű magánjogi felfogás veszélye az országot annál nagyobb erővel bontakozik ki az a közjogi, állameszmei irányú
felfogás, mely a közhatalmat a király és nemzet összefoglalásában keresi.
A vegyes házakból származott királyi családok gyakori
kihalása következtében élénken érzi a nemzet ősi választói
jogának feszélytelen gyakorlását, teljes tudatára jut annak,
hogy a királyi hatalom átruházás útján a nemzettől származik és így jut teljes kifejlődésre a nemzeti és királyi hatalom egybeolvadása a szent korona közjogi fogalmában.
Ezért állítja egyik kiváló jogtörténészünk, hogy «az állani
tulajdonképeni fogalmához és ehhez képest a valódi, az átruházott közhatalom eszméjéhez a középkori népek később
is csak a római államjogi elvek behatása alapján jutottak
el; holott ehhez a magyar nemzet a szent korona közjogi
fogalmának kifejlődese, a szent korona személyes!tése által
valamennyi nyugati népnél korábban eljutott». A magyar
közjogi felfogás szerint tehát az a szent korona, mellyel
IV. Károly királyt a magyar országgyűlés megkoronázza, a
magyar állam főhatalmának szimbóluma, mert a szent korona mint közjogi fogalom jelenti a szuverén magyar államot. A szuverénitás külső képviselője ugyan a megkoronázott magyar király, de a teljes szuverénitás alanya nem a
király személye egyedül és nem a nemzet egyedül. De a
kettő együtt. A szent korona teljes hatalma nincs a királynál, hanem az egész nemzet, a magyar államnak polgárai
is részesek az ő hatalmában (membra sacrse Regni coronas).
A király és a szent korona tagjai alkotják a szent korona
egész testéi (totum corpus sacree Regni coronse). Ez az
((egész test csak az országgyűlésen van képviselve®. A szent
korona hatalma, azaz : az államhatalom csak olt juthat kifejezésre, ahol a ((szent korona egész teste jelen van)).
A szent korona hatalma király nélkül nem működhetik.
Ezért mondják közjogi íróink, hogy ha az országnak nincs
koronás királya, a szent korona teste csonka, mely kiegészítésre szorul. Ezért intézkedik a törvény, hogy a király,
ki közjogunk szerint örökösödés útján jut a trónra, hat
hónap alalt tartozik magát megkoronáztatni. IV. Károly király, kit közjogunk szerint most emelt a koronázás a királyi
hatalom teljeá birtokába, jól ismeri a szent korona magyar
közjogi tanát. Első szózatában, melyei hozzánk intézett, kijelentette, hogy a lehetőséghez képest minél előbb óhajt
Magyarország megkoronázott királya lenni. Tudta mit jelent
a szent koronával felkent király a magyar nemzet közjogában, gondolkozásában és érzésvilágában. IV. Károly nemcsak tudja, de mélyen át is érzi, minő szent ereklye az,
melyet az ország első főpapja a nemzet választoltjával a
magyar országgyűlésen az ő fölkent fejére tett, de még inkább tudja, hogy a magyar nemzet közjogi felfogása mint-
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egy megszemélyesíti a szent koronát, úgy hogy a főhatalmi
jogoknak csak egyetlen alanya van, a szent korona. És ez
a megszemélyesített korona a magyar államjog rendszerének tengelye. Ez a megszemélyesített szent korona jelenti
Magyarország függetlenségét és önállóságát, jelenti a teljes
állami főhatalmat, a király és nemzet legbensőbb közjogi
egységét. Jelenti az ország területét és népét, a királyságnak az alkotmány által korlátolt monarchiai jellegét.
Ezért a magyar nemzet legnagyobb ünnepe a koronázás és ebben az ünnepi hangulatban még élénkebben lüktet a magyar nemzet évszázados hagyományban megtisztult
monarchikus érzete és tántoríthatatlan királyhűsége. Ebben
az ünnepi hangulatban még élénkebben érzi minden magyar, mi a magyar népnek, mint a szent korona tagjának
kötelessége megkoronázott királya iránt, aki nélkül a szent
korona hatalma csonka. De a koronázás nagy örömünnepén
bizonyára fellángol egész Magyarországban az a szent érzés
is, mely hittel és reménnyel van tele, hogy IV. Károly uralkodása alatt Szent István koronája csak fényt, dicsőséget
fog árasztani a hazára és a legteljesebb békés egyetértésben a szent korona mellett tündöklő ausztriai császári koronával az alaptörvényeink által összekapcsolt kettős monarchia a felvirágzás, az egymást megértés jegyében teljesíti
világtörténeti nagyhatalmi hivatását.
Dr. báró Wlaóáicá Gyula.

Törvényt a nádori méltóságról!
Mi tűrés-tagadás, nem volt méltó a koronázási ünnep
magaóztoóóágához
és a nemzetnek az új király minden
rokonszenvet megérdemlő első megnyilatkozásai által előidézett emelkedett
s örömteljeó lelkületéhez az, ami az
országgyűlésen a koronázó nádorhelyettes megválasztása
körül történt. Nem akarunk azonban itt recriminálni bármely irányban emiatt, Ez nem a Jogtudományi Közlöny
tudományos és így pártok feletti jellegéhez való, de azt
hisszük, rámutathatunk arra, hogy az a hangulatrontás, az a
disszonancia mind elkerültetik vala, ha a magyar kormányok, illetőleg maguk a magyar országgyűlések nem késlekedtek volna azon feladatuk, mondhatnám alkotmány ózerű
köteleááégük teljesítésével, amelyet az 1867. évi VII. törvénycikk hárított reájuk.
Ez a törvénycikk tudvalevőleg a nádornak királyi
helytartói minőségét, illetőleg jogkörét megszüntette; tehát egy
nevezetes hatal/nát törölte el annak, azon indokból, mert a
végrehajtó hatalmat a királyi Felség a minisztérium által
csak ózemélyeóen gyakorolhatja. Magát a nádori méltóságot minden egyéb hatáókörévei éó funkciójával
továbbra
is megtartotta, az a törvény csupán a nádori szék betöltését halasztotta el bizonytalan, vagyis naptárilag meg nem
határozott időre, t. i. addig, amíg a nádori ahatáókör
a
felelőó kormányzat
elveivel megegyezőleg
törvény
által
ózabályoztatni fogy>.
Nem szenved kétséget először az, — hiszen az 1867. évi
VII. törvénycikk alkotásának körülményeiből is nyilvánvaló,
nemcsak a törvény szavaiból — bogy a magyar törvényhozás azon felfogásban volt akkor, hogy a nádori méltóság
további, vagyis el nem törölt hatásköre sincs teljes összhangban a felelős parlamenti kormányzat elveivel, tehát ezen
hatáskörét illető jogtételek és intézmények is revízió alá
veendők és esetleg további hatásköri csökkentésre vagy legalább módosításra lesz e tekintetben is szükség; másrészt
azonban bizonyos az is, hogy a nádori állást egyszerűen
megszüntethetőnek alkotmányjogi fontos tekinteteknél fogva
nem tartotta, sőt egyeneát fenntartandónak
látta. És ez igen
természetes már magánál annál a két nagyfontosságú tisztségnél fogva is, melyek természetük szerint a felelős minisztériumra nem voltak átruházhatók,
t. i. a királyi
koroná-

záónál
való ózerepénél és azulán
gyámkormányzóáági
tióztóégénél fogva. Egyenest azt mondhatni, hogy alkotmányunk tátongó hiánya most az, hogy a törvényhozás eddig
nem gondoskodott arról, hogy ennek a kél elsőrangú feladatnak ellátása biztosíttassák. Mintha csak azt hitte volna
a kormány, törvényhozás is, félszáz év óta, hogy boldogult
királyunk örökké élni és uralkodni fog; nem sürgette a nádori széknek megfelelőleg precizirozott, a miniszteriális rendszerhez szabott kompetenciával való restaurálását.
A tanúság, a súlyos tanúság mutatta, hogy ez így
nem maradhat; de nemcsak a koronázás miatt nem maradhat így, de —- quod Deuá avertat — szüksége állhat
be Isten ((kifürkészhetetlen)) akaratához képest esetleg
annak is, hogy időközönkint királyi gyámkormányzóság
inauguráltassék. Szinte el sem gondolható nehézségek támadnának abból, ha ezen nem kívánatos esetekben, nad
hoc)) kellene intézkedni az országgyűléseknek, talán csak
határozatilag, mivel esetleg önjogú «király éó nádor)) gyámkormányzó
nemlétében a törvényalkotó ónak is akadálya
merülne fel.
Semmiesetre sem szabad ezeket a nagy bajokat felidézhető hiányosságokat jövőre is meghagyni. Az 1867: VII.
törvénycikknek meg kell felelni. A nádori hatáskör új szabályozása iránt törvényt kell mielőbb alkotnunk. Bölcs törvényt, körültekintő törvényt, mely jól számoljon azzal is,
hogy a nádor maradhat az ország első zászlós ura, lehet
koronázó bizalmiférfía a nemzetnek, lehet királyi gyámkormányzó,. sőt lehet még katonai hatásköre is, például lehet
a honvédhaderőnek főparancsnoka is, de nem lehet többé
politikai eláö tanácsadója
a királynak,
mert ez a felelős
minisztérium állásával össze nem fér ; a miniszterelnök és
a király közé nem állhat a nádor, nem lehet közvetítő fórum a kettő között, mert ezek között csak közvetlen érintkezés lehetséges ; de nem lehet közvetítő a nemzet és király
között sem, mert erre a szerepre ismét csak a felelős parlamenti kormány hivatott.
A nádori és miniszterelnöki méltóság összeolvasztásának, illetve «annectálásának» ép oly nagy alkotmányjogi és
politikai nehézségei vannak. Mindjárt a legfontosabb nádori
jogkör, a királyi gy r ámkormányzói szerep össze nem férhet
a felelős miniszterelnök politikai állásával, ennek az állásnak párthoz csatolt természetével.
Ha még ezekhez hozzávesszük azt a kényes pontot,
mely a nádor felelősségének vagy felelőtlenségének kérdése
körül forog, akkor világos előttünk, hogy egy nagyon nehéz alkotmányjogi problémával állunk szembe. De már további előadást ennek a problémának megoldása nem igen
tűr. Alkotmányunk teljeóóégének nagy érdekéből, a nehézséggel szembe kell szállanunk, azzal meg kell
birkóznunk.
A magyar törvényhozás hagyományos alkotmányépítő képességében vetett bittel követelnünk kell tehát azt a közjogi
fejleóztéát s vele az 1867: VII. tcikkben megállapítva levő
kötelességnek teljesítéséi. Lehet a nádori méltóságot újjászervezni, lehet a gyámkormányzóságról nádor nélkül más
módon gondoskodni, lehet a nádori tisztséget eltörölni, de
csupán csak ((a ráérünk arra még)) vagy i a «nem tudom
miképp méltatlan és kitérő álláspontján maradva, a mar
ideiglenesnek szánt helyzetet végtelenségig fentartani nem
szabad.
Dr. Kmety
Károly.

A trónöröklés jogi természete é s a koronázás.
I.

A trónöröklés kérdésével az egész középkoron keresztül, sőt még azon túl is hosszabb ideig, a közjog és a magánjog között beállott zavar folytán, jelentékenye mértékben
a magánjogi felfogás volt irányadó, mint ahogy az uralkodó
is, különösen a hűbéri, patrimoniális országokban inkább
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az állam magánjogi tulajdonosának tekintetett. Igaz, hogy
más volt a helyzet Magyarországban, amely már keletkezésekor közjogi alakulatként jelentkezik, de azért később,
külföldi hatások alatt itt is előfordult, hogy a királyi hercegek mintegy osztozkodnak az állam területében, illetőleg,
hogy az uralkodó még életében átengedi az ország egy
'részét kormányzásra fiának, ki hajlandó abban örökségi
osztályrészt látni és valóságos felségjogokat gyakorol.
De mégis az a tény, hogy nálunk a trónöröklés választással vegyített volt, annak közjogi természetét megőrizte
és így történt, hogy az említett osztozkodások az ország
állandóbb eldarabolására nem vezettek. Midőn pedig a trónfoglalást illetőleg a nemzet választása fölfüggesztetik, vagyis
kizárólag az öröklés intézménye lép életbe, annak rendjét
oróxágoó törvények állapítják meg és pedig szigorúan közjogi értelemben: teljesen kivonják a magánjog köréből, a
magánakarat befolyása alól.
Másként volt ez a hűbéri, patrimoniális királyságokban,
ahol, miután a közönséges magánjogi elvek alkalmazása a
trónöröklésnél sok viszásságra vezetett, azt megfelelőbben
szabályozni végrendeletekkel, családfői, családi tanácsi határozatokkal, kölcsönös örökösödési szerződésekkel törekedtek és így keletkezett az ú. n. ((Házi törvények»-ben, a
külön fejedelmi magánjog.
Ma a trónöröklés tisztán közjogi processus, melyre a
magánjogi elvek nem vonatkoznak. A hatalom átszállása
elődről utódra külsőleg ugyan a magánjog bizonyos analógiájára történik, de lényegében egészen más szabályok
alatt áll.
A trónöröklésnek tárgya az impérium, a királyi hatalomkör, a magánjogi öröklésé a magánvagyon. Nem szükséges, hogy a kettő összeessék, a magánjogi öröklés a
trón örökléstől egészen el is válhat, mint ahogy ezt nálunk
éppen a jelen esetben láthatjuk. A trónörökös a trónt tulajdonkép nem az előd hagyatékából örökli, mert hisz az
nem volt az előd magánjogi tulajdonában, tehát nem is juthatott annak hagyatékába, hanem a trónnak birtoka reá
száll az alkotmány rendelkezése folytán, mert elérkezett az
idő, hogy alkotmányból folyó joga életet nyerjen. A magánjogban áll a tétel, hogy élők után nincs öröklés, a trónöröklés élő után is bekövetkezhetik. így örökölt I. Ferenc
József ő Felsége a még élő V. Ferdinánd királyunk
után.
Az örökös királyság természetéből következik az is,
hogy a király halála, vagy lemondása pillanatában a törvényes sorrenden levő örökös trónra lép. Ez áll a magyar
királyságban is. De alkotmányunk egyik különlegessége,
hogy a trónfoglalás a mondott trónralépéssel csak kezdetét
veszi és végleges befejezése jogi értelemben véve, a koronázással következik be, mint ahogy a király is csak ettől
fogva gyakorolhatja teljes hatalmát. Mindezt világosan kifejezi az 1791 : Ifi. t.-c.- mellyel még későbben is foglalkozunk és azért egy részét itt közöljük : «. . . . ő császári
és apostoli királyi felsége kegyelmesen beleegyezett, hogy
a királyi fölavatás és koronázás minden egyes trónváltozáskor az elhunyt király halálától számított hat hónap alatt
törvényes szertartás szerint mulliatlanul megtörténjék, épsógbenmaradnak azonban a közbeneső idő alatt is a királynak
minden örökös jogai, melyek az országnak az alkotmánynyal megegyező igazgatásába tartoznak; nem kevésbé épségben maradván a király iránt tartozó alattvalói hűség kötelezettségei, úgy azonban, hogy a kiváltságok osztogatása
ezentúl is csak a megkoronázott törvényes királyi felség
részére marad fen.» A törvény- szentesítést, mint a koronás
király jogát, említi még az 1791 : XII. tc.
Érdekes, hogy ha az~európai alkotmányokat vizsgáljuk,
az örökös monarchiákban háromféle eljárással is találkozunk a királyi hatalom gyakorolhatásának megkezdését ille-

tőleg. Az egyik és legáltalánosabb, hogy a trónra lépő fejedelem, ezzel a ténnyel a teljes uralkodói hatalmat azonnal
megszerzi és a koronázás, amennyiben ott ez az intézmény
létezik, nem más, mint nagy történeti múlttal bíró ünnepélyes szertartás, mely legfölebb szimbolikus jelentőséggel
bir. így van ez a német birodalomban, sőt bizonyos értelemben így van Angliában is, ahol ugyan a koronázásnak
közjogi jelentőséget is tulajdonítanak, 1 de az angol király
mindjárt a trónralépéssel az összes királyi hatalom gyakorlására nyer jogosultságot és a koronázás később, alkalmas
időben következik be.
Ettől eltérő rendelkezést tartalmaz a belga alkotmány
(79, Ari), mely szerint a király elhalálozása esetében a tör- •
vényes utód az öröklés jogán lép ugyan a trónra, de a
királyi hatalom gyakorlásánál bizonyos interregnum áll be
olyan értelemben, hogy a minisztérium mintegy regenséggé
alakul át és a közhatalmat a nép nevében kezeli mindaddig, míg a király az alkotmány biztosítására esküt nem
tesz. 1
E két szélső irányzat között a magyar alkotmány közép
úton halad és tagadhatatlanul a gyakorlati élet kívánalmainak is jól megfelel. Nálunk az öröklés jogán trónralépő
uralkodó a kormányzásra és igazgatásra, vagyis a folyó
ügyek intézésére vonatkozó királyi hatalmat azonnal gyakorolhatja, valamint alattvalóitól hűséget és engedelmességet
követelhet. Úgyhogy e tekintetben nincsen interregnum. De
másrészt meg a törvényszentesítés és kiváltságok osztogatásának joga csak koronázása után illeti meg, vagyis addig
ez a két jog szünetel. A koronázás határidejét törvény
állapítja meg.
A koronázás intézménye nálunk a királyság keletkezésével egykorú, de jelentősége idővel részben módosult, vagyis
fokozódott, teljesebbé vált. Kezdetben nálunk is egészen
egyházi jellegű, de később és pedig az Árpádok alatt közjogi fontossága mutatkozik, majd előtérbe lép azáltal, hogy
az alkotmány biztosítására is szolgál.
A köztudatban kifejlődik és uralkodóvá lesz az állam
jogi életének az a felfogása, melyet a szent korona lana, vagy
elmélete elnevezéssel jelölünk és a mely ma — úgy körülbelül a XIX. század második felétől - - az államról alkotott és szintén uralkodóvá lett közjogi felfogásnak megfelel,
ami az ősi magyarság erős közjogi érzékét mindennél jobban
bizonyítja. Werbőczy örök érdeme, hogy Hármaskönyvébe
fölvette és így megóvta az enyészettől, mert másként azt
nekünk senki el nem hinné, hogy a magyarság már a XV.
század végén eljutott az állam személyi életének megértéséhez és a közrendnek ilyen alapon nyugvó szabályozására
törekedett. A szent korona elmélete teljesen megvilágítja a
trónfoglalás közjogi természetét is.
A koronázáshoz nemsokára csatolódik, majd elválaszthatlan része lesz az alkotmányt biztosító hitlevél kiadása
és eskü letétele, ami által a koronázás legfontosabb közjogi aktussá válik és országgyűlés befolyása súlyban sokat
nyer.
Ekkor azután kidomborodik a koronázás hármas jogi
jelentősége: szimbolikusan kifejezi, hogy a főhatalom egy
fizikai személyre átruháztatik, továbbá a király ezáltal jogot
nyer teljes hatalmának gyakorlására, a nemzetnek pedig
alkotmányát biztosítja.
Dr. Nagy Ernő.
1
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A szent korona.
A szent koronát őrzik Buda várában a királyi várpalotában ősi nagy országos méltóságok viselői, a két koronaőr
és az e célra szervezett külön katonaság, a magyar királyi
koronaőrség. Hét pecsét borítja a vasládát (cista), amelyben
fekszik a szentséges diadém és e pecsétek közt első a magyar királyé. Nem láthatja avatatlan szem, nem vizsgálgathatja a köznapi kíváncsiság és nem esik áldozatul a mindennapi megszokottságnak, mint más koronák, amelyeket
üvegszekrényekben bámulhat mindenki akkor, amikor akar.
Ha a koronázás nagy aktusának ideje elérkezik, akkor a százados megszentelt szertartás rendelkezése szerint a király, az
országgyűlés tagjai jelenlétében nyitják fel a vasajtós szobát s törik fel a pecséteket. A felségeket megillető nagy
dísszel szállítják át a koronázási templomba és csak akkor,
miután az új király fejét ékesítette, létetik ki közszemlére
három napon át. Ez után ismét elzárja a hét pecsét mindaddig, míg új koronázásnál újra látják új nemzedékek.
Miért van ez így? Van-e ennek a különös titkolózásnak
mélyebb oka? Belejátszik-e a jog is, kivánja-e valami ősi
érzés, amely a jog gyökereihez tapad?
Mert az a tény, hogy így volt ez mindig, amióta a magyar állam létét ismerjük, minket ki nem elégíthet.
Azt hisszük valóban a jogi és politikai lét legmélyebb
titkos forrásaihoz jutunk, ha kérdésünkre feleletet keresünk.
A szent korona a legnagyobb magyar jogi szimbólum. Nem
a királyok hatalmát, nem az egyesek, nemzedékek millióinak, hatalmasoknak és szegényeknek, egymásra halmozott
erejét jelenti, hanem azt az erőt, amely az egészet élleli s
fentartja. Az egészben van s mégis az egész felett áll. Azt
az erőt, amely a nyolc törzsből egy nemzetet alkot honfoglaló Árpád vezér idejétől kezdve Szent István király
koráig. Azt az erőt, amely innét a nagy államszerző munkájával új életre, új hatalmas fejlődésre serken. Támaszt
népek vándorútján, népek temetőjén, kelet kapujánál nyugati szervezetet. Azt az erőt, amely kiapadhatatlan századok véromlása között. Asszimilál nyugatról s keletről bevándorolt idegent : eggyé tesz külföldi főurat és más nyelvű
pórt. Azt a titkos erőt, amely germán, római és szláv jogi
hatásokat folylon-folyvást felvesz és feldolgoz a maga céljaira. Egész intézményeket sajátít el és teremt újra. A Pfalzgrafból n á d o r i s p á n t , a gauból és zsupaniából vármegyét, a
hűbérből adományt alkot.
Az egész magyar népet most és a múltban és mindig
a jövőben összetartja, szervezi: hiszen ez az életereje.
Ez a magyar nép souverainitása, politikai ereje.
Ismerjük-e a természet erőinek belső lényegét? Van-e
definíció, amely kifejezné a titkok titkát s van-e képlet,
amely mindezt megmagyarázva megoldja a világrejtélyt?
Ismerjük e a társadalmakat éltető energiát, tudjuk-e mi
a politikai erő a maga lényegében? Souverainitás, közhatalom épúgy szükséges és kifejező nagy jelzők, mint erő s
energia. Társadalom bölcselők és tudósok kell, hogy magyarázzák, amióta csak eszmélnek népek és nemzetek. Aristotelestől Herbert Spencerig és Hegelig új és új oldalát igyekszenek megvilágítani annak az erőnek, amely mindig más
és más a megnyilvánulásaiban és mégis ezredéveken át
ugyanaz.
A magyar nép öntudata is megalkotta, saját maga
képére formálta állami életének, nemzeti létének legfőbb
fogalmát.
A szent korona rejti magában az egésznek erejét.
A diadém, mint jelkép valóban eleget tehet magasztos hivatásának.
Lehetne-e jobban kifejezni azt, hogy a közhatalom az
egész népben van és mégis az egyesek felett áll, minthogy
ha egy ázemélytelen szimbolumot állítunk. Lehetne-e jobban
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megmutatni, hogy a közhatalmat átruházzuk az uralkodóra,
minthogy ha a jelképpel ünnepélyesen, ország-világ előtt
ékesítjük fel őt?
Mint minden erő, a politikai is, a nemzeti állami lét
eleven ereje, a legnagyobb valóság és mégis titokzatos, csodálatos. A magyar jogi öntudat ezt megérzi : a szent jelképet elrejti. Hét pecsét alatt őrzi a diadémet s csak akkor
mutatja az egész világnak, midőn királyát az alkotmányos
uralkodás teljességébe bevezeti: a nemzetet jelentő szent
korona fejévé (caput Sacrse Regni Coronse) avatja.
A magyar politikai gondolkodás tükröződik vissza a
nagy tiszteletben, amelylyel hatalma ősi jelvényének adózik.
Több mint 900 éve sugárzik a szent korona a magyar királyok homlokán minden koronázáskor az egész világ felé s
hirdeti kiapadhatatlan fényét.
Révai Pétert, a XVII. század történészét, midőn a
koronaőri méltóságra emelkedett, először ihlette meg a magyar tudományos irodalomban a nagy jelkép s ösztökélte
arra, hogy megírja annak eredetét és változatos történetét.
Munkája 1 korának nyugati mértéke szerint is kiváló s megjelölte az utat, amelyen a magyar történetírásnak haladnia
kellett. Róla írja a német író tolla, a Flegleré : «észrevette,
hogy a magyar királyi korona nemcsak a magyar nép fölötti araimat jelképezte, hanem lassanként a legkülönbözőbb
nemzetiségeket egyeáíte egy államközöóóégben;
a magyar
korona történetéből ekkép a magyar monarchia története
lett. 2 »
Révai Péter folytatója Mária Terézia királyné koronázásának történetével fejezi be a művet és midőn hivatkozik a «vitam et sangvinem)) híres jelenetére, írja: annyi odaadó lelkesedéssel, bátorságos szívvel kiállított katonáink
számos seregei elűzik mindenünnen ellenségeinket, megvédik
a hazai határokat s visszaállítják földünkre az aranyos békét :
soha el nem haló dicsőségű erős magyar népnek háiádatosan köszönetet mondunk.
Midőn a világháború közepette koronázunk, ma is azt
m o n d h a t j u k , a mit ő.

Illeá

Józáef.

A m a g y a r trónöröklés feltételei.
A magyar trónöröklést szabályozó 1723: I. és II. tc.-nek
rendkívül cikornyás és tekervényes szövege különféle értelmezést nyerhet. Ezek a különféle értelmezések nem egyszer
adtak már a l k a l m a t eszmecserékre, mert természetesen igen
nagy érdekek fűződnek ahhoz, hogy a trónöröklésre vonatkozó rendelkezések értelme helyesen állapítlassék meg. Az
elhúnyt Ferenc Ferdinánd főherceg morganatikus házassága alkalmából az 1723:1. és II. tc.-nek különösen két
rendelkezése volt megvitatás tárgya úgy a parlamentben gyakorlati politikusok között, mint a Magyar Jogászegyletben
tudományos alapon és tudományos szempontokból. A két
kérdés, amely körül forgott különösen a vitatkozás, az 1723: II.
tc.-nek az a rendelkezése, amely a nőági örökösödés behozatalával kapcsolatban az öröklésre hivatottak meghatározásánál felveszi az ccAustriae Archiduces», «osztrák főhercegek)) megjelölést és az a másik, amely az öröklésre hivatottakat, mint törvényes utódokat, cdegitimos successores)),
jelöli meg.
Mind a két kérdésben volt alkalmam állást foglalni az
1902-ben lefolyt, említett jogászegyleti vitatkozásban. Miután
azonban ezekkel a kérdésekkel éppen a jogászegyleti vitatkozáshoz fűződve e folyóirat hasábjain (1916. évfolyam 35. és
36. száma) Búza László újra foglalkozik, részemről is újra
1

Petri Rewai comitis de Sacra Corona Regni Hungáriáé C omnientarius S c h w a n d t n e r : Scriptores rerum h u n g a r i c a r u m . T o m . 11.
1746. 435. 1.
2
F l e g l e r S . : A magyár t ö r t é n e t í r á s történelme. Ford. S z i n n v e i l .
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alkalmat veszek magamnak, hogy e kérdésekre, részben
Búza észrevételeire is reflektálva, visszatérjek annál inkább,
mert az időközben bekövetkezett trónváltozás bizonyos
mértékig ismét időszerükké teszi azokat.
A két kérdés közül első sorban a degitimus successor»
értelmezését veszem, mert az 1723: II. tc.-kel utódlásra
jogosított trónvárományosok körének meghatározásánál,
mint általánosabb fogalmat a hivatkozott törvény is a (degitimus successoo-ságot helyezi előbbre.
I.

A degitimus successor» kifejezés az uralkodó felfogás
szerint azt jelenti, hogy a trónutódlásra hivatott várományosnak törvényes születésű ivadéknak kell lenni. Magam
is ehhez *a felfogáshoz csatlakoztam az említett jogászegyleti vitatkozásban. Búza László előbb jelzett cikkében ettől a felfogástól eltérőleg azt a nézetet fejti ki, hogy a
degitimus successor»-ság a családi állásban, a családhoz
tartozásban való törvényszerű, jogszerű utód minőséget jelenti. Emellett az értelmezés mellett a jogszerű utódlás kellékében benne van úgy a jelenleg uralmon levő habsburglotharingiai ház cognatusaira nézve a családfő beleegyezésével kölölt egyenrangú házasságból való származás kelléke,
mint a habsburg-lotharingiai ház cognatusaira nézve azok a
kellékek, amelyek mellett trónöröklési joggal birnak saját
agnatus családjukra — vagyis nemzetségükre — érvényes
jogszabályok szerint. Szó sincs róla, ez az értelmezés nagyon közel áll a degitimus successor» kifejezés rendszerinti
értelméhez és igen alkalmas a trónvárományosoknál megkívántatott kellékek tekintetében felmerülő sok kérdés megoldására, és magam is már régebben arra a meggyőződésre
jöttem, hogy a (degitimus successor»-nak az uralkodó felfogástól eltérő értelmezése nem minden alap nélküli. De részemről mégis bizonyosnak tartom azt, hogy a törvény keletkezését tekintve a degitimus? szóban rejlő értelem a törvényes házasságból származás kellékére mutat rá. Ez az
általam e tekintetben már az említett jogászegyleti vitatkozás alkalmával felhozottakon kívül abból is kitűnik, hogy
az 1713. évi április 19-ki nyilatkozatnak (u. n. osztrák pragmatika sanctiónak) a magyar országgyűlés számára szánt latin
fordítása épen azokon a helyeken, amelyek az 1713: II. tc. 5. 6.
és 7. §-ának ide vonatkozó rendelkezéseivel congruensek, az
((ehelich)) szavat egyszerűen degitimus))-szal adja vissza (in
casu masculini sexus defectus in Suse Mtis legitimas íilias.. .
ac porro in casu utriusque sexus descendentium .. . i n . . .
Josephi . . . superstites filiaá, earundemque
legitimoó
deácendenteá...) ; s ugyanigy az 1722 junius 26-án tartott ná
dori értekezlet jegyzőkönyvében is megtaláljuk ugyanabban
a gondolatmenetben a degitimus® fogalmat (Augustae
Dornus Austriacae sexus foemineus: primo quidem Serenissimse Archiducissse Suse Mtis filise, illis deficientibus..
Josephi, demum . . . Leopoldi filiae et earum omnium hcieredeá et poáteri sexus masculini filii legitimi, non legitim a-t i
neque legitimandi, verae ea orthodoxae fidei
RomanoCatholicae...).
Ez iratokban előforduló (degitimos descen
dentes», ((filii legitimi» helyébe került az 1723: II. tc.
7. §-ában előforduló (degitimos successores», miért, miért nem,
azt persze nehéz megállapítani. De tekintve, hogy a «successor» szavat épen az 1723: I. és II. tc.-ek többször használják az ivadék, leszármazó értelmében, misem valószínűbb,
mint, hogy a ((success0r» kifejezést itt is ivadék, leszármazó
értelmében használva vele ugyanazt a fogalmat akarták kifejezni, mint a törvény egyéb helyein.
Búza László a degitimus successoo kifejezés értelmét fejtegetvén, rámutat arra is, hogy a (degitimus successor» már arra való tekintettel sem jelenthet törvényes
leszármazol, mert ugyanazon mondatban csak az és «a» kö-

tőszóval összekötve a descendenles® szó is ott van, s a
(degitimus successores» épúgy a (alescendentes»-t megelőző
dmperatorum et regum»-mal van birtokos viszonyban,
mint maga a «descendentes», úgy hogy a törvény szóbanforgó rendelkezése így fordítandó: ((császároknak és királyoknak ágyékából leázármazókra
éá az 5 (t. i. császároknak és királyoknak) jogáxerint
való mindkét nemű
utódaikra».
Ez a nézet azonban téves. Hogy az aeorundemque legitimos successoresi) nem az imperatorum et regum» ra, hanem a ((descendentes»-re, illetve az ezzel a
szóval, mint jelzővel összekötendő főnévre vonatkozik, az
nyelvtani és jogi szempontból nézetem szerint' minden kétségen kívül esik.
Nyelvtani szempontból ugyanis a dolog következőleg
áll: A szóbanforgó rendelkezés így kezdődik (elhagyva a
llosculusokat): «jus haereditarium succedendi transferunt
etiam in sexum domus Austriacae foemineum)), vagyis : «az
utódlás örökletes jogát átviszik az osztrák ház nőnemére
is». Nyelvtani szempontból szándékosan fordítok szószerint
s mondok nőnemet és nem nőágat. Azután részletezés
következik: «primo loco quidem a modo regnante Majestate; dein in hujus defectu, a Josepho; his quoque deficientibus, ex lumbis Leopoldi descendentes)) ; magyarul :
«és pedig elsősorban a jelenleg uralkodó felségtől, ennek
elfogytával a Józseftől, ezeknek is elfogytával a Lipót ágyékaiból leszármazókra». Világos, hogy a ((descendentes®:
(deszármazók)) a mondat előbbi részében előforduló «sexum
foemineum)), «női nem® közelebbi meghatározója és hogy
kiegészítve a mondat második részletező fele így hangzanék : «primo loco quidem a modo regnante Majestate
deácendentem
óexum foemineum;
dein in hujus defectu
a Josepho deácendenteá áexuá foemineoá;
his quoque deficientibus ex Lumbis Leopoldi deácendenteá áexuá foemineoáD. Ezt a kiegészítést a törvény szövege alapján az
ugyanazon jelző és tárgy ismétlésének mellőzésével úgy
kell eszközölni, hogy csupán a mondat végére kell a (cdescendentes)) mellé a «sexus foemineos))-t tenni. Magyarul
visszaadva tehát a gondolatmenet a következő : ((az utódlás
örökletes jogát átviszik az osztrák ház nőnemére is; és
pedig elsősorban a Károlytól, ennek elfogytával a Józseftől, ezeknek elfogytával a Lipóttól leszármazó nőnemekre)).
A törvény azután következőleg folytatja : «eorundemque legitimos successores utriusque sexus®, «és azoknak mindkét nembeli törvényes utódaira)). Ismét világos, hogy a
mondat eme második részében előforduló «successores utriusque sexus)) ellentétben van a mondat első részében előforduló «descendentes sexus foemineos))-szal; és hogy azok,
akiknek mindkét nemű utódaira kiterjesztik az örökösödési
jogot, nem lehetnek ugyanazok, mint akiknek csak nőnemű
leáxármaxóira
azt kiterjesztik. Az «eorundemque® tehát
nem vonatkozhatik a mondat első részében jelzett császárokra és királyokra, vagyis Károlyra, Józsefre és Lipótra,
hanem csakis azokra a nőnemekre, vagyis nőkre, akiketa mondat ezektől leszármazóknak jelez. Mivel pedig a isexus® szó
hímnemű, ezért az ((eorundemqüe® is nyelvtanilag egészen
helyesen van hímnemben használva, habár tartalmilag nőket is akar megjelölni. (Az «eorundemque® hímnemű alakjának 1902-i felolvasásomban részemről nem adtam kielégítő magyarázatot). A ((descendentes))-nek a ((sexus fcemineos))-hoz tartozó jelzőként való használata némileg indokolja
azt is, miért használja a szöveg a degitimos® mellett mint
főnevet nem a ((descendentes ®-t, hanem a ((successöres®-t.
Jogi szempontból a dolog következőleg áll. Az osztrák
ház fiainak az örökösödési joga I. Lipótig visszamenőleg az
1723 : I. és II. tc. megalkotásakor már fen állot t, akikre azt
kiterjeszteni kellett, azok csak a nők voltak. Az 1723 : I. és
II. tc. megalkotásakor örökösödési joggal birtak a íiúk és a
fiúktól leszármazó fmtódok s ki kellett terjeszteni a z örö-
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kösödési jogot a leányokra és a leányoktól leszármazó
mindkét nemű utódokra. Ha az 1723 : II. tc. szóbanforgó
rendelkezését úgy értelmezzük, hogy az örökösödési jognak
kiterjesztését mondja ki közvetlenül Károly, József és Lipót
mindkét nemű utódaira, akkor a törvénynek nagyon nagy
jogi szabatossághiányt tulajdonítunk, mert akkor a törvény
részben olyanokra is kiterjesztette volna az örökösödési
jogot, akiket e jog már megilletett, t, i. a három uralkodó
fi ágára.
Ha József fiága akkor már ki is halt, Károly és rajta
keresztül Lipót fiágának kihaltát akkor még előre tudni
nem lehetett, úgy hogy a fiágak utólag bekövetkezett kihalta ezt a megjegyzést nem teheti tárgytalanná. A törvény tehát jogi szabatossággal nem terjeszthette ki az örökösödési jogot közvetlenül Károly, József és Lipót mindkét
nembeli utódaira, hanem csakis ez uralkodók nőnemű leszármazóira és ezeknek mindkét nembeli utódaira. Annak
is megvan a maga oka, mért nem szól a törvény egyszerűen a három uralkodó leányairól és ezeknek maradékairól
mint pl. az 1713 április 19-iki nyilatkozat, vagy az országgyűlés tájékoztatására szánt ú. n. «Genuina Informatio».
Azért, mert az osztrák ház nőnemének fogalmába nemcsak
e három uralkodó leányait kellett befoglalni, hanem, miután
nem volt kizárva, hogy Károlynak még fiúmaradékai legyenek, e fiúmaradékoktól későbbi nemzedékeken esetleg leszármazandó nőket is. A törvény azzal, hogy e körülményt
figyelembe véve, a szöveget a megelőző iratokhoz képest
módosította, csak helyesbítette azokat a meghatározásokat,
amelyeket idevonatkozólag a megelőző iratokban itt-ott találunk.
A törvény tehát e rendelkezésében, jogi szempontból
nagyon helyesen és szabatosan megkülönbözteti az ((osztrák
ház nőnemét® és e nőnemektől leszármazó mindkét nembeli
utódokat. Az ((osztrák ház nőneme® alatt kell érteni az
I. Lipóttól fiágon leszármazó, vagyis agnatus nőket, a született főhercegnőket. Az e nőnemektől leszármazó mindkét
nembeli utódok azután az 1. Lipóttól leszármazó osztrák
ház cognatusai. E megkülönböztetést, amelyből, mint alább
látni fogjuk, a «Austrise Archiducesj) kifejezés jelentőségére
is következtethetünk, a két törvény egyéb helyén is megtaláljuk. így a IL tc. 10. §-ában, amely kimondja, hogy az
épen megszabott öröklési rendet az osztrák ház nőneme és
annak örökösei s mindkét nembeli utódai elfogadják és
jóváhagyják («per prseattactum foemineum sexum augustse
domus, ejusdem prccviomodo declaratos haeredes et successores utriusque sexus®; hogy az c(ejusdem»-nél hiányzik
a «que® végzet, az némileg zavaró, de a dolgon nem változtat ; hogy egyszerű íráshiba, következtethetni lehet abból,
hogy a két törvénycikknek az országgyűlés részéről előzetesen felterjesztett szövegében ((ejusdemgwe® látható ; amint
a szövegnek a pragmatica sanctióról az osztrák kormány
által kiadott munkájában közölt fényképi másolatából kitűnik). Ugyanígy különböztet az I. tc. 1.• §-a is, ahol az
osztrák ház nőnemének és az attól leszármazóknak el fogytáról szól (foemineum sexum domus Austriacse, usque ad
ejusdem et ab eodem descendentium defectum).
Mindez tehát azt mutatja, hogy a törvény idézett helyének Buza által elfogadott értelmezéséből nem lehet érvet
nyerni amaz álláspont mellett, hogy a ((legitimus successor®
nem jelenthet törvényes származású utódot. Mindazonáltal
részemről nem állítom, mint előbb is kifejeztem, hogy a
(degitimus successor»-nak az az értelme nem lehetne helyes,
amit Buza tulajdonít neki, és hogy épen a trónöröklésre
vonatkozó törvényeinkben ne lehetne alapot találni annak
támogatására.
Ha ugyanis a ((legitimus successor)) kifejezést rendszerinti értelmének megfelelően törvényes örökösnek magyarázzuk, akkor a következő gondolatmenetre jutunk.
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Azok a törvények, amelyek a magyar államban a trónöröklést megállapították, csak általában mondották ki, hogy
a királyi szék megnevezett egyes uralkodók örököseire,
illetve egyes uralkodók női nembeli leszármazóinak mindkét
nembeli törvényes örököseire az elsőszülöttség- rendje szerint száll át, anélkül, hogy közelebbről meghatározták volna,
hogy kik tekintendők a törvényben jelzett örökösökül. így
az 1687:11. tc. csak azt mondja ki, hogy az ország karai és
rendei ezentúl senkit mást nem fognak királyokul bírni és
megkoronázni, mint I. Lipótnak ágyékából származó fiörökösök közül az elsőszülöttet (neminem alium, quam . . . ex
lumbis suis descendentium masculorum haeredum piimogenitum . . . pro legitimo suo rege . .. sint habituri et. . . coronaturi). Hogy mely szabályok határozzák meg azt, hogy ki
lesz a ((hseres»-e I. Lipótnak, azt a törvény nem találja szükségesnek megállapítani, miből következik, hogy ezek a jogszabályok magától értődőleg nem mások, mint azok, amelyekben a «hseres®-i viszony meg van határozva, vagyis az
e tekintetben fennálló magánjogi szabályok.
Az 1723 : II. tc., amely az I. Lipót nemzetségének (iágában megállapított trónöröklést annak leányágára is kiterjesztette, ugyanígy jár el, midőn csak azt mondja ki, hogy
átvitetik az utódlás örökletes joga a III. Károly, I. József
és I. Lipóttól leszármazó nőkre és ezeknek törvényes örököseire (legitimus successoraire). Ez a törvény tehát szintén nem tartja szükségesnek, hogy arról intézkedjék, hogy
ki tekintendő törvényes örökösnek degitimus successor® nak. Ily intézkedés hiányában e törvény után is, mint annak
előtte arra nézve, hogy ki tekintendő ((hseres®-nek és ((legitimus successor®-nak, magától értetődőleg az e tekintetben
érvényes magánjogi szabályok maradtak irányadókul.
Azt hiszem, sok alapja van annak a nézetnek, amely
szerint itt a di seres® és ((legitimus successor» jogi megjelöléseket abban az értelemben lehet venni, amely értelemben azok használatosak voltak a régi magyar jogi életben,
különösen az ősiséggel kapcsolatban. A régi magyar jogi
életben az ősiséggel kapcsolatban mind a két kifejezés
nem annyira örökjogi, mint inkább családjogi viszonyt jelentett, amennyiben ezekkel az elnevezésekkel nem annyira
azokat illették, akik valamely konkrét örökség megnyílta
után az örökhagyó örökébe léptek, mint inkább azokat,
akik ennélfogva az egész vérséget, atyafiságot illető birtokokban és egyéb jogosítványokban részesedtek, és ehhez
képest a konkrét esetekben való öröklésre is megfelelő
sorrendben igénnyel bírtak. Míg azonban a ((haeres® mint a
Hk. I. r. 6. és 17. címéből is kitűnik, inkább, bár nem kivétel nélkül, a jogközösség valamely tagjától leszármazó
fiakat és fiági utódokat jelentelte, addig a ((legitimus successor® megjelöléssel a vérségi jog-közösségnek összes, a
jogszerző közös őstől leszármazó tagjait illették. Lehet,
hogy ez az oka annak is, hogy míg a fiági trónöröklést
megállapító 1687: II. tc. csak a ((haeres® kifejezést használja,
addig az 1723:11. tc., mely a trónöröklést a nőágra és
azoknak mindkét nembeli leszármazóira akarja kiterjeszteni, a ((hseres^-en kívül (10. §.) az ezeket is magában foglaló tágabb értelmű ((legitimus successor® fogalmat is használja. (7. §.)
Ezek szerint tehát az 1723:11. tc. sokat tárgyalt kifejezése a családi kötelékeknek magánjogilag szabályozott
viszonyaira utalna és ezeket a viszonyokat tenné a trónöröklés közjogi viszonyainak alapjaivá, amint az más közjogi viszonylatoknál is igen gyakran előfordul, p. o. az
állampolgárságnál, községi illetőségnél, nemességnél, főrendiségnél stb. A kérdés már most csak az, hogy melyek azok
a magánjogi szabályok, amelyekre itt a közjogi természetű
trónöröklést szabályozó törvény utal. A Mária-Terézia-féle
nőágnak a trónutódlásban jelenleg részes habsburg-lotharingiai nemzetségére nézve ezek a magánjogi szabályok alig
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lehetnek mások, mint az uralkodóháznak családjogi viszonyait
rendező jogszabályok. Ha itt elfogadhatónak találjuk ezekre a
szabályokra való utalást, nem kell félni, hogy ezáltal az uralkodóház ú. n. családi statutumait a maguk egészében látatlanul elfogadottnak minősítenénk. Annak az elméletnek, amely
az uralkodóház családi statútumainak teljes vagy részleges
incorporatióját vallja vagy vallotta, a magam részéről a leghatározottabban ellene vagyok, de az incorporatió ily elmélete
nélkül is elismerhetjük a magyar állam jogrendjével összehangzó állapotul azt a lényt, hogy az uralkodóház, vagyis
helyesebben a királyi nemzetség családjogi viszonyaira különleges jogszabályok állanak fen, amelyek az általános nfögánjogi szabályoktól bizonyos mértékig különböznek.
A Habsburg-háznak I. Ferdinándtól leszármazó ága magyar királyi nemzetség volt már majdnem két századon át,
mikor a trónörökösödést behozták. Semmi akadálya nem
volt, hogy a magyar állam királyi nemzetségének családjogi
viszonyaira nézve a szokásjog világában ugyancsak szokásjogi alapon bizonyos szabályok fejlődjenek ki, amelyek
ekkép a magyar állani partikuláris szokásjogainak voltak
tekinthetők. Ezeket a családjogi szabályokat további, ugyanoly módon keletkezett módosulásaikkal és kiegészítéseikkel
ma is mint a királyi nemzetség családjogi viszonyait szabályozó partikuláris szokásjogot tekinthetjük és ha ez áll,
akkor a magyar államnak ez a családjogi vonatkozású
partikuláris szokásjoga lehel az, amelyre mint magánjogi
szabályokra utal az 1723:11. tc., midőn átviszi a trónutódlás örökletes jogát az osztrák háznak, helyesebben: az 1.
Lipóttól leszármazó magyar királyi nemzetségnek nőágából
leszármazó mind a két nembeli törvényes örökösökre.
A degitimus successon) kifejezés ily értelmű magyarázata mellett nem jövünk ellentétbe az 1900 : XXIV. tc.-kel
sem. Az 1900: XXIV. tc. ugyanis kimondja, hogy minden a
trónöröklés körébe tartozó kérdés az 1723 : I. és II. tc. rendeletei szerint ítélendő meg. Ez jelenti azt, hogy a trónöröklésre vonatkozó kérdések megoldására szolgáló közvetlen közjogi szabályok nem szedhetők az uralkodóház családi statútumaiból, de nem jelenti azt, hogy a trón öröklésre
vonatkozó kérdéseknél az 1723:11. tc. alapján ne volnának
figyelembe vehetők oly kisegítő magánjogi szabályok, amelyek a fentiek értelmében a trónöröklés kérdésének rendezésénél alapul szolgálnak, de nem magában az 1723:1. és
II. tcikkben foglaltaknak. Ily kisegítő magánjogi szabályokra akkor is rá vagyunk utalva, ha a (degitimus successor»-ságot mint az érvényes házasságból való törvényes
származás kellékét értelmezzük, mert akkor is azt, hogy mi
az érvényes házasság, nem lehet más szabályok alapján meghatározni, mint a házasságra vonatkozó magánjogi szabályok
alapján.
Ezen az alapon, azt hiszem, az eddig ellentétes felfogások meglehetősen közel hozhatók egymáshoz s a (degitimus successor»-ság kérdésében egységes vélemény alakulhat ki.
A degitimus successoo-ság most jelzett értelmezésével kapcsolatban felmerül még' az a további kérdés is, hogy
az 1723:11. tcikkben megjelölt s a trónutódlásban ezideig
még nem részes nőágaktól származó nemzetségekre, melyek más államoknak jogrendje alatt élő uralkodó, vagy nem
uralkodó nemzetségek, milyen szabályok szerint kell a törvényes örökösi minőséget meghatározni. Búza László nagyon helyesen mutat rá, hogyha ezt a kelléket nem mint a
törvényes házasságból való származás kellékét tekintjük,
hanem mint valamely családi állásban való utódlás kellékét, akkor mindig azon államnak idevonatkozó jogszabályai
lesznek mérvadók, amelyekhez a szóbanforgó családok tartoznak.
Ugyanígy mindig az illető állam magánjogi természetű
jogszabályai lesznek irányadók, ha a (degitimus successor»-

ságot a fentiek szerint mint valamely nemzetség jogközösségének tagságát tekintjük.
Ez persze azt jelenti, hogy a magyar királyi szék és
ezzel kapcsolatban az osztrák császári Irón várományossága
igen nagy részt az idegen jogszabályok egész sorozatától
függ s ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, vájjon ez helyes és aggálytalan állapot-e? Fia a (degitimus succesoi'»ságot, mint a törvényes származás kellékét fogjuk fel, ez a
visszásság kevésbé áll fenn, mert akkor a törvényes származás kelléke ép úgy, mint az 1900 : XXIV. tc. alapján az
egyenrangú házasságból származás kelléke is, az összes leszármazókra nézve szükséges, bármely nemzetséghez tartozzanak is; de míg egyrészt az 1723:11. tc.-nek ily értelmű
alkalmazása a konkrét esetben — melynek bekövetkezte
persze egyhamar alig várható — esetleg nem kis nehézségre
és bonyodalomra adhatna okot; addig másrészt még ekkor
is az a kérdés, hogy mi az érvényes házasság, az illető
államnak jogszabályai szerint ítélendő meg; úgy hogy a
trónvárományosság kérdése részben még ebben az esetben
is mindig idegen jogszabályok rendelkezéseitől függ. Ez a
helyzet csak akkor volna elkerülhető, ha az 1723 : I. és II. tc.
alkalmazása tekintetében oly álláspontot foglalnánk el, amely
szerint az 1723 : II. le.-ben meghatározott nőágak törvényes
leszármazói, illetve törvényes örökösei nem valamennyien
várományosai a magyar királyi széknek. Ily álláspont elfoglalása kapcsolatban van az 1723:11. tc.-ben előforduló ((Austrise
ArchiducesD kifejezéssel; amely mint már jeleztem, a másodika azoknak a rendelkezéseknek, melyeknek értelmezése
tekintetében eltérő nézetek merülhetnek fel.
II.
Az 1723:11. tc.-ben előforduló «Austrise Archiduces»
kifejezés azt a közkeletű értelmezést nyerte, hogy az a törvényben a trónvárományosság egyik feltételét jelenti olykép,
hogy a törvény szerint a meghatározott nőágaktól leszármazó törvényes születésű utódoknak osztrák főhercegeknek kell lenniök, vagyis az osztrák főhercegi címmel és ranggal kell birniok, hogy trónvárományosok lehessenek. A főhercegi rang birása pedig e felfogás szerint
függ az uralkodó háznak e ház családi szabályai szerint
való tagságától.
Részemről a többször jelzett jogászegyleti értekezésben
ezzel a felfogással ellenkező álláspontot foglaltam el s újabban Búza László is, azt a nézetét fejti ki említett cikkében,
hogy az «Austria3 Archiduces» meghatározásnak uralkodó
értelmezése téves és hogy az «osztrák főherceg® megjelölés,
az I. Lipóttól leszármazók összességét jelenti, akik tehát
nem lehetnek valamennyien valóságos osztrák főhercegek.
Az uralkodó, közkeletű értelmezéssel szemben elfoglalt
ez az álláspont annak felismerésén alapszik, hogy az 1723 :
II. tc.-ben kijelölt összes nőágak leszármazóinak, vagyis a
trónutódlásban jelenleg részes habsburg-lotharingiai nemzetség cognatusainak trónvárományosságát csak ezen az
alapon lehet egész általánosságban fentartani.
Kétségtelen ugyanis, hogy ha az osztrák főhercegi cím és
rang viselésére való jogosultság feltétele a trónvárományosságnak, akkor nem lehet a cognatusoknak, akiknem legnagyobb
része nem osztrák főherceg, várományosságát arra alapítani,
hogy ha esetleg trónra lépnek ausztriai főhercegekké is válnak,
mert valamely jogviszony bekövetkeztének feltételét nem lehet
a jogviszony bekövetkeztének hatályával helyettesíteni.
Az a kiinduló pont, hogy az 1723:11. tc.-ben meghatározott összes nőágak leszármazói, vagyis az összes cognatusok bírnak trónutódlási joggal, általánosan, szinte kivétel nélkül elfogadott nézet és ennek az alapján keletkezett
az ú. n. öt leányág kérdése, mely abban áll, hogy hogyan
lehet az 1723: 11. tc.-ben megjelölt azon nőágak leszárma-
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zóinak utódlási jogát fenállónak tartani, amelyek még nem
részesültek nálunk a trónutódlásban és amelyeknek leszármazói eszerint még nem váltak osztrák főhercegekké, ha
az osztrák főhercegi minőség a trónvárományosságnak feltétele. Hogy a főhercegnők házassága alkalmával szokásos
ú. n. renunciációk az utódlási jogot nem zárják ki, az
tudva van.
Az ((Austriase Archiduces» megjelölés értelmére valamint
a cognatusok trónutódlási jogára vonatkozólag fenálló két
uralkodó nézet tehát mint egymással ellentétes, egymásmellett nem állhat fenn s vagy az egyiket vagy a másikat
el kell ejteni. A következményeket és a 1723:11. tc. rendelkezéseit tekintve a kérdés, nem volna-e helyesebb az utóbb
jelzettet elejteni és az ((Austrise Archiduces»-re vonatkozó
uralkodó felfogást részben fentartva az 1723:11. tc.-nek oly
értelmezést tulajdonítani, amely szerint a ((legitimus successor»-ságnak a fentiek értelmében szükséges feltétele mellett a születésen alapuló osztrák főhercegi cím és rang
további feltétele a trónvárományosságnak.
A mint fentebb már rámutattam, a törvény nagyon
szabatosan megkülönbözteti az osztrák ház nőnemét, vagyis
beleszületett nőtagjait és a nőtagoktól leszármazó mindkét
nembeli utódokat. Az osztrák ház beleszületett nőtagjai
születésük óta főhercegnők, rájuk nézve tehát, ha az
1723:11. tcikket úgy értelmezzük, hogy az osztrák főhercegi címre és rangra való jogosultság feltétele a trónvárományosságnak, a trónvárományosság feltétele fenforog. Az
idegen fejedelmi nemzetségekbe beházasodott főhercegnők
ivadékai azonban a fenti értelemben nem főhercegek és
rájuk nézve a trónvárományosság feltétele általában nem
forogna fenn. De megszerezhetik ezek is az osztrák főhercegi minőséget, ha főhercegnő ősük a megelőző trónvárományosok esetleges kihaltával az osztrák császári és
magyar királyi trónra kerül, mert ebben az esetben ivadékai is azonnal osztrák főhercegekké válnak, amennyiben a
többi feltételek, t. i. egyenrangú házasságból származás stb.
fenforognak. Láthatjuk ebből, hogy csak a még élő főhercegnők ivadékaira állna fen a lehetősége annak, hogy az
osztrák főhercegi címet és rangot megszerezve trónvárományosok legyenek, mig a már meghalt főhercegnők és
ezek ivadékai tekintetében ennek a lehetősége ki volna
zárva. Ebből tehát, az osztrák főhercegi címet és rangot
a magyar trónvárományosság feltételéül tekintve, azt az
eredményt kapnók, hogy a trón várományosaiul jelenleg
csak a habsburg-lotharingiai nemzetség fiágon leszármazó
fi- és nőtagjait tekinthetjük; az e nemzetiségből kiházasodott még élő főhercegnők ivadékai, amennyiben egyenrangú házasságból származnak, esetleg a trón várományosaivá válhatnak, tehát mintegy másodsorban levő trónvárományosok ; míg úgy a habsburg-lotharingiai, mint
a csupán habsburgi (I. Lipóttól leszármazó) nemzetség
meghalt nőtagjaitól leszármazó ivadékok többé trónvárományosokul nem volnának tekinthetők.
Példán bemutatva e tételt, a következő eredményt kapjuk. A Lipót bajor kir. herceghez férjhez ment Gizella
főhercegnőnek, a Windischgratz herceghez férjhez ment
Erzsébet főhercegnőnek, a Thurn-Taxis herceghez férjhez
ment Margit főhercegnőnek (József főherceg leányának)
ivadékai jelenleg bajor királyi hercegek, Windischgratz, ThurnTaxis hercegek és hercegnők, de nem osztrák főhercegek,
lia a sors úgy alakulna, hogy az összes megelőző trónvárományosok kihalnának, vagy a trónöröklésről lemondanának
és Gizella, Erzsébet vagy Margit főhercegnő az utódlás
rendjénél fogva az osztrák császári és a magyar királyi
trónra lépne, a tőlük származó bajor királyi hercegek,
Windischgratz vagy Thurn-Taxis hercegek azonnal osztrák
főhercegekké válnának, mint azzá váltak Mária Teréziának
trónralépése előtt született gyermekei (Mária Anna és
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Mária Karolina), kik addig csak lotharingiai hercegek, illetve hercegnők voltak. Ellenben az I. Lipótnak egyik leányától leszármazó portugál braganzai berezegek, az I. Józsek egyik leányától leszármazó szász királyi család tagjai,
a Mária-Terézia egyik leányától leszármazó pármai berezegek, az I. Ferencz öccsének, III. Ferdinándnak toscanai
nagyhercegnek egyik leányától leszármazó olasz királyi ház
tagjai stb. többé főhercegnő ősük trónlaléptével nem válhatnak főrhercegekké és így a magyar trón várományoságából most már ki volnának zárva.
Ez az értelmezés tulajdonképen nagyon észszerű s
úgy ^állami, mint dinasztikus érdekből elfogadható volna.
Amint ugyanis a felhozott példák is mutatják, ma alig van
Európában olyan tényleg uralkodó, vagy volt uralkodó, római katolikus fejedelmi család, amelynek tagjai az 1723:
II. tc. tág értelmezése mellett a magyar királyi széknek ne
volnának várományosai. Az I. Lipóttól fiágon leszármazó
öt főhercegén kívül (Mária Teréziát nem számítva közéjük),
a liabsburg-lotharigiai nemzetségnek mai napig tudomásom
szerint 38 nőtagja kötött egyenrangú érvényes hazasságot
idegen fejedelmi család tagjával, úgy hogy nem öt leányágról, hanem negyvenhárom leányágról van szó, amely negyvenhárom leányágon kívül ismét mindkét ágon való további leszármazásokat kell figyelembe venni. A habsburglotharingai nemzetség élő tagjainak száma pedig körülbelül 78, úgy, hogy hozzá véve a 43 leányág mindkét ágú
ivadékait, a törvény tág értelmezése mellett a magyar trónvárományosainak száma ma már — mondhatjuk — százakra megy s oly nagy tömeget képviselnek, hogy szinte
lehetetlenség őket számba venni. A törvény jelzett szűkebb
értelmezése mellett is tekintélyes számra mennek a trónvárományosok, de számuk mindenesetre áttekinthető és a
mi fő, a még élő főhercegnők ivadékai és az uralkodó nemzetség s annak két állama között a kapcsolat mindenesetre
szorosabb, mint ezek és a régen elhalt főhercegnőknek
igen gyakran egészen idegen és ellentétes érdekkörben
mozgó nemzetségekhez (p. o. portugál, olasz királyi házhoz) tartozó tagjai közt.
Egyáltalán a leányági öröklések rendezésénél mindig
csak az élő ághoz legközelebb eső leányágak öröklésének
megállapítása indokolt. Ilyen legközelebbi leányágak voltak
1723-ban 111. Károly, I. József és I. Lipót leányágai. Az 1723:
II. tc. és utódlásai jog megállapításával igen bölcsen ezeken a leányágakon túl nem megy. Ez a helyes oka annak
is, hogy a közfelfogás szerint — bár erre a lételes szabály
hiányzik — ezután is az utódlás a fiágról az utolsó fiági
utódhoz legközelebb álló leányágra megy át s nem követi a
regrediens utódlás szabályát. Mindezekre való tekintettel
kérdés, nem volna-e indokolt az 1723: II. tc. 7. §-ának szószerinti szoros értelmezést adva, az osztrák főhercegi minőséget oly kellékként felfogni, amely által az épen uralmon levő fejedelmi nemzetségtől mindinkább eltávolodó
leányágak kizáratnak az utódlási jogból s az utódlási jog
mindig csak az áttekinthető közelségben álló leányágak
számára tartatik fen.
Habár az itt jelzett értelmezést észszerűnek és kívánatosnak tarlom is, már csak az eddig kiadott koronázási hitlevelek kijelentéseire való tekintettel sem állíthatom olyannak, amely minden akadály nélkül elfogadható és érvényesíthető volna. Az 1723. I. és II. tc. meghozatala óta kiadott öt hitlevél ugyanis negyedik pontjában felsorolván
azokat az uralkodókat, akiknek magvaszakadtéval a királyválasztás feléled, az 1723: II. tc. szövegének nyomán névszerint is megnevezi III. Károlyt, I. Józsefet és I. Lipótot
és az ezektől leszármazó mindkét nembeli osztrák főhercegeket. Mária Terézia hitlevelének kiadásakor 1741-ben I. Lipótnak egy leánya és I. Józsefnek két leánya még éltek, ivadékaikra a főhercegi minőséget még átszármaztathatták volna
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és így o kél uralkodótól leszámlázó osztrák főhercegek
említése ínég az «osztrák főherceg)) kifejezés feni. kifejteti szoros értelmezése mellett sem volt tárgytalan, De
1790-ben, II. Lipót hitlevelének kiadásakor I. Lipóttól és
l. Józseftől leszármazó osztrák főhercegekről beszélni már
csak úgy lehetett, ha az osztrák főherceg kifejezésnek azt
a tág értelmezést tulajdonították, amely szerint az nem a
trónvárományosság elnyerésének feltételét jelenti, hanem
csak általános átvitt értelmű, a tiszteletadás kifejezésre
juttató összefoglalása az 1723 : II. Ic.-ben említett három uralkodó összes ivadékainak tekintet nélkül arra,
hogy szorosabb értelemben mely fejedelmi nemzetségnek
agnatus tagjai és" hogy mily fejedelmi címet és rangot viselnek.
Ugyanez az eset az I. Ferencz, V. Ferdinánd és I. Ferencz
József által kiadott hitleveleknél is. Tekintettel ugyan arra,
hogy az 1741 óla kiadott hitlevelek mind az 1741 évinek mintájára készülvén, csak annak szavait ismétlik anélkül, hogy
az előbb vázolt helyzetben történt változás fontolóra került
volna, lehet e kijelentésnek oly jelentőséget tulajdonítani, hogy az csak az 1723 : II. tc.-nek rendelkezését
kívánja szószerint reprodukálni, anélkül, hogy abban a
kérdésben kívánna dönteni, vájjon az idézett törvény teljes,
szószerint való alkalmazása nem vált-e időközben tárgytalanná ; de mégis nehézzé teszi az uralkodó felfogástól
eltérő, bár állami és dinasztikus szempontból egyaránt
észszerű álláspont érvényesítését, Hozzájárul ehhez, hogy
I. Ferencz Józsefnek 1867-ben kiadott hitlevele az eddigi
hitlevelek idevonatkozó latin szövegének — valószínűleg
nem szándékosan — téves magyarítása folytán épen olyan
értelmezést adott az 1723:11. tc.-nek, amely a cognatusok
trónvárományosságának még az eddigi hitlevelek szövegénél
is kedvezőbb. Míg ugyanis az eddigi hitlevelek 4. pontjának kezdete így szól: «Quod in casu defectus utriusque
sexus archi-ducum Austriae . . . prseprimis a Carolo . . . dein
a Josepho . . . denique ex lumbis Leopoldi descendentium»
amit összevetve a 1723:11. tc. rendelkezéseivel magyarul
helyesen így kell visszadni : «az elsőben Károlytól, azután
Józseftől, végül Lipót ágyékaiból leszármazó mindkét nembeli osztrák főhercegek kihaltával)), addig I. Ferencz József
hitlevele így van szövegezve ; «ha az ausztriai főhercegek
mindkét nemének magvaszakadása, elsőben is a III. Károly,
utána I. József, végre I. Lipót ágyékaiból leszármazó örökösök kihaltával bekövetkeznék.)) Ez a szöveg — úgy látszik —
nem a Károlytól, Józseftől és Lipóttól leszármazó örökösöket
nevezi osztrák főhercegeknek, hanem azokat, akiknek a
tőlük leszármazó örökösök kihaltával magvaszakad, tehát
az ősöket magukat, akik minden körülmények között osztrák
főhercegek; az addigi latin szöveg ellenben az 1723:11.
tc.-kel egybehangzóan az örökösöket — successores — nevezi
osztrák főhercegeknek, akik esetleg csak feltételesen azok.
Míg tehát az 1867 év előtti latin szövegek valamennyire
lehetővé teszik az «osztrák főherceg)) kifejezésnek oly értelmezését, hogy a főhercegi cím és rang feltétele a trónvárományoságnak, addig az 1867. évi hitlevél ezt jóformán
egészen kizárja. A legújabb koronázási hitlevél 4. pontja
ugyanazt a szöveget tartalmazza, mint az 1867. évi.
Ezek után kétségtelen, hogy újabbi hiteles törvénymagyarázatig már csak a hitlevelek legújabbi szövegére
való tekintettel is, nagy nehézségbe .ütközik a cognatusok
trónvárományossága tekintetében oly álláspont elfoglalása,
amely szerint a cognatusok nem mindnyájan trónvárományosok. Ha ez azonban így van, akkor az aAustrige Archiduces)) tekintetében nem tartható fenn az a felfogás, amely
szerint az osztrák főhercegi minőség egyik kelléke a trónvárományosságnak és az 1723 : II. tc.-nek e kitételét mint jogi
jelentőség nélkül való egyszerű ccepitheton ornans))-t kell
felfogni. A legkevésbbé indokolt azonban egyik vonatko-

zásban t. i. mikor az agnatusok köréhez való tartozásról
van szó, mini jogi jelentőségű feltételt értelmezni, a másik
irányban pedig, 1. i. mikor a cognatusok trónvárományosságáról van szó, további következményt nem tulajdonítani
neki.
•
Dr. Polner Ödön.

A koronázás s a magyar nép.
A nemzet koronáz, az egész nemzet közreműködésével
kerül a szent korona az uralkodó tejére, ez az egyik dogmája a magyar közjognak, helyesebben annak az államias,
alkotmányos érzésnek, amely ezer éve él, alakul a magyar
ember lelkében.
A nemzet helyett e funkciót törvényes képviselője, az
országgyűlés teljesíti, de a jelenlegi koronázási bizottság is
súlyt helyez arra, hogy ne maradjon homályban, hogy itt
igazán a nemzet cselekedetéről van szó. Képviselteti az
összes törvényhatóságokat, az egész társadalmat, hogy a
nemzet oly tökéletesen legyen ott, mint ahogy a koronázási dombban egy-egy darab van az ország minden részéből összehordott anyaföldből.
Amikor még az egész nemesség vett részt az országgyűlésen, a megkülönböztetésnek az országgyűlés ós nemzet között nem volt alapja, az országgyűlés mai alakulása
mellett s az állami mindenhatóság és az individualizmus
harcainak századaiban azonban érthető, ha dokumentálják,
hogy nemcsak az országgyűlés vesz részt a koronázáson,
hanem az egész nemzet. Hiszen éppen mostan a nádorhelyettes választása alkalmával esett meg, hogy igen előkelő oldalról (Andrássy) az országgyűlés akaratával szemben a nemzet akaratát emlegették.
Es csakugyan történik-e a koronázásnál olyasvalami, ami
nemcsak a nemzet szervezett képviseletét, az országgyűlést,
hanem a legcsekélyebb befolyású állampolgárt is a maga
személyében érdekli? Szól-e hozzá is a király vagy csak az
országgyűléshez, az ország méltóságaihoz?
Sajátszerű vonása a történelmi alapon fejlődött alkotmányoknak, hogy néha meglepő hiányokat tüntetnek fel,
aminők az újabban elméleti alapon készült alkotmányokban
nem fordulnak elő.
íme pl. a hitlevél, amelynek jelentőségét e napokban
annyian fejtegették, hogy azt ezúttal kiemelni felesleges,
szól az ország szabadságáról, jogairól, függetlenségéről, területi épségéről, a trónöröklésről stb., csak az ország
lakosairól, ezeknek a jogairól nem esik benne egy szó sem.
Hiszen kétségtelen, hogy ezek is bennfoglaltatnak az
ország törvényeiben és törvényszerű szokásaiban, amelyeknek szentül és sértetlenül való megtartását az 1. pontban
igéri. Ha azonban így okoskodunk, akkor a hitlevél egyéb
részei is törvénybe foglalvák vagy a szokásjog által szentesítvék, úgy hogy elégnek kellene tartanunk, ha a hitlevél
egyszerűen a törvények és a szokásjog megtartását magában foglalja. A hitlevél egyéb tartalmának is megvan a maga
jelentősége s a most említett hiány természetes következménye amaz idők felfogásának, amikor a hitlevél mostani
szövegében kialakult.
Hogy azonban az egész nemzet nem csupán a pompa
kedvéért van jelen a koronázáson, hanem azért, inert érdekelt fél, világosan feltünteti már a királyi eskü, amely
ugyan szintén csak újabb részében, az ország egyházi s
világi mindenrendű lakosainak jogaikban stb. való megtartását, valamint azt is igéri, hogy mindenkinek igazságot
szolgáltat. Az elsőknek, illetve hatalmasoknak épúgy, mint
az utolsóknak, illetve gyengéknek.
De vájjon értéket képviselnek-e azok a jogok, amelyeket a történelmi alapon fejlődött magyar alkotmány az
állampolgároknak biztosít s amelyekre a király esküt tesz?
E kérdésre a válasz igen széles alapon meginduló fej-

488

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY.

legeléseket igényelne. Mindenre nem terjeszkedlietem ki,
csak azt nézem, mit biztosít a jogegyenlőség szempontjából
a polgároknak a magyar alkotmány? A jogegyenlőség
problémájával foglalkozom már csak azért is, mert — amint
Challamel francia publiciszta már 1838-ban megjegyezte —
a nép nem vágyik annyira a szabadságra, mini a politikai
és jogi egyenlőségre. A jogi egyenlőségre helyezünk súlyt,
mert hiszen a szabadság hazája, Anglia is, a jogi egyenlőtlenségnek nem egy kínos példáját (matrózpréselés) mutatta fel.
Nincs alaptörvényünk, mint az osztrákoknak (1867 dec.
21-iki), vagy a franciáknak (az emberi és polgári jogoknak
1789 aug. 26-án történt kinyilvánítása), amely az állampolgári jogegyenlőséget ünnepélyesen deklarálná, de már az
1848-iki törvények előbeszéde szerint «az ország karai és
rendei nem késtek ligyelmüket arra fordítani, amit az öszszes magyar népnek jogban és érdekben egyesítése megkívánó a VIII. tc. szerint pedig Magyarország s a kapcsolt
részek minden lakosai minden közterheket különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselnek.
A jogegyenlőség megvalósítása ettől az időtől fogva
törvényhozásunknak félreismerhetetlen vezérelvei közé tartozott.
Az 1868 : XLIII. tc. 1. £-a szerint: « . . . az egyesült
Magyarország és Erdély összes honpolgárainak egyenjogúsága polgári és politikai tekintetben újabban is biztosíttatik®.
Ennél több gyakorlati értéke az' osztrák vagy francia
alaptörvényeknek sincs, mert hiszen egyetlen állampolgárt
se oldanak fel az engedelmesség alól oly törvényekkel
szemben, amelyek esetleg a jogegyenlőséggel ellentétben
hozatnak meg.
Hogy minden magyar állampolgár jogai egyenlők volnának, nem mondhatjuk. Az állampolgárok különböző jogokat különböző mértékben gyakorolnak. Vegyük csak a különbséget azok közt, akik válaszlók s azok közt, akiknek
nincs választójoga; vagy pl. azok közt, akik tagjai s akik
nem tagjai a törvényhozásnak. Akinek van qualifikációja,
az lehet állami tisztviselő, akinek nincs, az nem lehet.
Bizonyos bűntettek miatt a politikai jogok felfüggesztetnek
s az illető egy időre kizáratik a politikai jogok gyakorlatából.
Mindez azonban nem ád alapot arra, hogy a politikai
jogok gyakorlása szempontjából az állampolgároknak különböző osztályait állítsuk fel, mert hiszen a jogok gyakorlásának feltételei mindenkire nézve egyenlők s e feltételeknek bárki több vagy kevesebb igyekezet és nehézség árán
eleget tehet s a jogok gyakorlásának a korlátozását büntetésképen törvénykönyvünk minden magyar állampolgárra
egyformán méri ki.
Nincs nálunk az alattvalóknak különböző kategóriája,
mint pl. Romániában, hanem amint az 1879 : L. tc. lapidarisan kifejezi, a magyar korona összes országaiban az állampolgárság egy és ugyanaz.
A magánjog terén pedig a különbségnek még csak az
árnya se létezik.
Amikor tehát az egész magyar nép gyülekezik a koronázásra, jelenléte nem csupán a pompa része, hanem tudomásul veszi azt a királyi esküt, amely minden állampolgárhoz egyformán intéztetik, mindenkire nézve egyformán fontos és így szól: az ország . . . ((egyházi és világi mindenrendű lakosait jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban,
szabadalmaikban, törvényeikben, régi jó és helybenhagyott
szokásaikban inegtartandjuk, mindenkinek igazságot szolgáltatunk)) . . .
Dr. Márffy-Maiituano
Rezáó.
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A koronázási hitlevél é s a koronázási eskü.
Történelmi napokai élünk és a történelmi eseményeket.,
amelyeket e lap a jog látószögéből szemlél, a jövő számára
kívánja megörökíteni. Ezek sorában a királyi hitlevél és a
királyi eskü, mint jogrendszerünknek legfőbb személyi biztosítékai, a jog történelmének is legnevezetesebb dokumentumai. Jövendő korok emlékezetére közöljük az alábbiakban
mindkettőnek hileles szövegét.
1.
A Koronázási

Hitlevél.

Mi I. Károly Isten kegyelméből Ausztriai Császár, Magyarország e néven IV., Apostoli Királya, Cseh, Dalmát,
Horvát-Szlavonországok, Galícia, Lodoméria, Ráma, Szerb,
Kún és Bolgár országok, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. királya,
Ausztria főhercege, Toscana és Krakó nagyhercege, Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina hercege, Erdély nagyfejedelme, Morvái őrgróf, Fel- és Al-Slézia,
Modena, Panna, Piacenza, Guastalla, Osviecim és Zátor,
Teschen, Friaul, Raguza és Zára stb. hercege, Habsburg,
Tyrol, Kyburg, Görc és Gradiska grófja, Trient és Brixen fejedelme, Fel- és Al-Luzsica s Istria őrgrófja, Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb.grófja, Triest, Kattaro és a Szláv
őrgrófság ura slb., mint Magyarország s Horvát-, Szlavonés Dalmátországoknak Apostoli Királya adjuk emlékezetül
elen hitlevelünk rendében : hogy, miután dicsőségesen
uralkodott Felséges I. Ferencz József Úr Ausztria Császára,
Magyarország s Horvát-, Sziavon- és Dalmátországoknak
Apostoli Királya, a Mi mélyen tisztelt és szeretett dédnagybátyánk a most folyó év Szent András havában, Isten kifürkészhetetlen végzése folytán e halandó életből és mulandó
országlásból az örökkévaló halhatatlanságra és az örök
dicsőség koronájára elhivatott és elköltözött, miután mindazok már előbb elhaláloztak, akik utána Minket, mint a trón
várományosai az 1723. évi 1. és 2, törvénycikkek által megállapított öröklési rend szerint megelőztek volna ; név szerint
Fenséges Rudolf Úr, osztrák császári herceg s főherceg és
magyar királyi herceg, néhai Ferencz József Császár és
Király egyetlen fia, akinek a trónöröklésre hivatott finemű
egyenes leszármazói nem voltak, — továbbá mélyen tisztelt
és szereteti nagyatyánk, néhai Ferencz József Császár és
Királynak Rudolf trónörökös halála után életben maradt
legidősebb testvéröccse Fenséges Károly Lajos Ur, osztrák
császári herceg s főherceg és magyar királyi herceg, —
végül pedig ennek elsőszülött fia Fenséges Ferencz Ferdinánd Úr, osztrák császári herceg s főherceg és magyar
királyi herceg, aki a trónöröklésre hivatott egyenes leszármazók hálrahagyása nélkül költözött el az életből: mindezeknél fogva, miután mélyen tisztelt és forrón szeretett édesatyánk Fenséges Ottó Úr, osztrák császári herceg s főherceg és magyar királyi herceg, Fenséges Károly Lajos Úrnak
másodszülött fia sincs már az élők között, a fent idézett
1723. évi 1. és 2. törvénycikkek által megállapított öröklési
rend szerint Ránk, mint törvényesen jogosult örökösére
szálló ti Magyarország s Horvát-, Sziavon- és Dalmát országokban a királyi trónöröklés.
Mi tettleg át is vettük az uralkodást és dicső Elődünk
által Budapest székesfővárosunkba 1910. évi Szent Iván ha-
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vának 21. napjára egybehívott országgyűlésen Magyarország
és társországaiból egybegyűlt főrendek- és képviselőkhöz —
a Mi kedvelt híveinkhez — 1916. évi Szent András havának
21. napján intézett kegyelmes királyi leiralunkban kifejeztük azon királyi óhajtásunkat, hogy az 1791. évi 3. törvénycikk értelmében teljesítendő megkoronáztatásunkra az előkészületek mielőbb megtétessenek.
Alkotmánytiszteletünk sugalta ezen kívánságunkat csak
öregbíthették az évek óta dúló világháborúban szerzett személyes tapasztalataink.
Magyar szent Koronánk országai összes népeinek hősiessége, Király és Haza iránti önfeláldozása megerősítette
azon meggyőződésünket, hogy a magyar királyi trón hatalmának legszilárdabb bástyáit, az állam tartós fejlődésének
és felvirágoztatásának leghathatósabb tényezőit: a Király és
Nemzet teljes, félreértések által meg nem zavart kölcsönös
bizalma és az ezredéves alkotmány folytonossága és egészséges működése alkotják.
Magyarország és társországainak főrendei és képviselői
tekintetbe véve a hazai törvények rendelkezését azok értelmében Minket, mint Magyarország s Horvát-, Sziavon- és
Dalmátországok trónjának és koronájának törvényes és valóságos örökösét, mentül előbb megkoronáztatni szintén óhajtván : jobbágyi hódolattal járultak Elénk s alázattal kértek,
hogy az ország sarkalatos törvényei szerint minden esetre
még szerencsés megkoronáztatásunk előtt kiadandó koronázási hitlevelünkben az ország jogai biztosítására az alább
írt cikkeket s minden azokban foglaltakat kegyelmesen elfogadni, királyi hatalmunkkal helybenhagyni, megerősíteni
s mind Magunk kegyelmesen megtartani, mind mások által
is megtartatni méltóztatnánk. Mely cikkek tartalma következő :
1. Szentül és sértetlenül megtartandjuk, s királyi hatalmunkkal mások által is meg fogjuk tartatni az 1723. évi 1.
és 2. törvénycikkekben megállapított királyi trónöröklést ; —
az 1791. évi 3. törvénycikk értelmében teljesítendő koronázást ; — Magyarország s Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok jogait, alkotmányát, törvényes függetlenségét, szabadságát és területi épségét, valamint a Magyarországgal egy
és ugyanazon állami közösséget képező Horvát-, Sziavon- és
Dalmátországok integritását és országos alkotmányát. Szentül és szigorúan megtartandjuk, s királyi hatalmunkkal
mások által is megtartatjuk Magyarország s Horvát-, Szlavonés Dalmátországok törvényesen fennálló szabadalmait, kiváltságait, törvényszerű szokásait, és az eddigelé országgyűlésileg alkotott, s dicső Elődeink, Magyarország koronázott Királyai által szentesített, valamint ezután országgyűlésileg alkotandó s Általunk, mint koronázott magyar
Király által szentesítendő törvényeit, minden pontjaikban,
cikkeikben és záradékaikban úgy, amint ezeknek értelme
és gyakorlata a Király és országgyűlés közös megegyezésével fog megállapíttatni ; kivéve mindazonáltal dicsőült
II. András 1222. évi törvényének azon megszüntetett záradékát, amely így kezdődik: «Quodsi vero Nos», ezen szavak i g : «in perpetuum facultatem». Mindezek biztosítására
szolgáland azon királyi eskünk is, amelyet jelen királyi
levelünk tartalmára dicső Elődünk I. Ferdinánd koronázási
esküje szövegének alapján koronáztatásunk alkalmával le
fogunk tenni.
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2. Az ország szent koronáját az ország lakosainak régi
törvényes szokása, s a hazai törvények szerint az országban fogjuk mindenkor tartatni, s a kebelükből valláskülönbségre való tekintet nélkül választott és megbizott világi
személyek állni őriztetni.
3. Magyarország s Horvát-, Sziavon- és Dalmátországoknak mindazon részeit és tartozmányait, amelyek már viszszaszereztettek, és azokat, amelyek Isten segedelmével ezután fognak visszaszereztetni, koronázási eskünk értelmében is, a nevezett országokhoz visszakapcsolandjuk.
4. Abban az esetben, melyet Isten kegyelme messze
távoztasson, — ha az ausztriai főhercegek mindkét nemének magvaszakadása, elsőben is : a dicső emlékezetű Ősatyánk VI., illetőleg 111. Károly'; utána dicsőült 1. József;
végre: dicsőült I. Lipót Császárok és magyar Királyok
ágyékaiból leszármazó örökösök kihaltával bekövetkeznék, —
a királyválasztás és koronázás előjoga az 1723. évi I. és II.
törvénycikk rendelete szerint is visszaszáll Magyarország
s Horvát-, Sziavon- és Dalinál országokra, s ezen országoknál régi szokásaik szerint az sértetlenül megmarad hajdani
érvényében és állapotában.
5. Amint fentebb az 1. pontban foglaltatik, valahányszor jövendőben ilyen koronázás Magyarországban országgyűlésikig teljesítendő : Örököseink és Utódaink, a koronázandó örökös Királyok kötelesek lesznek mindannyszor ezen
hitlevélbeli biztosítások elfogadását előrebocsátani, és arra
az esküt letenni.
Mi tehát az országgyűlés fönnebbi kérését kegyelmesen
fogadván, atyai szívünk kegyes hajlamánál fogva a fönn
beiktatott összes cikkelyeket, s mindazt, ami azokban foglaltatik, egyenkint és összvesen helyeseknek s Előttünk kedveseknek valljuk, s azokhoz kegyelmes megegyezésünkkel
hozzájárulunk; Ígérvén és királyi szavunkkal biztosítván
Magyarországot s Horvát-, Sziavon- és Dalmátországokat,
hogy mindezen előrebocsátottakat Magunk is megtartandjuk
és bármely rendű és állású alattvalóinkkal is megtartatjuk,—
amint, azokat jelen hitlevelünkkel elfogadjuk, helybenhagyjuk, és megerősítjük.
Aminek hitelére és bizonyságára jelen levelet saját kezünkkel aláírtuk, és királyi pecsétünk ráfüggesztésével megerősítettük.
Kelt Magyarországunk székesfővárosában Budapesten,
Karácsony havának 28-ik napján. Urunk 1916. évében.

II.
A Koronázási Eskü.
Mi I. Károly Isten Kegyelméből Ausztria Császára,
Csehország Királya stb., és Magyarország e néven IV., Apostoli Királya, mint Magyarország s Horvát-, Sziavon- és
Dalmátországoknak Örökös és Apostoli Királya, esküszünk
az élő Istenre, boldogságos Szűz Máriára s az Istennek
minden szenteire, hogy az Isten egyházait, Magyarország s
Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok törvényhatóságait, s
egyházi és világi minden rendű lakosait jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, szabadalmaikban, törvényeikben,

53.

légi jó és helybenhagyott szokásaikban megtarlandjuk, mindenkinek igazságot szolgáltatunk, Magyarország s Horvát-,
Sziavon- és Dalmátországok jogait, alkotmányát, törvényes
függetlenségét és területi épségét, valamint a Magyarországgal egy és ugyanazon állami közösséget képező Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok integritását és országos
alkotmányát sértetlenül fenlartandjvik, dicsőült 11. András
király törvényeit, kivéve mindazonáltal azon törvények 31.
cikkének záradékát, mely így kezdődik : «Quodsi vero Nos»,
egészen azon szavakig: «in perpetuum facultatem», megtartandjuk; Magyarország s Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok határait és ami ezen országokhoz bármi jog és
czímen tartozik, el nem idegenítjiik, se meg nem csonkítjuk, sőt amennyire lehet, gyarapítjuk és kiterjesztjük, s
megteendjük mindazt, amit ezen országaink közjavára, dicsőségére és öregbítésére igazságosan megtehetünk. Isten
minket úgy segéljen, s annak minden szentei.

Szemle.

BELFÖLD.

— A koronázás, koronázási hitlevél és koronázási eskü jogforrásai közjogunkban. Közjogi ünnepünk alkalmával emlékezzünk vissza azokra a mérföldkövekre, amelyek Magyarország trónusának
betöltését
jelzik.
*

A koronázásról és a koronázási hitlevél becikkelyezéséről
szól: а НкЛП. 14. §. 11., 12., az 1572 : 1., III., az 1790 : 111.,
1808 : 1., 1836 : I., 1867 : I., II. Ic.

A koronázási esküről: a Hk. II. 14. §. 12., az 1453:1.,
1687 : 1., 1790 : П., 1792 : П., 1836 :1., 1867 : II. te,

Ma már egy egyszerű évszám, ami akkor — felpezsdülő remény, a magyar nemzet büszke öröme volt, Elvonulnak előttünk a történeti képek, a nemzeti bánat és fájdalom napjai . . .
Reméljük, hogy felvirrad még valaha . . .
— A m n e s z t i a ugyan eredeti görög értelmében feledést jeleni, de a jog birodalmában a szó a megemlékezés
szolgálatába állt. Eszköze a fejedelmi megemlékezésnek,
amellyel a dinasztia és az állam életében nevezetes események örömét az állam polgárainak szívében megörökíti. És
bárha az angol költő szava szerint.:
A kegyelem kényszerről mit se tuti ;
Az mint az ég szelíd esője, hull
Alá a földre: s kétszer áldva van, —
Megáldja azt, ki ád, — és azt, ki vesz.

— a magyar jogban a törvények egész sora különbözteti
meg a közbocsánatot, amely a bűntettesek vagy a büntetések egész osztályára terjed ki, az egyes esetre szorítkozó
királyi kegyelemtől.
Már a Hármaskönyv I. r. 20. és II. r. 57. cikke a királyi kegyelemről, mint régi fejedelmi jogról emlékezik meg,
a későbbi törvények pedig, amelyek kifejezetten közbocsánatról rendelkeznek a következők : az 1563. évi decr. 63.
cikkelye; az 1595:56. te. 2. §. ; az 1606 bécsi béke 22. §-a ;
az 1622. évi 1. decr. 74. cikkelye; az 1635. évi decr. 66. cikFőszerkesztő :
Dr. Dár<lay Sándor.
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kelye; az 1647. évi decr. 5. cikkelye; az 1655. évi decr. 26.
cikkelye; az 1681. évi decr. 59. cikkelye; az 1687. évi decr.
5. cikkelye; az 1715. évi decr. 48. és 49. cikkelye; az 1848:
3. tc. 35. §-a ; az 1870: 18. te, 10. §-a. Mindé törvények részint biztosítják a király e felségjogát, részint a királlyal
történt megegyezés alapján korlátozzák.
Ma, midőn a kölcsönös bizalom a király és a nemzet
benső viszonyának alapja, nincs szükség törvényre, amely
az amnesztia hagyományos felségjogát szabályozza. Meg vagyunk győződve, hogy az Uralkodó bölcsessége megleli a
helyes királyi szót, amellyel .a koronázás alkalmából megbocsátóan fordul azokhoz, akik a jogrend ellen menthető
emberi érzésből vétkeztek. Nem egy cselekmény, âme!}' a
háború rendkívüli körülményeiben találja magyarázatát,
méltó a bocsánatra és a fejedelem, akinek első ténye a béke
kezdeményezése volt, bizonyára megtalálja módját, hogy a
társadalommal is kibékítse azokat, akik megingott lelki
egyensulvuk miatt vétettek a társadalom rendje ellen.
Lapunk legközelebbi számában közöljük Ő Felségének
idevágó rendelkezését.
— A m . kir. m i n i s z t é r i u m n a k rendelete a k o r o n á z á s
m e g ü n n e p l é s é r ő l . A m. kir. minisztérium a koronázásnak, mint
a nemzet nagy ünnepének megünneplése érdekében a következőket
rendeli :
1.
A koronázás napján, vagyis 1910. évi december hó 30. napján hivatalokban a hivatalos órákat az ország egész területén úgy
kell megtartani, mint vasárnap.
Az e napra kitűzött bírósági és egyéb tárgyalásokat, hacsak
megtartásuk fontos okból nem múlhatatlanul szükséges, hivatalból
el kell halasztani és a kitűzendő új határnapról vagy arról, hogy a
hatóság a tárgyalást a koronázás napján is meg fogja tartani, az
érdekelteket hivatalból értesíteni kell. A mulasztás jogkövetkezményei nem állapíthatók meg azzal szemben, aki a koronázás napjára
kitűzött tárgyalásról elmarad anélkül, hogy a hatóság őt a kitűzött
tárgyalási határnap fentartásáról idejekorán értesítette volna.
2. §. Kereskedelmi üzletekben, ipari és egyét) üzemekben a
munka végzésére a koronázás napján a vasárnapi munkára vonatkozó megfelelő szabályok irányadók.
Nyilt árusító üzletek (boltok) a koronázás napján nyitva tarthatók ; azonban ilyen üzleteket (boltokat) — kivéve az ételek és
italok kiszolgáltatására rendelt helyiségeket — Budapesten a koronázási ünnepély tartama alatt délelőtt !) órától délután 2 óráig,
vidéken pedig délelőtt 9 órától 12 óráig zárva kell tartani.
3. §. Aki a 2.
valamely rendelkezését megszegi, az amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik —
kihágást követ el és kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
büntetendő.
4. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hudapesl,
1916. évi december hó 20. napján. Gróf Tisza István s. k., m. kii-,
miniszterelnök;

— L a p u n k m a i s z á m a mint a koronázás alkalmából
megjelenő ünnepi szám lát napvilágot. Örömmel állapítjuk
meg, hogy a magyar közjogi. tudomány összes kitűnőségei
közreműködtek benne és így lehetővé telték, hogy annak tartalma méltó legyen az ünnepi alkalomhoz, amelyet megörökíteni kíván. De egyszersmind tanúságot tesz e szám arról,
hogy a magyar közjog mint a magyar jogtudománynak koronája mily szorosan füg g össze a jog egyetemes
fejlődésével.
TAKTAl.OM. Üdvözlet. — Dr. grófAppom/i Albert v. b. t. t., orsz. képviselő : A koronázási hitlevéllel kapcsolatos királyi kijelentésekről. — l)r. báró Wlassícs Gyula v. b. t. t., a m. kir. közigazgatási bíróság elnöke: A szent korona közjogi fogalma. — Dr.
Kmclij Károly budapesti egyetemi t a n á r : Törvényt a nádori méltóságról I — Dr. Nagy Ernő budapesti egyetemi tanár : A trónöröklés jogi természete és a koronázás. — Dr. Illés József országgyűlési képviselő, budapesti egyetemi t a n á r : A szent korona.
Dr. Pohier Ödön pozsonyi egyetemi tanár: A magyar trónöröklés
feltételei. — Dr. Már//y Mantnano Rezső miniszteri osztálytanácsos, egyetemi m.-tanár : A koronázás és a magyar nép. — A koronázási hitlevél és a koronázási eskü. — Szemle.
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