
& Со 

(Гг<ш$М. 

^ііг Ьіе 

5ІІІІІІГГПІ)ГП ппіі (шеп |ц||(ігсг 

ДаіЫЦ» |»фш. 

7о/уI 

2) г и с? ооп С. ШаНіе(еп. 

\ЩЪ. 



$8ег|идітд Ье§ ©оп|еіІ§ Ье $ а і | е П й) е л 
ИпЬег[іШ ^игіеш деЬгисІІ. 

3>иг]е№, Ьеп 15. ^еЬгиаг 1893. 
^г. 19*7. Эіесіог 91. 33 и Ь і 1 о ю і і | ф. 



ЯЗе(Шід{. 
Феи 12. ^апиаг 1893. 

ЯКіпфет Ьег 35оІІ§аи|Йагапд, 
@1аа1§-©есге1аіг 

© г а | 2) е I і а п о ш. 

ш^сЬгі^еп 
[йг Ьіе ©іиЬігепЬеп ипЬ [геіеп Зиргег Ьег 

Ш[егИфеп Пшсг(іШ Зигіеш. 

<С^а|эИс1 I. 

*§оп Ьп ЛиГпйфш* Ьсх <$іиЬшпЬш іп Ьк |1тмгГтШ. 
§ 1. $п Ьіе ЗсфІ Ьег (ВіиЬігепЬеп Ьег ІХпЬег|ііаі гаегЬеп 

^ефпеп аи|депоттеп, гаеіфе Ьа§ 174? ЙеЬеп§]а1)г юоІІепЬеі ипЬ 
ооп еіпет ©х)шпа|шш Ьеё 9^е|{огі§ Ье§ 9Жт(іегіит§ Ьег 93оШ>аи^ 
!1<ттд еіп 2Ше({аі оЬег еіп 9ЙаіигіШ§&еидт|з ег^аііеп і)а6еп. 

2 1п т е г ! ип д  1 .  Фе т  Шп і р е г  Ь е г  3 5 о ( ! § а и | ! ( а г иид  [ і е ( ) і  Ь а §  
З^ефі §и, іт $ай ооШдег ©ІеісЭДеіі Ье§ Ошг(и§ ипЬ 
Ьег $гй|ипд§ап|огЬегипдеп ігдепЬ еіпег #еі)гст(іаІі тіі 
Ьеш ©ифі§ ипЬ Ьеп 21п|огЬегипдеп Ьег* оЬеп Ье§еіфпеіеп 
©1}тпа[геп, Ьеп ооп Ьге|ег 2еІ)гап(іа1і аиёдегегфіеп $еид= 
пгЦеп Ьге ^БеЬеиітгд воп9Лаіигііаі§§еидпі||еп §и§иег!еппеп. 

3(птег!ипд 2. Фет ©оп|еі1 [Ьег ШгЬег{гШ] плгЬ ЬаЗ З^ефі 
х)егИе^)еп |йг Ьіе іп Ьге ПпЬефШ ©іпігеіепЬеп Ье|опЬеге 
^гй|ипдеп ап§и|е^еп ит [іф Ьаіэоп яегдегт^егп, оЬ 
Ьіе|еІЬеп Ьге |йг іі>ге віиЬіеп ефгЬегКфеп 95ог!еппіт||е 
Ье(і^еп. (©іаіиі Ьег ШгіЬег[ііаі Фограі нот 1865, § 56). 

3 1п т е г ! ип д  3 .  ЯВе тфе і х а і е і е  ^ ефпеп  г а е гЬ еп  і п  Ь г е  З сф і  
Ьег ©іиЬггепЬеп піфі аи|депоттеп. (Жог^г. {йг Ьіе ©іиЬіг. 
Ьег ^аі|еШфеп ги|(і|феп 1Дпгйег|г1аіеп йоп 16. ЭКаі 1885, § 1 щгЬ Ьіе 
ЗІптегЬтд). 
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§ 2. ЗЗоп ^Зефпеп )йЬі|феп 33е^еппіпі{{е§ !бппеп піфі теІ)г 
а!§ 5 % Ьег гп іеЬеш $аі)г ©гпігеіепЬеп гп Ьіе ШгЬефа! аи|де= 
потшеп гаегЬеп. (ЗДпогЬттд Ье§ ЗОйпфегЗ Ьег ж. = 91. йот 8. 3«К 1887 

9Й:. 10244.) 

§ 3. Фге 51и|ігаі)ше Ьег ©іиЬггепЬеп {іпЬеі §гоегтаІ іт 
ЕОГ Ьеш ЯЗедгтг }еЬе§ ©ете(іег§ іп &егаггпеп [іаіі, тоеіфе г)оп Ьег 
ІІтоег^іШёоЬгід^егі яогфег Ье^аппі детафі гоогЬеп |іпЬ. (35ог[фг.оош 
10. ЭДаі 1885, § 2 гтЬ Зіаіиі Ьег Нпій. Фог^аі йот 3- 1865, § 58.) 

§ 4. Фіе @е(ифе иш 21и|па^те іп Ьіе $аІ)1 Ьег віиЬггепЬеп 
гоегЬеп шіі ЯЗе^еіфттд Ьег ешсфііеп ^асиІШ, Ье§іеІ)иггд§тг>еі|е Ьег 
ЗІЬфеіІипд ЬефШеп, Ьет Зіесіог Ьег ШгіоефШ юот 15. ^иіі Ьі§ 
рт 10. Шіди[1 ипЬ г>от 15. Фе^етЬег Ьі§ §ит 10. ^апиаг егпде-
гафі. 21и|зеіфаШ Ьіе|ег &ешіпе !бппеп @е|ифе ит 2Іи{па{)те т 
Ьіе Шшег[ііаі пи аи§ Ье[опЬег§ ЬеіігсЩфіідипдёгоегфеп ©гйігЬеп 
вот Э^есіог епідедепдепоттегг гоегЬеп. 

Феи @е|ифсп иш 21и|па^ше гп Ьге За^ Ьег ©іиЬігепЬеп |іпЬ 
{оІдепЬе Фоситепіе пеЬ(і: ©оріеп Ьефібеп аи| дегаіфпііфет ^Заргег 
6еі$и|йдеп: 

1) Ьа§ дтпа{іаІаШ[іаі оЬег Ьа§ ЗЛаіигіШё^еидпі^ оЬег Ьа§ 
Шіе(іаі егтгег атгЬегеп шіШегеп Йе^гатіііаіі, гаеіфе о от 9Яіпг(іег Ье 
ЖоШ>аи|!1<ттд фгет (5иг|и§ паф Ьеп ©г>шпа|іеп дІеіфде(іеШ: 
шогЬеп і(і; 

2) юоп ^ефпеп Ьег фгіЩіфеп ©(аиЬеп§Ье!епіпі||е — Ьа§ іп 
|е(іде{е*$іег ОгЬпипд Ьедіаибідіе @ебигі§= ипЬ &аи{§еидггі{з; ^ефпеп 
піфіфгі{Шфеп 93е!епп{пг^е§ шй||еп еіп Зеи9™& йЬег фге ©еЬигі 
ЬеіЬгіпдеп; 

3) Фоситепіе йбег Ьеп ©іапЬ, шеіфеш Ьег 93Ш{Мег {егпег 
фег:!ип|і паф апде{)огі; воп фефпеп (іеиегр|(іф{ідеп ©іапЬе§ аЬег 
тйЦеп Ьіе @піІа||ипд5§еидт({е іі)гег ©етегпЬеп еіпдегеіфі тег Ьеп. 
^Зефпеп піфіфгі(іІіфеп 33е!еппіпі[|е§ ЦЬеп аи^егЬет еіп Зеидпі{з 
йЬег Ьа§ З^ефі Ьеі^иЬгіпдеп, Ьа]з |іе {іф |йг Ьіе 2Си|епі-
Ц1іе§ аи| Ьег ШгЬефа* іп $ифт аи|і)а1іеп !оппеп; 

4) еіп Зеи9™1з Ьег Ьеіге^епЬеп ЗВе§гр|(гфі=©ошті|{хоп йбег Ьіе 
ЭДп|фгеіЬтгд §ит ©тбеги{ипдЗ=&аггіоп; 

5) еіп Зеи9™ІЗ Ьег бгіігфеп $оИ§еЬешаШтд йЬег ипЬе= 
ІфоІіепе Зафгипд. Жоп Ьег ©іпгафипд Ьге{е§ Зеи9™1ТеЗ тегЬеп 
пиг Ьге]етдеп ^ег|опеп Ье[геі1, шеіфе іт $ипі ЬеЦеІЬеп ЗаІ)ге§ Ьеп 
@иг[и§ егпеё @і)тпа[іит§ оЬег еіпег Ьеш|еІЬеп діеіфеп Йе^гап[іаЦ 
аЬ{оЬігі і)а6еп; 



— 5 — 

6) Ьіе ^оіодгсцфіе Ье§ ЗЗШ{1е11ег§ іп Ьгеі @?сетр1агеіг тіі Ьег 
еідеіфапЬідеп ЗЭДфгф |ете§ 23ог= ітЬ $атШеппатеп§. 

З Іпте гСипд  1 .  $ т  $аИ Ьге  Фоситеп і е  т  Ьег  9Ы иг гд е=  
пйдепЬ оЬег шгооЩМпЬід {іггЬ, Ьа{з |ге Ьіе |о{огііде Зііфгсфте 
ггг Ьге ЗаІ)1 Ьег ©іиЬггепЬегг піфі ЬеІ)тЬегп, гоігЬ беЩЗ 
ЯкгсоЩіаггЬідигід Ьег|еГ6еп еігге $аІ)ге§{гг(і дегасфгі; 
(гггЬ паф 2Шаи{ Ьге|ег $гг{"і Ьге Фосшпетгіе пгфі юепзоІЬ 
(іапЬгді, {о гоггЬ Ьег ©аитгде аи§ Ьег 11пЬег{1Ш епіІаЦегг. 

ЭДпте г ! ипд  2 .  Фге  г п  аи§1апЬг {феп  ©р гафеп  ое г [ а { з і е п  Фо^  
ситепіе тйЦеп тіі де^)6гід бедіаибідіеп Шбеф^иидеп оог= 
де(іе11і тоегЬеп. ($ог[фг. йот 16. 9Ш 1885, § З тіі ЗЗегапЬегипдеп.)' 

§ 5. Фег ІІебегігШ согг ©ІиЬггепЬеп аи§ еіпег апЬегеп ПпЬ 
оег(гіаі т Ьіе Шгі»ег{іШ $ифт і(і пиг оог ЗЗедіпп егпеё )еЬеп 
0епге(іег§ іп Ьеп вот ^ЯесІог §иг 2Ш{па*)те поп ©іиЬігепЬеп бе= 
Іатгідедебепеп $гі(іеп §иІа{{гд. 

§ в. Ш ©іиЬігепЬег, Ьег іп Ьіе Шііоег|іШ Фограі йбег§и= 
ігеіеп гайп[фі, геіфі ЬагйЬег Ьет 9гесіог Ьефтдеп 11пЬег{іШ, аи| 
гоеіфег ег [іиЬігі, егп @е{иф еіп. $п ©гипЫаде Ьіе|е§ @е{ифе§ 
гоегЬеп айе Фоситепіе Ье§ Ші(іейег§ тіі аЕеп 21и§!йп{1;еп йбег Ьеп 
©фід {еіпег ©іиЬгеп ипЬ йбег |еіпе $йІ)гипд ап Ьге ШгЬефШ 
Зифт йбег{апЫ $т $аІІ Ьег Эіесіог Ые|ег Хіггіг)ег(ііаі Ьіе Зіи^ 
па^те Ьеё ЗЗііі(іеЯег§ оогіаи{ід бетіШді, гаігЬ Йе^іегет еіп 1Хг= 
ІаибЗДеіп аиёдегегфі, гг>е!феп ег сегрЦгфіеі г(і Ьет ЗЧесіог Ьег Ипі= 
оег(гШ $ифга ипоег^йдііф паф |егпег 21п!ипЦ рефтііф вогр^еЕеп, 
тобеі ег [еіпе $І)оіодгарі)ге тгі Ьег егдеп^апЬідеп 11пі:ег{фгг{{ ипіег 
ЬефШеп беііеді; {егп Ш1аиб|феіп абег тігЬ паф {еіпег Ье^іпііЬеп 
21и{паІ)те ап Ьіе|епіде 1ХпЬег{г1аі ргййде^апЬі, г)ОП теіфег ег аи§^ 
дегеіфі таг. ЗВепп абег Ьет ©іиЬігепЬеп Ьіе ШлфтІ)те оешегдегі 
тггЬ, {о !апп ег §ит Хегтгп {еіпег ЯЗеигІаибипд іп Ьіе ШііоефШ 
тіеЬег ^игйсОДгеп. (©фШ[і § 5.) 

§ 7. Фег іп Ьіе Ьег ©іиЬігепЬеп (ЕіпігеіепЬе етр^апді: 

1) Фіе ЗЯаігіМ, {йг гоеіфе ег 6 9Ш. ипЬ Ьагпаф Ьге |е(іде|е^1е 
І)а1бісі1)г1іфе З^іипд §ит ^8е{іеп Ьег ШгЬег|гЩ §и епіггфіеп г>ег= 
рЩфіеі і[і. ЗВепп еіп ©іиЬігепЬег Ьіе',Шгй)ег(гШ оегІаЦеп І)аі ипЬ 
іп Ьег $о!де тіеЬег іп Ьіе|е1бгде еіпрігеіеп тйп^фі, {о %<(Щ ег {йг 
Ьге ©гпеиегипд Ьег ЗЯаігііеІ дІеіф{аІШ 6 ШибеІ. Фіе ©гпеиегипд 
Ьег ЗЯаігіМ гоігЬ аи{ Ьег|е1бегг іжтег!і 
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2) @іпе ЙедШтаііопё!агіе. 
3) @іп ©уетріаг Ьег 93ог{фгі|іеп {йг Ьіе ©іиЬігепЬеи. 
4) ©іп ©^етріаг Ье§ ЗЗег^егфтЦеё Ьег ЗЗогІе|ипдеп Ьез Ье-

іге^епЬеіг ©еше(іегё. 
5) @іп ©уетріаг Ьег ЗЗог^фгфеп йбег Ьге Зіпгефпипд Ьег ©іиЬіеп= 

|епге[іег ипЬ йЬег Ьіе ^аІЬсиг§ргй{итгдеп Ьег Ьеіге^епЬеп ^асиІШ. 
6) СРІП ЯЗеІедЬиф ггпЬ еігг ЯЗеІедЫаіі. (ЗЗот <рг. Эдіпфег Ьег Я3.=$І. 

Ье)ісі1:ідіе 23ог[фч^еи йот 1887, § 7 шіЬ 58ог)"фгфеп ^ііг Ьіе ©іиЬіг. Ьег ІІпій. 
Фог^заі йот 3- 1886> § 6.) 

§ 8. З^іаф ©тр{апд Ьег Ье^еіфпеіеп Фосшпепіе ипЬ 23ог= 
{фгі|іеп геіфі Ьег пеиеіпдеігеіепе (БіиЬггепЬе оог ЗЗедгпп Ьег ЯЗог* 
Іе{ипдеп Ьет Фесап {еіггег ^асиііаі ігг Ьет ЗЗеІедЬифе еггге Зіггдабе 
Ьефпгдеп 93огІе{тідеп еіп, гоеіфе ег ^п беіеден тйгг|фі иггЬ епі= 
гіфіеі, пафЬет Ьег Фесап Ьеп ооп фт еіпдетфіеп $1ап {еінег 

іиЬгеп Ье{Шгді §аі, Ьег Ьет ЯЗеатіеп |йг Ьа§ Э^ефпггггд^аф Ые 
Ье[опЬеге ЗаІ)Іипд §ит 93е[іеп Ьег ЗДгЬеатіеп ггаф Ьет 93егфШпг{з 
ооп 1 9Ш. {йг Ьге ©ішгЬе {ете({е*:1гф, |еЬоф піфі теІ>г аЫ 6 9Ш. 
{йг еіпегг Йеі)гдедеп{іапЬ. 

21пте г ! ипд .  Жег  Ь і§  ^ит  ЗЗед гпп  Ье г  ЗЗо г І е^шгдеп  ? е і п е  
ЗЯаігіМ ипЬ Мпе Йедгііта1іоп§?агіе еіфаііеп Ці, гоггЬ 
гггфі ігг Ьа§ $ег§еіфпі{з Ьег ©ШЬігепЬеп еіпдеігадеп; теег 
аЬег |фоп {хй!)ег ©іиЬігагЬег дегое^еп і[і, гоігЬ, іт $аІІ 
Ьег 9ігфіег{йИипд Ьег іп Ьге[ет § аггдедеЬепеп 93егр{1іф= 
іипдеп, а!§ аиё Ьег Заі)1 Ьег біиЬігетгЬеп аи§деігеіеп ап= 
де{еі)еп ггпЬ аи§ Ьет 35ег§еіфпг^ Ьег|еІ6егг деЦгіфеп, Ьеі 
ЗЗепафгіфіідггпд Ьег ЗВе^грЦіфі^отті|(гоп Ье^йдігф Ьег-
Іепідеп, гоеіфе Ьег 21Ыеі[йтд Ьег 2ВеІ)гр^іфі гтіегііедеп. 

Фег НеЬегіхШ аи§ егггег $асиІШ ггг еггге аггЬеге (Ьег Ьег 
р^{гсо-тафетаіі{феп аи§ егггег ЭДЬфегІипд Ьег|еІЬеп ігг Ьіе стЬеге), 
г[ і  пиг  т г і  ©епе^т ідиг гд  Ье§ Э іес іо гё  г гпЬ йЬегЬгеё  пиг  Ы§ $ит 1.  
9Лаг$ ипЬ 1. ОсіоЬег де(іаііеі. ©ег ШЬегігШ гоігЬ |огооі)1 Ьег ^а= 
сиііаі тіідефеііі, гоеіфег Ьег ©іиЬігепЬе й&егЬпіі, а!§ аиф Ьег= 
Іепідеп, гоеіфег ег оог Ьег Зегі |еіпе§ ШбегігШз апдергі Щ. 

Фа§ ооп Ьет ©ШЬггепЬеп епігіфіеіе фопогаг гоігЬ фт Ьег 
ІІеЬегігій §и апЬегеп ©іиЬіеп{афегп піфі §игй^де§а{)1і 

§ ІО. ©іп р еіпег апЬегеп ^асиііаі йЬегдеігеіепег ©іиЬі-
гепЬег і(і оегрЩфІеі, аііе іп Ьеп 35ог{фгі{іеп йЬег Ьге Зіпгефпипд 
Ьег ©іиЬгеп{ете[іег |е(іде{е^іеп 31п{огЬегипдеп іп Ьег ооп фт пеи= 
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деталей ^асіШаі $ц ефШеп, гаіЬгідепіаШэ і^ш Ьа§ ег(іе ©еше[іег 
{еігіеЗ ©іиЬішпё іп Ьіе{ег ̂ асиІШ піф* аггдегефпеі гоігЬ. (ЗЗоп Ьет §. 
ЭДтЩсг Ьег 25.=91. 6е|ісШдіе ЗЗоі^фг. йот 1887, § 12.) 

§ 11. @іп іиЬігепЬег, шеіфет Ьгеі аи{ еіпапЬег {оІдепЬе 
®ете(іег оЬег [еф§ (беі Ьег теЬісті{фегі ^асиііаі {іеЬеп) ©еше{і:ег 

іш ©сицеп піфі апдегефпеі гоогЬеп |іггЬ, тоігЬ аи§ Ьег ПпЬег[гіаі 
еггіВДегг. ЯЗеі Ьет ПеЬегігШ еіпеё ©іиЬігепЬеп аи§ еіпег ^асиІШ 

т еігхе аггЬеге Цбеп Ьге {гіфег фт гггфі аггдегефггеіегг ©ете(іег {йг 
Ьеп йбегдекеіепеп ©іиЬігепЬеп Ьіе|еГ6егг оЬеп апдедеЬепеп ^оідеп 

ипЬ пиг аиЗ Ье[опЬег§ ЬегйсЩфйдиггдёгоегфеп ©гйггЬетг ^апп фпг 

тгі ©егге^тідтгд ЬеЗ ©игаіог§ Ье§ ЗДгЬе§гг!§ Ьіе ЗЗегдйпрідипд 

§иде{іапЬеп гаегЬегг, іп Ьег пеиешсфііегг $аси(Ш ггоф еіп гоеііегеё 

©ете[іег §и сегБгіпдеп. 

21гггігег!ипд. Фіе еіггет оогг Ьег ггаіиті{{егг|фа|Шфегг 216= 
і^еііипд Ьег р{д){ісо=та#)етаіі{феп ^асиііаі іп Ьіе теЬі= 

сіггі|фе ^асиІШ иггЬ игггде!е{)гі — оогг Ьег теЬісіпг|феп 
^асиііаі гп Ьіе ггаіиші{{егг[фа{Шфе ЗІЬфеіІипд Ьег р^{гсо= 

та#)етаіі{фегг ^асиііаі йЬегдеігеіеггеп ©йгЬггеггЬегг апде= 
гефггеіегг рэеі ег[іегг ©егпе(іег тоегЬеп т Ьге рг 21Ь|оЫ= 

гиггд Ьеё ©иф§ гп Ьег ггеиешсфЙегг ^асиііаі |е(іде|е^іе 
ЗІгг^аІ)! оогг ©егпе[іега егггдегефпеі иггЬ Ьег ЗІиёгегфиггд 

ете§ ©ггі1а({ипд§§еидггг{|е§ гп ЗЗепісЩфіідиггд де^одеп. 

$гг аііегг йЬгідеп $аНеп гяегЬегг Ьіе гп еіпег {ггфегегг %а-

сиІШ апдегефпеіеп ©епге(іег Ьег Ьеп ^гй|ипдеп іп Ьег 

ггеиешсфііеп ^асиііаі гггфі іп ЗІпгефггшгд деЬгафі 

§ 12. Фіе ©іиЬіеггсиф Ьег фео!оді|феп, {иггЩфегг, ()і{іогг{ф= 

р{)іЫоді|фегг иггЬ рі)Г){ісо=шаіі)ешаіг^феп ^асиііаі иш{а{|еп \г 8, Ье-
5ІеІ)иггд§гаег|е 9 ©ете(іег, Ьег 6іиЬгепсиг[гі§ Ьег теЬгсіггг{фегг 

сігІШ Ьеігаді 10, Ье§ге1}ипд§гоег|е 11 ©ете[іег иггЬ Ьег ©иг[и§ Ьег 

^агтасеиіеп 3 ©егпе[іег. Фа§ асаЬетг{фе Ьедіппі тіі Ьеггг 

1. $иІг Ье§ Ьеіге^еггЬегг Ьйгдесігфегг $а!)ге§. (35ог|фг. [йг Ьіе ©іиЬіг. Ьег 
Цпій. Фогра* йот & 1886, § 7.) 

еацікі II. 

Цоп Ь«п Ггсіеп ЗиГ)о(ст 
§ 13. 31и|ег Ьеп ©ІиЬігепЬегг !бпггегг $ит 33е|иф Ьег $ог= 

Іе[тгдеп аиф {геге ЗиІ)огег §иде1а{|егг лзегЬегг, {отеіі е§ Ьіе Шаит= 

Ііф!ег* Ьег ЗІиЬііоггеп де(іаііеі. (ЗЗоп Ьет б. Эдтфег Ьег ЪЖ ИШідіе 
2§ог|фгі^еп, 8. 29, § 1.) 
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§ 14. $геіе Зи^гег ?бппегг {еіп: 
1) іт ©іааі§Ьіегг[іе {іеІ)еггЬе ^Зефтгеп, иггіег Ьег ЯЗеЬшдшгд, 

Ьа{з ©еііеггё Ьегеп 93огде{е^іеп і()ге ЗиоегІа{{гд!еі{ оегЬйгді тг>ггЬ; 

2) $]3ефггегг, Ьге еггге Ье[ііггггпіе де{еЩфа{Шфе ©іеіішгд оЬег 
23е{фа{ігдшгд еігггге^шегг, аи^егЬет Ьегг оойегг ©иг|и§ тгШегег 
агг[іа(іегг аЬ{оІоггі иггЬ еігг Зеидггі{з вогг Ьег ^оК§ег йЬег Щхг Зи^ 
оег1а{{гдМ1; ЬеідеЬгафі ^аЬегг; 

3) фефпеп, Ьетгегг еггге Ьигф Ьіе [Ьеіге{{епЬегг] ^ЯедеІтг |е(іде= 
{е^іе 21гг§аІ)1 ооп ©еше[іегп ап еіпес ги{{і{феп Шгіоег{гШ, Ьег Ьег 
ЯЗеЬгпдипд обШд оошиф{геіег ̂ й^гипд ігг Ьег Зегі %е§ ЗЬфпі* 
ЦИе§ аи{ ЬефІЬеп, {фоп аггдегефггеі гоогЬеп і{і, шегЬеп аІ§ {геіе 
Зи{)бхег §иде1а[{еп, аиф гоепп {ге ггіфі іпг Зіеп{і (іе^еп, гооЬег фггеп 
Ьа§ ^Кефі дедеЬегг гоггЬ аііе гоі{{еп{фа{Шфегг 21п{Ыіегг иггЬ фйІ{^ 
гпШе! еЬегг{о гг)іе Ьіе ©іиЬггепЬеп $и бегги^еп ($е|сгф* Ье§ ф. адгіпіТіегё 

Ьег 33.М. йот 10. Фесетбег 1887, ЭТг. 17819); 

4) ̂ Зефпеп, гоеіфе Ьегг ©иф§ І)бі)егег 2е^гап[іаІіеп аЬ|о(оігі 
{)аЬегг ггггЬ деіе^гіе ЗБйгЬегг оЬег ©гаЬе Ье^егг. 

21птег!ипд. ©аггЬіЬаіегг, Ьіе ЬеЦ{§ ЯЗогЬегеііипд аи{ Ьаё 
ЗКгггі еіггеЗ $го{е{{ог§ Ьеі Ьег ШгіоефШ Ье(а||еп гаегЬеп, 
Ьеіаггггіе ги{{і{фе ©еіе^гіе, ЗІег^е ооп т[|і{феп ПпЬег= 
{іШегг и. ЬегдІ. гоегЬегг Ьеп 23е{фа{ігдшгдеп іп Ьеп 
Йе!)г{)й1|§ап(1аЙеп Ьег ШггоефШ, іотше §ит 33е|иф ооп 
вресгаісифп о!)пе ©пігіфіипд Ьег ЗаІ)1иггд рт 23е{іеп 
Ьег Шгіоег{іШ ипЬ Ьег ^Зго{е{{огеп §идеІа{{егг, іеЬоф Ьег 
Шща!)1шгд Ьег $о{іеп {йг Ьге оогг фггегг Ьеі Ьегг ЗІгЬегіеп 
оегЬгаифіегг ЗЯаіегіаИеп (Зіеісгфі Ьеё &. ЭДіті'іег§ Ьег я ж 
пот 27. ^ойетЬег 1888, 9іг. 17365); 

5) іиггде &еиіе, гоеіфе ^гоаг Ьегг ©иг|и§ ігг еіггет ©дгтга{іит 
оЬег егггег апЬегеп тШІегеп Йе{)гап[іа(і (§ 1) ЬеепЬеі 1)аЬеп, |еЬоф 
аи§ ггдепЬ еіпет ©гипЬе іп Ьет Ьеіге{{еггЬеп а̂І)ге іп Ьге За1}1 
Ьег ©іиЬігепЬеп ггіфі еіпігеіеп !бтгеп. 

§ 15. ^Зефпегг то{аі{феп ©ІаиЬепё Вггггегг пиг Ьі§ §иг 
фсфе оогг айег т Ьегп Ьеіге{{епЬеп ©ете{*ег ігг Ьіе ЗсфІ Ьег 
{гегеп Зи()огег ©іпігеіепЬеп аи{дегготтеп гоегЬегг. (ЗЗог[фгі|іеп п'и- Ьіе 

©ІиЬіг. ипЬ ігеіеп Зи^гег Ьег 23аі'[сІ)йиег Шгій. йот 3- 1891, Зігі. 4, 91пт.) 

§ 16. ©е{ифе ит 2(и{па^те іп Ьіе За^ Ьег {гегеп Зи^огег 
тй{{еп Ьет Э^есіог іт Йаи{е Ьеё асаЬеті{феп ©ете{іег§ еіпдегеіфі 
гоегЬеп. ^п Ьіе{еп ©е{ифеп тй{{еп Ьіе Фіёсірііпеп апдедеЬеп {еіп, 
теіфе Ьіе ЗЗгй{іеЯег §и {)огеп гойп{феп ипіег 2Хп{фІи^ Ьег Зеидггг{{е 
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йбег Ьіе Ш>{оІтгшгд Ье§ ШіЬег{іШ§= оЬег ©г)тпа{га1сиг{и§ оЬег 
Ьеё 2Ше{іаі§ йЬег Ьеп ©іааіёЬіеп^, еіпе§ $Неоег{еЗ, Ьав Ьег 03x11= 
{Мег Ьег ипшег{іШ§о&гід!егі $оІде ІеіЦеп гоШ ипЬ іппеіфаіб Ьег 
©еЬаиЬе ипЬ 21п{іаІіеп Ьег ШгЬег{іШ {іф діеіф Ьеп ©іиЬігепЬеп 
Ьеп Ье{іеІ)епЬеп 35ог{фгі{іеп ипіег{іеШ, {о гоіе Ьег 2Ше{іаіе Ьег Ьг-
іге{{епЬеп фоІі§еібе{)бгЬеп йЬег Ьіе Зт>ег1а{{гдЫ1: Ьег 93Ш{іеІІег ипЬ 
еіпег ^оіодгарІ)іе тіі Ьег егдеп{)апЬгдеп Шгіег{фгі{і: Ье§ ЙШ(іеІ(ег§. 
іч-8ог[(1)г. |йг Ьіе ©іи&іг. Ьег Ипій. 3)огра1, § 13, тіі ЗзегапЬегипдси.) 

§ 17. Фіе ©е{ифе шегЬеп Ьеп ЭДгЬеатіеп, Ьегеп 23огІе{ипдеп 
Ьіе Щі{іейег р {)огеп гойп{феп, тіідефеііі 2Іи{ Ьеп ©е{ифеп 6е= 
тег!еп Ьіе Йе^гЬеатіеп, об {іе Ьеп Ьеіге{{епЬеп ^Зефпеп Ьеп $е{иф 
фгег 93огІе{ипдеп де|Шіеп гооііеп, ипЬ гоепп аІёЬапп аиф веііепЗ 
ЬеЗ 9^есіог§ !еіп |ппЬегт{з дедеп Ьіе @г{йИипд Ье§ 2Вип{фе§ Ьег 
Ші{іе11ег ооіфапЬеп і{і, {о ефеШ Йе^іегег фпеп, пафЬеш {іе Ьіе 
{е{іде{е*}іе ЗаІ)Іипд {йг Ьіе 25огІе{ипдеп епігіфіеі ()абеп, еіпе {фгі{1> 
Ііфе ©гІаиЬпі^ §ит 03е{иф Ьег{еШеп. $гі ©гипЫаде Ьіе{ег 
Іаибпі{з егфеііі Ьег ^гогесіог Ьет {геіеп $и1)бгег еіпе ^агіе §ит 
©іпігііі іп Ьіе Шііюег(іШ тіі 93е§еіфттд Ьег ®едегг{іапЬе, р Ьегеп 
ЭДіфбгипд ег §идеІа{{еп і(і, ипЬ аиф еіп (^сетріаг Ьег 1Хпіоег{і1аіё= 
$ог{фгі{іеп. $еі Ьет 23е{ифе Ьег ШіЬег{іШ Ці Ьег {геіе _ЗиІ)дгег 
Ьіе ^агіе Ьеі {іф §и ігадеп ипЬ {іе Ьеп ^Зеатіеп Ьег ШіЬе {іШ 
ІеЬеётаІ аи{,.ШегІапдеп »ог§игоеі{еи. ЗЗеі ©гпеиегипд Ьег ^агіе {йг 
Ьаё {оІдепЬе ©ете{іег оЬег Ье^и{§ Шлфогипд апЬегег 35огІе{тгдеп, 
ти^ Ьге Ьепг {геіеп З^огег {гйі)ег аиёдегегфіе $агіе Ьет ^гогесіог 
ЗигйсЕдедеЬеп гоегЬеп. ОІ)пе еігге {оіфе ^агіе гоггЬ егп {гегег $и{)бгег 
піфі р Ьеп 25ог(е{ипдеп §идеІа{{еп. с^5ог[фг. [иг ЬІС @іиЬіг. Ьег Шгій. 
Фограі, § 14 ипЬ $8ог[фг. йот 16. Жаі 1885, § 95.) 

§ 18. Фге Ьет {геіеп З^фбгег ^оп Ьег Шгшег{іШ егфеШе 
Йагіе ?аггп юои фт пгфі егпег апЬегеп ^ефп йЬегдеЬеп шегЬеп, 
Ьеі ©е{а^)г Ьег 2Ведпа{)те Ьег{е16еп оі)пе Шй§а^1ипд Ьег {йг Ьеп 
33е{иф Ьег Жог1е{ипдеп епігіфіеіеп ©итте ипЬ Ьеі 35егІи{і Ье§ 
Зіефіеё Ьге ЗЗог1е{ипдеп Ьег ШіЬег{іШ іп $и?ип{і §и Ье{ифеп. 
(93ог|фг. йот 16. ЭДаі 1875, § 96.) 

§ 19. Фіе ©гІаиЬпі^ 93ог1е{тгдеп щ 6е{ифеп гоігЬ Ьеп {гегеп 
Зи{)бгегп пиг аи{ Ьіе З^гі Ьг§ ^ит ©фіи^ Ье§ 1аи{епЬеп ©ете{іег§, 
гп гоеіфет Ьа§ ©е{иф еіпдегеіфі гоігЬ, егфегіі; паф ©піпфіипд Ьег 
{е{іде{еі$іеп За^ип9 ^апп {^е |йг Ьа§ {оІдепЬе ©ете{іег егпеиегі 
гоегЬеп, гоепп ©еііепё Ьег ипіиег{гі:аі !еіп фіпЬегпі^ Ьадедеп деИепЬ 
детафі гоггЬ. (Фа|сШ|і § 97.) 
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§ 20. $геіе Зиргег гаегЬеп рт 23е{иф поп ЖогІе{ипдеп піфі 
апЬегЗ зидеІа{{еп, аШ паф ©пігіфіппд Ьег іп Ьеп §§ 27—29 Ьіе{ег Шох-
{фгі{іеп І)іп{іфШф Ьег ЗаІ)Іипд {йг Ьа§ фогеп Ьег ЖогІе{ипдеп {е{і= 
де{е^іеп Зсфіипд, ипаЭДапдід Ьапоп, пзапп {іе Ьіе{еШеп Ьеіеді {)аЬеп. 
@іпе 33е{геіипд поп Ьег ©пігіфіипд Ьег ЗсфІипд і{і, тіі Зіиёпа^пге 
Ьег іп § 14, *р. 4 ешсфпіеп ^Зефпеп, ипіег !еіпет ЖошапЬе §и1а{{ід. 

Фіе {геіеп Зи^гег гоегЬеп тпетфаіб Ьег ©еЬаиЬе ипЬ 
ЗІп{іаИеп"Ьег ШііпефШ, діеіф Ьеп ©ІиЬігепЬеп, Ьеп Ье{іеІ)епЬеп 35ог= 
{фгі{іеп ипіефеШ:. (ФфШн § 99.) 

§ 22* Фіе {геіеп Зіфогег ?бппеп {йг ЗЗегІе^ипд Ьег Жог{фгг{іеп 
Ьег ШіЬег{гШ аи{ ЗІпогЬпипд Ье§ ^гогесіогЗ ^егішеШд аи§ ЬефІЬеп 
епі{егпі гаегЬеп. @гп Ьіе{еп ^Зефпеп $и егфейепЬеЗ ЗЗегЬоІ егпеё 
гоеііегеп Зиігійё ^иг Шііоефаі ^апді пот Эіесіог аЬ. (ФаіеібНіоо.) 

§ 23. 2Вепп Ьіе поп еіпет {гегеп Зіфбгег Ьедапдепе Жегіе^ппд 
Ьег ипЬег{гШ§=$ог{фгі{іеп поп еіпет ЗЗегде^еп оЬег поф те()г поп 
еіпет (ШтіпаЬегбгефеп Ьедіеііеі таг, {о пгігЬ {еіпе ©афе, аІ§ Ьег 
©отреіеп^ Ьег ШгіоефШ піфі ипіегІгедепЬ, Ье^и{§ де{е^1іфеп Жег= 
{аІ)геп§ тіі Ьет ©фиІЬідеп, Ьег Ьеіге{{епЬеп дегіфШфеп ЗІиіогіШ 
йЬегдеЬеп. (ФфШ)і § іоі.) 

§ 34. Фге {геіеп Зіфбгег ег^аііеп поп Ьег ІІпЬефіаі {еіпегіеі 
Фоситепіе $ит 21и{епфаІі іп Ьег ©ІаЫ оЬег §иг 21Ьгеі{е аи§ Ьег{еІЬеп. 
(Фа|е16(і § 102.) 

§ 25. ипЬ р{аЕгде 53е{ифег Ьег Шгіпефаі ег= 
1)аІіеп Ьа§ З^ефі егщеіпе 35ог1е{ппдеп Ьег Фосепіеп, іеЬоф пиг тіі 
ЯЗепнШдипд Ьег Йе^іегеп ипЬ тгі ©епеі)тгдипд Ье§ ^Несіогё, гп Ьег 
@ідеп{фа{і ооп ©а[іеп ипЬ %х ах піфі тф: аІ§ ЬгеітаІ $и Ье{ифеп. 
(Фа|е(6|і § 103.) 

§ 26. 3й™ ЗДиф Ьег Шггпег{гШЗпогІе{ипдеп іп Ьег теЬісЬ 
пі{феп ^асиііаі ипЬ гп Ьег паіиггаі{{еп{фа{Шфеп ЗІбфеіІипд Ьег 
рі)Г){гсо=тафетаіі{феп ^асиІШ гоегЬеп гп ©гипЬІаде оЬепапде{Ш)гіег 
Жог{фгі{1еп аиф 21рофе!егдеІ}йІ{еп §иде!а{{еп, гпеіфе Ьге ЖйгЬе еіпеё 
$гот{ог§ егіапдеп шоііеп. 

Фіе 21рофе!егдеІ)й({еп геіфеп І1)ге Ьеіге{{епЬеп @е{ифе Ьеі Ьет 
^Яесіог пог Жедгпп |еЬеё ©ете{іег§ еіп, ипіег 21п{ф1и^: 1) Ьеё 
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Зеидпі{{е§ йбег Ьіе ЗВйгЬе еіпеЗ 2Ірофе!егдеІ)йІ{еп, 2) ЬеЗ Зеидпі{{еЗ 
йбег Ьеп $гоеі=, Ье§іе{)шід§тоеі{е Ьгеі}(фгідеп Фіеп{і іп еіпег ЭДрофе!е, 
ІепафЬет, изо Ьег Ші{іе11ег {еіпе оогЬегеііепЬе ШЬипд еіфаііеп 
І)аі (ЭДхі 485 Ьеё ЗЛеЬісіпаЬбіаіиіЗ), йЬег диіе ^й^гипд ипЬ @і{ег 
іп {еіпет $афе, 3) еіпе§ Зеи9™Ие§ Ьег ^оіі^еі йЬег {еіпе ^иых--
1а{{хд!еи, 4) Ье§ @ебиг13= ипЬ &аи{{феіпе§, 5) Ье§ Зеи9піІІе§ йЬег 
Ьіе Жеі)гр{1іфі, 6) еіпег ^оіодгар^іе іп 2 ©уетріагеп. 

2Іи|зег Ьіе{еп Хегттеп !бтхеп ЭДрофе!егде{)йІ{еіг §и $Щ)агта= 
сеиіеп пиг іп бе{опЬег§ бегй<І{хфіідипд§іоегфеп $сШеп ипЬ піфі 
{раіег аІ§ {еф§ ЗВофеп паф Ьет Жедіпп Ьег 35ог1е|ипдеп апде= 
поттеп хоегЬеп. 

21и{ Ьіе ^ЭДагтасеиіеп гоігЬ дІеіф{аК§ Ьіе 93ог{фгі{і ооп Ьеп 5 % 
Ьег Ьег ©іпігеіепЬеп то{аі{феп ШаиЬепЗ апдешапЬі 

Фіе{еІЬе 25ог{фгі{і тоігЬ аиф аи{ Ьіе ©фйіегіппеп Ьег феЬаттеп= 
{фиіе апдегоапЫ 

@<ЦнШ III. 

^едеіп !)іпГтфіііф Ьег ЗаІКипдоп Ьег ^ІиМгспЬси ипЬ 
7*еіеп $нр*е* $иш 1&е|іеп Ьег |1«п>егГіШ ипЬ Ьег 

ДфЬссшІеи. 

§ 27. Фіе ©іиЬігетхЬеп ипЬ {геіеп З^огег, {о тоіе аиф Ьіе 
^агтасеиіеп ЦЬеп іп |еЬет @ете{іег 25 9Ш. рт Же{іеп Ьег Шхі= 
оег{іШ р епігіфіеп. 

2 І п т е г ! и п д .  Фхе } е п і д е п ,  ше іфе  о о г  Ь е т  ^ше і і е п  <5 е т е { і е г  
1888 Ьег $аЦ Ьег ©іиЬігепЬеп апде^огіеп, ЦЬеп еіпе 
$аЩ<й) Щг З^ияд ооп Ю 5№Ы. §и епіггфіеп. (»егді. 

35ог|фг. |йг Ьіе ©ШЬіг. Ьег Ипй>. Фограі, § 16.) 

§ 28. 21и{зег Ьег За^игг9 23е{іеп Ьег Шгіоег[гіаі і(і |еЬег 
©іиЬігепЬе ииЬ |еЬег {геіе Зи^гег оегр{Ііфіеі $ит 23е{іеп Ьег еіп= 
Зеіпеп Йеі)гЬеатіеп {йг Ьеп ЗЗфіф фгег ЖогІе{ипдеп {ете{іегІіф еіпе 
Ье{опЬеге 3<ф1ипд іш ЗЗеігаде ооп еіпет ^ЯиЬеІ {йг еіпе ©іипЬе 
іобфепШф р Іеі{іеп. 

2 1 п т е г ! и п д .  Фге  Жо г1 е { ипд еп  Ье г  о гфоЬо5=дйеф і {феп  Щго -
Іодге тоегЬеп гхіфі Ье^а^Іі ^йг піфіоЫідаіогі{фе Жог= 
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Іе{ипдеп ипЬ еЬеп{о {йг Ьге аЫ $ггоаіі{{гта апде§еідіеп 
Ьаг{ гп аііеп ^асиііаіеп Ьге {ете{іегІіфе 3<гі)Ішгд §иш 23е{іеп 
Ьег ЗДгЬеапгіеп еіггегг Э^иЬеІ {йг Ьге [гобфепШфе] ©іиггЬе 
ПІфІ йЬег(ІеІдеп. (9іе[сгфі Ье§ ф. Шпфегё Ьег 23Ж йот 25. Зий 
1885 9гг. 11411 ипЬ йот 1. Яооетбег 1885 «Кг. 16337.) 

§ 29. ©іиЫгепЬе иггЬ {те 3*фб*ег, гоеіфе {гф агг Ьегг ргаШ{феп 
ІХеЬипдеп гггг фегпі{феп ©аЬгпеі, рЦгтасеиЩфеп Зп{Шиі, адгісиІіиг= 
феті{феп Йабогаіогіиггг ипЬ рі)аггпасоІоді{феп $п{Шиі: ЬефеіКдеп, 
{огоо^І Ые|епгдеп, гсеіфе {йг Ьіе 93огІе{шгдеп фопогаг ^сфіегг, а(§ 
аиф Ьіе ооп Ьег ^опогаг§а^1ипд Ье{геіі {гпЬ, {)а6еп §иг 2Іп{фа{{ипд 
Ьег Ьеі Ьеп ІІеЬипдегг ефгЬегІіфеп З^еадепііеп ипЬ ЗІррагаіе {ете{іег= 
Ііф егпе ЗаІ)Іипд іш ЗЗеігаде ооп 5 9Ш. гп іеЬет Ьег еггосфпіеп 
ЙаЬогаіоггеп §и епіггфіеп. Фге{е§ (МЬ пгігЬ {ог»оІ)1 ооп Ьеп §а!)1еп= 
Ьеп, гоіе ооп Ьеп пгфі§аІ)ІепЬеп ©іиЬггепЬеп гп Ьег {йг Ьге Шм-
§а!)Іипд Ье§ ^опогагё {йг ЖогІе{шгдеп ЬеЦіттіеп Зе^ егфоЬеп. 

Феёдіеіфеп ЦЬеп ©іиЬггепЬе {йг Ьіе 23)ег(паІ)те ап ргаШ|феп 
ШЬипдеп, гп гоеіфеп аи§ Птоег{гШ§тШе1п Ье{фа{{іе &егфеп ^иг 
ЗЗепоепЬшгд ?отпгеп, {ете{іегІіф егпе @гдап§ипд§§а^(ипд гт Жеігаде 
поп 3 9Ш., {огоіе {егпег {йг Ьіе 5Ц)еіІпаі)те ап ргаШ{феп ЗІгЬеііеп 
іп егпег {іаігопагеп Шгпг! егпе еЬеп{оІфе Зсфіилб іпі ЗЗеігаде ооп 
4 9Ш. {ете{іег!іф ^иг (М)б{)ипд Ьег еіаіпга^ідеп ©иттеп Ьіе{ег 
Шпі{феп 21п{іа1іеп §и епіггфіеп. 

Фіе{еІЬеп За^тгдеп, гоеіфе поп ©іиЫгепЬеп деІеі[іеі гоегЬеп, 
{гпЬ аиф Ьіе {геіеп Зіфбт, шИ 21и§па{)те Ьег іп § 14, ф. 4 ап= 
дедеЬепеп ^ефпеп, §и епігіфіеп оегю{Нфіеі, гоепп {ге {гф гп Ьеп &а= 
Ьогаіогіеп Ьег Шгшег{гШ Ье{фа{ігдеп. (®оп'фг. |йг Ьіе ©іиЬіг. Ьег Ипіо. 
Фограі: § 18, тіі ЗЗегапЬеггтдеп.) 

§ зо Фге {йг Ьеп 23е{иф Ьег ЗЗогІе{ипдеп ооп Ьеп ЗіиЬЬ 
гепЬеп ипЬ {гегеп Зи^йгет §ит Же{іеп Ьег ПпЬефа! {ошоі}!, гоіе 
аиф Ьег М)гЬеагпіеп р 1еі{іепЬеп З^Іипдеп тй{{еп оог Жедгпп 
Ьег 3§огІе{ипдеп Ьег Ьет Шггоег:{іШ§Ьеатіеп {йг Ьаё Щефпипд§{аф 
епігіфіеі гоегЬеп, гооЬег Ьіе @гща{)ІепЬеп аи§ -Ьет ©фпигЬифе еіпе 
ПиШипд егііаііеп, йЬег Ьегеп ©тр{апд {ге іп Ьепг{еШеп ЗЗифе яиіШгеп. 
Шп Іегфеё дгіі аиф гэоп Ьег За^ип9 Ьге ЗЯаіггМ, Ьіе ооп 
Ьеп ©іиЫгепЬеп гпг Жеігаде ооп 6 9Ш. ег!)оЬеп гоггЬ (§ 7). Фіе 
ОиШипд Ье§ ^НефпипдёЬеагпіеп йбег Ьеп @тр{апд Ье§ фопогагё 
Ьег'*2еІ)гЬеатіеп ггэігЬ гп Ьа§ ЗЗеІедбиф Ье§ ©іиЫгепЬеп егпдеігадеп; 
Ьа{{е16е дШ.< аиф воп Ьеп 95ог1е{ипдегг, Ьіе аіё фггоаОДта Ье^егфпеі 
{ІпЬ. (фа^еШіі § 16.) 
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§ 31. Фіе §ит Же]іеп Ьег 1Хт»ег{ііаі епігіфіеіе $а{)1ипд 
іоігЬ !етеп{ай§ ^игйс&фШеі; Ьіе іп § 28 Ье^егфпек За^іипд аЬег 
шігЬ іп Ьет $аЦ ^игййдедеЬеп, гоепп Ьіе апде§еідіе ЖогІе{ипд піфі 
$и біапЬе деЬттеп і(і оЬег оог 2Шаи{ Ьеё ^аШеп ©ете(іегё аи{= 
деІ)огі ()аі 

§ 32. @іп 2Іи{{фиЬ Ьег Отігіфйгпд Ьег За{)1тгд рт Же(іеп 
Ьег Птоефа* і[і піфі: §и1а{{ід. 2ІиёпаІ)теп ?оппеп сот Фігесіогіит 
пиг аи§ 6е[опЬег§ Ьегй${гф{ідипдёгоегфеп Ііффеп де[іаііеі тоегЬеп, 
шоЬеі іп Ьіе{ет Іе^іегеп ^аііе Ьіе За{)1ипд тфі {раіег аіё {еф§ 
ЗВофеп паф Жедіті Ьег ЖогІе{ипдеп ефідеп ти§. 

§ 33. Жоп Ьег ©пігіфіипд Ьег ЗсіДОипд §ит Же{іеп Ьег 
Шііоег|гШ іоппеп аи{ ЖеггоепЬипд Ьеё ©ігесіогіитё ппЬ тіі ($е= 
пеі)тідипд Ьеё ©игаіогЗ іиЬігепЬе Ье{геіі гоегЬеп, Ьегеп аиёде-
§еіфпе1е $Ш)гипд пот фгогесіог Ье{фетід{ гоггЬ ипЬ Ьіе еіп 21гтиі:ё= 
§еидпі|з ооп Ьещепідеп опТіащеп ЬеідеЬгафі !І)аЬеп, щ Ьегеп ^НеЦоіі 
фге (Шегп де^огеп. 

З і п т е г і ип д  1 .  Жоп  Ь е т  @г т е { { е п  Ь е ё  © і г е с і о г і и т ё  і ) а п д і  
её аЬ, Ьаё еіпдегеіфіе 21гтиіё§еидпі|з {йг аиёгеіфепЬ 
ап§иег!еппеп оЬег піфі. ©аё Фігесіогіит !апп, аЬде= 
{еІ)еп ооп Ьет 21гтиіёзеидпі{з, Ьіе іп Ьіе{ег Зіпдеіедеп^еіі 
ефгЬегІіфеп 21иёШп{і:е оегіапдеп, ооп то её Ьіе{её аіё 
ефгЬегІіф апег!еппі. (ЗЗогЭДг^еп о от іб. зкаі 1885, § 20, 

Шпт. 1.) 

21 п т е г I и п д 2. $п Ьет 2Ігтиіё§епдпі^ тйЦеп Ьіе $атШеп= 
ипЬ ЖегтбдепёоегІ)аІіпі{|е Ьеё)епідеп депаи апдедеЬеп 
{еіп, Ьет ЬаЦеІбе аиёдегеіфі гоггЬ; гоепп Ьефпіде, гоеіфе 
Ьаё Зеидпі{з етр{апд*, еіпеп Жаіег і)аі, Ьапп ти{$ апде--
деЬеп {еіп, оЬ Йе^іегег поф іт Фіеп(і |іеІ){ оЬег оегаЬ 
{фіеЬеі і[і, гоеіфеё @хп?оттеп оЬег гоеіфе ^еп|"іоп ег 
Ье§іе^)1:; гоепп ЬефІЬе пиг егпе ЗЯийег ^аі оЬег тіпЬег= 
Ісфгіде ©е{фпн{іег, {о ти|з апдедеЬеп {еіп, оЬ Ьіе ЗЯиііег 
еіпе феп{гоп Ъц\ё)і ипЬ гоеіфе патепЙіф ипЬ оЬ )етапЬ 
ооп Ьеп ©еіфгоіііет аи{ $гопёЬ[іеп ег§одеп гоігЬ. Фге 
21гтиіё§еидпг{|е гоегЬеп аиёдегеіфі: а) ШпЬегп ооп @ЬеІ= 
Іеиіеп — ооп Ьеп Й еіё'21ЬеІётаг{фаІІеп [ЙгегёЬериіггіеп]; 
Ь) ШпЬега ооп ^Зефпеп, Ьіе гт Фіеп[і {іеі)еп — ооп Ьеп 
Жогде{е^іеп Ьег Йе^іегеп; ШпЬегп ооп оегаЬ{фіеЬеіеп оЬе 
оег(іогЬепеп Жеатіеп — ооп Ьеп ©іаЫ= оЬег ^геіё= 
^Зо1г§егоегтаИипдеп; с) ШпЬегп ооп ^ег{опеп, Ьге Ьеп 
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{іеиегрЦіфйдеп ©ісіпЬеп апдеІ)бгеп — ооп Ьеп іаЬі= 
Ьитлеп, ЗУіаді{ігаіеп, © епг еіпЬ еоеггоаііип д еп — йщ, поп 
Ьепіепідеп $п(іап§еп, §и Ьегеп 9^е{{ог{ Ьге ^Зефп де^бгі, 
гоеіфе Ьа§ 21гтиіё&еидпі|з етр{апді (®аДО6р§20,Итп. 2.) 

§ 34. Фге ап Ьеп Эіесіог дегіфіеіеп ©е{ифе игп 93е{геіипд 
воп Ьег $а{)1тід ргп Же[іеп Ьег Шггоег{гіаі гоегЬеп тгіег Ш!п{фІи{$ 
Ьеё 31гтиі§зеидт{{е§ Ьеш фгогесіог $и ЗХп{апд еіпеё іеЬеп <3ете[іегё 
йбеггеіфі (ЗЦеЩ* § 2і.) 

§ 35. Зиг Же{геіипд оогг Ьег (§ 33) егшсфпіеп $а1)1тгд {гггЬ 
ефгЬегІгф: а) ооп Ьегг ггеиетдеігеіеггегг ©ІиЬігепЬегг {еІ)г Ье{ггеЬідепЬе 
ШфегІе гш 9Яаіиггіаіё§еидт{з (5) ігг піфі гоеггідег аіё Ьгеі фаирі= 
{афегп: ЗМідгоп, ш{{і{фе ©ргафе, ЗЯайіешаіі!, ©е{фіфіе, Йаіеіггг{ф, 
@гіефг{ф, аиёде§еіфггеі:е ^іфпгггд иггЬ еігг 2Ігшиі:ё§еидггі{з; Ь) ооп 
Ьегг йбггдеп ©іиЬггеггЬегг гоггЬ аи{$ег Ьеш 21гти{ёзеидт|з иггЬ егггеш 
дйп{ігдеп Зеи9п^ТТе Ьеё ^гогесіогё йбег і!)ге ^й^шггд, Ьаё 33е{іеі)еп 
Ье§ епі{ргефепЬеп Щгйгё Ьег |>аІбст:ёргй{ипд иггЬ Ьіе @г{йШтд 
Ьег ітг Ьеп Жог{фгг{іеп йбег Ьге ЗІпгефпиггд Ьег ©іиЬгеп{еше{іег ап-
дедебеггетг ^Щфіегг оегіапді 

Зіггш е г 5 и тг д. фефггегг !)ебгаг{фег |)ег!игг{{ ?оггггегг г)огг Ьег 
За^ішгд {йг Ьегг 33е{иф Ьег Жог(е{ипдетг гггфі Ье{геіі 
пэегЬетг. (ффйр § 22.) 

§ 36. Фге Же{геіиггд ооп Ьег З^Іипд §иш 35е{іегг Ьег ХХпі= 
оег{іШ 1)аі ©гШд!егі {йг Ьегг 33ег1аи{ егпеё $а!}геё; |еЬоф !апп Ьіе{е 
Жегдйгг(іідиггд гш ^аіі піфіІобеггёшефег ^й^гиггд Ьеё Же{гегі:еп 
о Ьег 9^іфіег{йЦипд Ьег гп Ьеп Жог{фгі{іеп йбег Ьіе Зіпгефпипд Ьег 
©іиЬіегг{еше{іег аггдедебеггегг Же р^іфйгпдеп фш аи{ Жег{йдиггд Ьеё 
ФігесЬгіигпё аиф оог 21б1аи{ Ьег $аІ)геё{гг{і епі§одеп гоегЬеп. 
(ФфШ(і § 23.) 

§ 37. ЗІи^егЬеш гоегЬеп ооп Ьге{ег $аІ)Іцпд бе{гегі $еп{іопаге 
©е і п е г  ®  а  і  { е  г  I  і  ф  е  п  9Я  а  і  е  { і  а  і :  и пЬ  Ь е г  ©НеЬе г  Ь е г  
21Иег!)оф{іеп $ашіИе, {огоге ©іиЬггеггЬе, гоеіфе ©іірепЬгеп 
аиё Ьеп ©ишшеп Ьеё 9^еіфё{фа^её бе§іеі)еп, Ьеёдіегфеп гп егщеіпеп 
$а11еп паф ©гше{{еп Ьеё Фггесіогіишё аиф ©іірепЬіаіеп ооп ^гіоаі= 
рефпеп ипЬ ©е{еЦ{фа{1еп, тоепп Ьге $Ваі)1 Ьіе{ег ©іірепЬіаіеп Ьег 
ШгіоефШ §и{іеі)1 § 24.) 
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§ 38. Фіе ЭДщсфІ Ьег ооп Ьег За^Ш19 §иш Же{іеп Ьег 
Шйоег{іШ §и ЗЗе|геіепЬеп Ьаг{ \Ъ% Ьег @е[атші§а^І Ьег ©ІиЬігепЬеп 
піфі йбег(іеідеп. $п Ьіе З^Ф* Ьіе{ег \Ь% гоегЬеп Ьіе ^еп{іопаге 
©е і п е г  $ а і { е г ! і ф еп  ЗЯа і е а і  ипЬ  Ь е г  ( $  I  і  е  Ь  е  г  Ь е г  
2Шег*)бф{іеп $ а т Ш е, {огоіе©іиЬігепЬе, гоеіфе©іірепЬіеп аиё 
Ьеп ©иттеп Ьеё 9іегфё{фа^её егфаііеп, піфі еіпдегефпеі (ффібіі § 25.) 

§ 39. ©іиЬігепЬе, гоеіфе Ьіе Шгіоефаі Ьеі Жедіпп Ьеё 
©ете{іегё $и оегІа{{еп гойп{феп, !бппеп ооп Ьег Зсфіипд рпг 39е[іеп 
Ьег Шііоег{іШ пиг іп Ьеш ^аііе бе{геіі гоегЬеп, гоепп {іе оог Жедіпп 
Ьег 93огІе{ипдеп іІ)ге ЗЩгфі апде^еіді Цбеп. 

§ 40. ©іиЬггепЬе Іоппеп аиё бегйсЩфіідипдёгоегфеп ©гйпЬеп 
аиф ооп Ьег За^шгд Ьеё фопогагё {йг Ьеп 33е{иф Ьег 35ог1е{ипдеп 
бе{геіі гоегЬеп. 

©іиЬігепЬе, гоеіфе ооп Ьег ©пігіфіипд Ьег ЗаДОипд ?йг Ьеп 
Же{иф Ьег Жог1е{ипдеп §ипг 23е{іеп Ьег ЗДі^беатіеп Ье{геіі §и гоегЬеп 
гойп{феп, тй{{еп егпе ФагЦеШтд Ьег рг ЖедгйпЬипд фгег Шіе 
ЬіепепЬеп Ш{афеп Ьеп 6еі е{{епЬеп ^асиІШеп оог ©фІи{з Ьеё 
©ете{іегё еіпгеіфеп, гоеіфе {оЬапп Ьет Фігесіогіит беІ}и{ё Ье{гпШоег 
©п!:{феіЬипд Ьіе|епідеп Ье^егфпеп, гоеіфе {хе егпег {оіфеп 33е{геіипд 
гойгЬід егафіеп. |)іегбеі гоігЬ аіё ©гипЫаде Ьіе З^огт апдепоттеп, 
Ьа|з Ьіе 23е{геіипд ооп Ьег фопогаг§аІ)1ипд ефідеп !апп тг іп 
Же§ид аи{: 

1) @іиЬігеиЬе, гоеІфе ап |сфгііфеп ©ігрепЬіеп піфі йбег 200 
З^ибеі бе^іе^еп; 

2) (ЗіиЬігепЬе, гоеіфе гп ©гипЫаде Ьеё ЭДл± 66 Ьеё ©іаіиіё 
Ьег Шггоег{іШ Фограі оот ^а^ге 1865 ШгІег|Щипдегг егфаііеп; 
(®ог|"фг. ^ііг Ьге біиЬіг. Ьег Шгій. Фогр., § 19.) 

3) ©іиЬггепЬе, гоеіфе ооп Ьеп @г)тпа{геп Ьеё 91іда{феп 
бе§№ $ит @гІа{з Ьег Зй^ипд {йг Ьеп 23е{иф Ьег 23ог1е{ипдеп оог= 
де{іеШ; гоегЬеп; 

4) ©{фпе Ьег Жеапгіеп Ьеё &еі)г{афё іт $Йіда{феп ЗДгбе^іг:!:; 
5) ©іиЬігепЬе, ооп гоеіфеп её Ьеп ^асиііаіеп бе!аппі г{і, Ьа{з 

{іе еіпег {оіфеп Жегдйп{ігдипд гойгЬгд {гпЬ. 3й Ьіе{еп Йе^іегеп 
?бппеп аиф Ьге ЗодКтгде Ьеё теЬгсіпг{феп ©ігрепЬіаіеи = $п{Шиіё 
дегефпеі гоегЬеп. (93ог[й)г. [ііг Ьіе. ©ШЬ. Ьег Ший. Фограі, ЗЗеіІ. % §§ 16 гтЬ 
17, 6. 22 и. [. 

2 1п т е г ? ипд .  Ф і е  о оп  Ос і о б е г  б і ё  9Яа г $  { і а і і { і пЬ епЬеп  
рориіагеп 95ог1е{ипдеп {йг іефпг{фе Зше^е ипепі= 
деШіф ипЬ Ьег 93е{иф Ьег{еІбеп ипіегігеді: Ьеп Ьигф 
ІеЬеётаІіде бе{опЬеге ЗІпШпЬгдипд {е{іде{іеШепЖеЬіпдипдеп. 
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§ 41. Фіе Же{геіипд ооп Ьег фопогаг§а!)1ипд гоггЬ іеЬеётаІ 
аи{ еітг @егпе{іег §иег!аппі Фег $огідепи{з Ьег Же{геіиггд і{і ЬеЬіпді 
Ьигф ег{оІдгеіфеё ©іиЬіиш, §и Ье{{еп (Еггоегё Ьге Же{феіпідипд йЬег 
еігге агп ©фІи{? |еЬеё ©ете[іегё паф Ьегг {йг Ые еігг§е1ггегг ^асиІШеп 
деІіеггЬегг Же{ітггпипдеп Ье{ггеЬідепЬ аЬдеІедіе *}3гй{ипд ег{огЬегі гоігЬ. 
$йг Ьіе йгЬігепЬеп Ьег ЗЯеЬісггг ^аггді Ьег ^огідепи^ Ьеё ^опогаг* 
ег!а{{её поп Ьеггг гефі^егіід аЬ{оЬггіегг ехатеп рЬіІоворЬісит аЬ. 
08ог[с1)г. [ііг Ьіе ©ІиЬіг. Ьег ІІтО. Фоіфаі, § 19.) 

$геге Зиртег ггггЬ ^атасеиіеп €оггпеп тоеЬег поп Ьег З^Ф&пд 
рт Же{іеп Ьег ШгЬег{гШ, поф поп Ьег ©пігіфіипд Ьеё |)опогагё 
Ье{геіі гоегЬеп. 

§ 42. @ё і{і !еіпет ЗДгЬеатіеп де{іаОД, поп {гф аиё аи{ 
21п{ифеп Ьег ©іиЬігепЬеп Ьге Зсфіипд Ьеё фопогагё {йг Ьге поп 
фт деі^аііепеп ЖогІе{ипдеп оЬег ргаШ{феп ПеЬипдеп $и ег(а{{еп. 
08ог[фг. [йг Ьіе ©іиЬіг. Ье Шгій. Фограі, § 21.) 

§ 43. Жег Ьег ^тшаігісиіаігоп еіфсШ іеЬег ©йгЬггепЬе аи^ег 
Ьег ЯТСаігіМ поф еіп ЖеІедЬиф ипЬ егп ЖеІедЫай, гп гпеіфе ег Ьаё 
Жег§егфт{з Ьег|епідеп ЖогІе{ипдеп, гпеіфе ег іпг (аи{епЬеп 8еше{іег 
р ̂ бгеп гпйп{фі, егп§иігадеп Щ. $п Ьеп {оІдепЬеп ©ете{іегп гоггЬ 
фгп пиг егп ЖеІедМаіі іп Ьег ©апсеііег {йг 31пде1едеп!)еііеп Ьег 
©іиЬігепЬеп аиёдегеіфі. Фге {геіеп ЗиЕрт егфаііеп рпаф{і егп 
ЖеІедЫаіі ипЬ пиг аи{ Ье{опЬегеп 2Вип{ф аиф еіп ЖеІедЬиф. 
(3)а[е16[1 § 22 шіі ЗЗегапЬегипд.) 

§ 44, Фге Ьгег Іе^іеп &аде, гпеіфе Ьепг Жедіпп Ьег Жог= 
Іе{ипдеп егпеё |еЬеп @ете{іегё погаиёдеі)еп, деііеп аіё $гі{і щх Жп-
па^пге Ьег ЗЯеІЬипдеп поп ©еііеп Ьег ©іиЬкепЬеп {йг Ьге аи{ Ьаё 
Ьепог{іе^епЬе ©ете{іег апдеШпЬідіеп Жог1е{ипдеп ипЬ ргаШ{феп 
ШЬипдеп, {о гпіе аиф §иг ФгфеЬипд Ьег Ье^йдііфеп ^опогаг§а{)1ипдеп 
(§§ 28 ипЬ 29). 

©егп Фггесіоггипг )еЬоф {іеІ)1 Ьаё Зіефі §и аиё ЬегйсІ!{іфіідшідё= 
гпегфеп ©гйпЬеп ещеіпеп ©іиЬггепЬеп Ьіе ЗЯеІЬипд {йг Ьіе поп 
г^пеп §и ()бгепЬеп ЖогІе{ипдеп ипЬ Ьге ©пігіфіипд Ьеё ^опогагё 
аиф паф Ш>1аи{ Ьег ешсфпіеп $гі[і, іеЬоф Ьіппеп еіпег Зе^ яоп 
^оф{іеиё {ефё Жофеи, §и де[іаШп. фа* ет ©іиЬігепЬег Ьаё фопога 
ігп &аи{е поп {ефё Жофеп, погп Жедгпп Ьеё егпе{іегё дегефпеі, 
пгфі епігіфіеі, {о гоггЬ ег аи{ ЗІпогЬииид Ьеё З^есіогё аиё Ье 
1Ыоег{гШ еиі1а{{еп [е{ша1гісиіпЧ] ипЬ !апп ег{і гпгеЬег гп Ьіе За^ 
Ьег ©іиЬігепЬеп аи{депотпгеп гпегЬеп, пафЬепг ег Ьаё фопога де= 
§аі)И ипЬ аи^егЬегп Ьге т § 7, ф. 1, аггдедебепеп Жегр{1гфіипдеп 
ег{йШ ()а1 
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$йг Ьіс {геіеп ЗиЗДег ипЬ ^агтасеиіеп і[і Ьіс $егі Ьег 
9МЬипд ипЬ Ьег ШщсфІітд Ье§ фопогаг§ Ьіе{еШе, іте {йг: Ьге 
©іиЫгепЬеп; 21и§паІ)тпеп !оппеп пиг аи§ Ье{опЬег§ Ьегйс!{гф{гдипд§= 
тоегфеп ©гйггЬеп §идеІа{{еп гоегЬеп. (23ог[фг. [иг Ые ©ШЬІГ. Ьег Ппіи. 
©спфсй, ЗЗеіІ. 9(. §§ 9 гіпЬ 10, ©. 21, и. [. 

2 1п т е г ! ип д .  Ф і е  2 І и § г о а { ) 1  Ь е г  2 3 о г І е { ипд еп  и г гЬ  р г аШ{феп  
ШЬипдеп Ьег ©іиЫгепЬеп ефіді ипіег ©опігоіе Ье 
ФеГагіе Ьег Ьеіге^еггЬегг ^асиІШеп тіі 23егМ(гфйдгтд 
Ьег ооп Ьеп Йе^іегеп арргоЬггіеп ©іиЬіепрІапе иггЬ Ьег 
35ог{фгі{іеп йЬег Ьге ЭДпгефпипд ооп @іиЬіеп{ете{іет 

§ 45. ©ег @тр{апд Ье§ $огіогаг§ {огооі}! {иг Ьге оЫіда= 
іогі{феп, аІ§ аиф {йг Ые тфіоЫлдаіойІфеп ипЬ {йг Ьіе аШ 
оаіі{{гта Ье^еіфпеіеп $огІе{ипдеп шігЬ сои Ьет Фігесіогіит егпет 
ЗЗеатіеп Ьег Шгіоег{іШ йбегігадеп ипЬ ипіегігеді Ьег Йегіипд ипЬ 
©ОПІГОІе ЬІе{ег ЯЗеІ)бі*Ье. ($ог[й)г. [йг Ьіе іиЬіг. Ьег ШгіЬ. Фограі, § 2Г).) 

§ 46. Фіе ©ІиЬігепЬеп {гпЬ ітгегфаІЬ Ьег гп § 44 Ье§егфпеіеп 
$гі{{ сегр{Тгфіеі Ьеі Ьет ^иг ЗІппаІ)те Ье§ |)опогаг§ Ье{ігттіеп 
ЗЗеатіеп тгі фгеп ЗЗеІедЬйфегп ипЬ ЗЗеІедЫаІіегп §и ег{фегпеп ипЬ 
Ьіе Зсфйгпд §и епігіфіеп оЬег Ьеп 91афгоеі§ ^и Іге{егп, Ьа{з {ге ооп 
Ьег ©піпфіипд Ьег{е(Ьеп 6е{геіі {гпЬ. ШЬег Ьіе ооп фпеп деІеі{іеіе 
©іща^іипд Ье§ фопогагё еіфаИеп {іе еіпе Пигііипд гп Ьет ЗЗДедЬифе. 

Феп {гегеп $иІ)бгегп, гоеіфе !еіп ЗЗеІедЬиф Ье{г^еп (§ 43), гоігЬ 
Ьіе ©іщаі)1ипд Ье§ фопогагё аи{ Ьет ЗЗеІедЫаШ оегтегИ 

«о&ііеі IV 
^Ріфіеп Ь« 5ІиЬі«пЬси гоа^гспЬ іІ}м 51иЬі«щсі(. 

§ 47. $еЬег ©іиЬ сепЬе еіфай гп Ьег ©апсеііеі {йг Зіпдеіедеп^ 
і)еііеп Ьег ©ІиЬггепЬеп Ьег {егпег 21и{па^те еіпе ЙедШтаігоп^а іе, 
гоеіфе ег {іе!§ Ьеі {гф ігадеп ти{з ипЬ аи{ ЯЗегІапдеп Ьег ЗЗеатІеп 
Ьег Шгіоег{іЩ оЬег Ьег ^оіг^еі ипгоеідегііф оог§игоеі{еп і)аі. да 
^аіі Ьег ©іиЬггепЬе Ьге{еІЬе оегіогеп, і[і ег оегр{ІгфІеі, е§ ипоег^йдііф 
Ьег* ^Ыі§ег ипЬ Ьет ^гогесіог апщегдеп. 91аф @тгегфипд еіпег 
ооп Ьег $оІі§еі аиёдегегфіеп ©оріе Ье§ 2Іп§егдеде{ифе§ ег{)Ш Ьег 
©ІиЬігепЬе ап (ВМе Ьег оегіогеп дедапдепеп ЙедШтаііоп§!агіе егп 
®ир(ісаі Ьег{е16еп. ічЗЗог[ф:. [йг Ьіе іиЬіг. Ьег Ипій. 3)огр., § 28 ипЬ 35ог[фг. 
йот 16. № 1885, § 32.) 

2 
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§ 48. $еЬег ©іиЬігепЬе ттш^ {еіпеп 2§ог= шгЬ ^атШетгатеп, 
|еіпе ЯВоІщшгд шгі депсшег 21пдаЬе Ье§ |)аіі§Ье|і^ег§, Ьег ©іга{зе 
ггпЬ Ьег З^итшег Ье§ фаи|е§ гп Ьа§ іп Ьег ^еЬеІІеггриЬе бе{гпЬНфе 
23иф еіпігадеп. ®ге{е ЗІпдаЬе ти|з гтгеіфаШ Ьег ЬеіЬеп ег(іеп 
Жофеп Ье§ @еше(іег§ ег^оідеп. ЗЗеі еіпег ЯЗегапЬегипд Ьег 2Воі)пшгд 
шйЦетх Ьіе біиЬггепЬеп фге пеие ЗІЬгеЦе тгсегрдйф іп Ьге|е§ ^иф 
егпігадеп. 

еіи ©іиЬігепЬег сот Э^есіог оЬег ^Згогесіог ЬеигІаиЬі ипЬ 
Ье^іпЬеі ег (гф гп ^оіде Ье(|еп гп Ьег Ьеіге^епЬегг Зеі* агг|зеіфаШ 
$ифш§, {о Ці ег ггаф {еіпег ЭЫгсОДг Ьге согде^фгге&епе ЗШфегІггггд 
|о{огі ігг Ьег феЬеІІегг(іиЬе тафегг. 

§ 49. Фіе іиЬггепЬеп (гггЬ сегрЩфіеі аііе ЗІггогЬггипдегг Ьег 
Шггоес(гШ§<ш{оггШегг иггшеідегііф ег[й11еп, гоеіфе г()пегг еггігсеЬег 
тйггЫгф оЬег гп |фгі{Шфег ^огт іп Ьет фаирІдеЬаиЬе оЬег ггг Ьеп 
®1ті!еп ггпЬ Ьеп йбгідеп $п{Шиіеп Ьег Ппігіег{ііаі его^пеі гсегЬеп. 
^еіп ©іиЬггепЬег Ьаг{ (гф {еіпег @пі(фи(Ьідипд аи{ Ьіе Шг?еппіт|з 
Ьег атіііфеп 23е!атгЬгафипдеп 6еш{егг. ©ІиЬггеггЬе, гсеіфе ггдеггЬ 
гсеіфег ЗЗе{фаЬгдипд Ьег іп Ьеп Эіаитеп Ьег Шгіоег^гШ Ье|іпЫгфеп 
атШфеп 33е!аппітафипдеп ІфиІЬід Ье{иггЬегг |тЬ, иггіегігедегг Ьег 
ЗЗесфпЬггггд. (23ог|'іг. [йг Ьіе ©ІиЬіг. Ьег ИпЬ. Фоіфаі, § 31.) 

§ 50. $еЬег ЖогІаЬиггд сог Ьге 1ХггЬег|г1:аі§аи1огіШегг Ьигф 
Ьге аи§де(іейіегг 93е!аппі:тафигідегг, 2Ігг§еідегг оЬег феЬеЙе ЦЬегг Ьіе 
©іиЬігеггЬегг иггсегрдііф ^оіде $и Іег(іегг. 2Вег гаедегг $гап?§еіі гп 
Ьет апбегаитіеп ^егтгп ег|феіггегг Ье^іпЬегі г(і, і)аі §и |етег 
(ЭДфиІЬгдиггд егп Ьеп де{е^Ифегг 21п{огЬегипдеп еггі{ргефепЬе§ 
ЙК^ШфеЗ Шіе(іаі етргеіфеп. (2)а[еШ[і § 32, тіі ЖегйпЬешпд.) 

§ 51. 31и^ег§аШ Ьег ©еЬаиЬе тгЬ $п|Шиіе Ьег Шт>ег{іШ 
ипіегііедеп Ьіе ©іиЬігепЬеп Ьеп роіг^еіііфеп ЗІпогЬпипдеп іп аІІдетеіггег 
©гипЫаде. ©ге ІІпіегогЬпипд иггіег Ьге 21и{{Іфі Ьег ^ЗоИ§ег 6е{гегі 
|ге іеЬоф гггфі согг Ьет ©еі)ог[ат, Ьегг {ге фгег Шгвег:|гШ§оЬг:ід!егі 
аиф аи^егі)аШ Ьег ©еЬаиЬе Ьег Шт)ег|гШ р (еі(іеп ЦЬегг. (2>фі6[і 
§ 33, шіі ЯЗегапЬептд.) 

§ 53 ®іе ЗіиЬігепЬеп тй^егг ©і)г[игфі егшег{еп аііет роо 
$  {)  г  е  г г  ® а і { е г 1 гфе г г  9Яа і е ( і а і е г г :  Ь е т  ^ а г | е г ,  Ь е г  ®аЬ  
{ е г г п ,  ̂ { ) г е г г  ^ а і | е гПфе г гфо І ) е і і е г г :  Ь е т І і ) г о г г { о І д е г  
©а | а г е г с і * {ф ,  Ь еп  © го ^ { й г ( і е п ,  Ь еп  © го ^ і й г і і і п п еп ;  
{егпег Ьет 9Яіпі(іег Ьег ЖоЙ'ёаи^Шгипд, Ьет ©оііедеп Ье§ ЗЯітІіегё, 
Ьет ©игаіог Ье§ Йе^гбе^іШ, Ьет @е^йІ|еп Ье§ @игаіог§, Ьет ©епегаЬ 
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доішегтіеиг, ©оггоегпеиг, ©іаЬідоішетеиг, Ьет б Шфеп ©г§Ьі{фо{ 
ипЬ айёп фгегх Ьігесіеп 93огде|е^егг ипЬ фго|е{{огеп. (95ог|фг. йот 
16. ЭДаі 1885, § 36). 

§ 53. 93оп Ьеп іиЬігепЬеп тоігЬ Ьіе ЯЗеоЬафігтд Ье§ Жп-
|іапЬе§ ипЬ Ьег фбЩф!еіі де^огЬегі ©те ^ипЬдеЬипд Ьеё 23еі{аІШ 
оЬег Ьег ЗШзЬіШдггпд іп Ьеп ЗІиЬііогіеп іп ЗЗерд аи| Йе^г&еатіегі 
і(і ипіег !еіпет ЗЗошапЬе ипЬ іп Іетег %охт §и(а||ід. § 37.) 

§ 54. 2Вепп Ьег ЙеІ)гЬеатіе рг 95огІе{ипд !отті, тй{|егі 
айе ©іиЬігепЬеп іт ЗІиЬііогшт аи{ %егг ^ріа^еп |еіп ипЬ паф Ьет 
ЯЗедігігг Ьег 23огІе{игід і(і е§ Мггет ЗиР*ег деЦаііеі іп Ьа§ ЗІиЬі= 
іогіит еіпрігеіеп. (®фіб[і § 38.) 

§ 55. Феп ©іиЬігепЬеп і(і е§ оегЬоіегі Ьеі фгет ©іпігііі іп 
Ьіе Шш>ег[гіаі аи| Ьеп ^геіігерреп иггЬ ігг аііегг Шитеп Ьефібеп 
р гаифегг, Ьге Ьа§и Ье(опЬег§ Ьергттіегг ^іттег аиёдегготтегг. 
(Фа[еВДі § 39.) 

§ 56. ©іе ©іиЬггеггЬегг гиегЬегг а(§ еіщеігге 23е[ггфег Ьег Шгг= 
оег(іШ апде[е!)егг; иггЬ Ьагиггг і(і ігг Ьегг З^аитегг Ьег Іе^іегеп ?еіггег1еі 
&1)аіідМі ЬефІЬегг р1а||ід, гоеіфе еіггегг согрогаігоеп (Ц)ага!іег агг 
|гф ігаді. 2Хи{ Ьіе|ег @гггпЫаде і(і ггг Ьег ШіЪег|гШ ипЬ Ьегеп Жп-
|"іаІ1еп Ьге ІХеЬеггеіфипд г)оп ЗІЬге[|еп иггЬ @е(ифеп тіі Ьег Ппіег= 
|фгі[і ооп теі)гегегг ^ефггегг, Ьіе ЗЩеггЬгтд оогг Фериіггіегг, Ьа§ 
21и§{)агідегг оогг гоа§ гттег {йг ЯМатгітафгггідегг гт 91атегг оогг 
©іиЬігепЬеп иггЬ ЬегдІ. ггіфі де{іаііеі. 

Зіггтег^ггггд. ІІеЬегфаирі !бтгегг Мпегіег ^8е!аггпітафипдегг 
оІ)пе 11ггіег{фгі{і Ье§ ^ЗгогесіогЗ ггг Ьег ШгЬег{гіаі аи§= 
де[іе!Іі гоегЬегг. (ФфИф §• 40.) 

§ 57. $гг Ьегг ©ебаиЬегг, аи{ Ьегг |)о{егг иггЬ ггг Ьегг ©агіегг 
Ьег Шггоег(гШ г(і Ьге феггіфігтд оогг (іиЬеггВДегг ©реі|еі)аи{егп, 
[огаге г>огг ^еаіегоог[Шгтдегг, ©опсегіегг, ЯЗсШегг ипЬ апЬегегг аі)гг= 
Ігфегг, !етегг гг>і{{егг[фа{Щфегг (ЭДагаЙег ап {гф ігадеггЬеп б{[еггШфегг 
©е{еЯ{фа{1еп иггЬеЬгггді оегЬоіегг. 

21ггтег!ипд 1. Фегг ©іггЬігепЬегг г(і оегЬоіегг §и ггдепЬ 
егггет тоо^іфаігдеп З^ей б^епіііфе ©оггсегіе, ©фагг|ріеІе, 
Щ>епЬе иггЬ аггЬеге б{{еггШфе @е{еЩфа{4еп оІ)гге 6е|оггЬеге 
©епе^тідиггд §и оегагг[Ыіегг. (ФгсиШг Ье§ ЭДіпі[іег§ Ье§ Зппет 
йот 15. 9Ког§ 1887, %г. 678.) 

2* 
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2 1п гп е г ! ип д  2 .  @б еп { о  і { і  е §  о е г б о і е п ,  о і і п е  Ь е { опЬе г е  @е=  
пе1)тгдшгд Ьег паф[іеп 95огде{е^еп {гф ап ЩхгхіЬг-
Зеидипдеп, Ьге еіпеп б{{епШфеп @^ага!іег ^аЬеп, р Ье--
феіігдеп; Ьіе Ьег ЗЗегІе^ипд Ьіе{ег 93ог{фгі{і ©фиІЬідеп 
гоегЬеп аи§ Ьег -2еі)гап(іаІі епіІа{{еп. (9^е|сгір1 Ье§ Ш\-
пг{іег§ Ьег ШЖ. вот 10. ©есетЬег 1886, Ш:г. 18015.) 
(ФфЦ ^ § 41.) 

§ 58. ©еп ©іиЬігепЬеп {гпЬ аііе ооп Ьег ОЬгідСеіі пгфі де= 
пе^тідіеп 23ефтгиІипдеп ипЬ Зіфпгигеп!йп{іе §ит Згоес! дегпеіп{апгег 
ОЗегафипд ігдепЬ гоеіфег Зіпдеіедегфеііеп, Ьа§ фаііеп о{{епШфе 
Э^еЬеп ипЬ еЬеп{о іедііфе ЗХгі ооп @еІЬ{апггпІипдеп ипіефді 
(Фа|еІ6[і § 42.) 

§ 59. ©еп ©ШЬггепЬеп гоггЬ Ьіе 22)еі1па1)те ап гоаё ггпгпег 
{йг деІ)еіпгеп ©е{е(1{фа{іеп ипЬ ЗЗегегпеп, гоге &апЬётапп{фа{іеп 
ипЬ Ьегді, аиф гоепп {іе !еіпеп оегЬгефегг{феп Зтаес^ і)аЬеп, ипЬ 
аиф {одаг Ьег (ІіпігШ гп Ьіе оогп ©е{е^ егІаиЬіеп ©е{еІІ{фа{іеп 
оегЬоіеп, гоепп гп |еЬегп еіщеіпеп ^аіі Ьге ©епе^гпідшгд Ьег паф{іеп 
ПпгоефШЗ = ОЬгідМі Ьа^и піфі егбеіеп гоогЬеп і{1 (9^е{сфі Ье§ 
ф. 9Жпі{іег§ Ьег 2$Ж. оогп 14. $и!і 1887 91г. 10643.) (3>аі"еіьіі § 43.) 

§ 60. Феи ©іиЬггепЬеп гоггЬ оегЬоіеп, гоаі)гепЬ Ьег дап§еп 
Зеіі фге§ 21и{епфа(іеё аи{ Ьег Шггоег:{гШ іп Ьге Щг р ігеіеп. 
(3)а|е16[і § 44.) 

§ 61- 21и{ Ьег Шггоефаі гоепЬеі {гф Ьег ©іиЬігепЬе іп аііеп 
{еіп ©іиЬгипг Ьеіге{{епЬеп Зіпдеіедеп^егіеп ап Ьеп ©есап {еіпег ^а= 
сиІШ; іп аііеп йЬггдеп ЗІпдеІедеп^егіеп — ап Ьеп ^Вгогесіог ипЬ 
гоедеп {оп{іідег 2Іи§!йп{іе ап Ьіе ©апсеМ Ьег Шггоефіаі (2аі"еШй § 

§ 62. ©іп гедеІгпа{зідег 23е{иф Ьег $огІе{шгдеп ипЬ егпе 
е6еп{о!фе ^еііпа^гпе ап Ьеп ооп Ьег ^асиІШ апдеогЬпеіеп ипЬ 
а!§ оЫгдаіогі{ф апег!аппіеп ргаШ{феп 23е{фа{{ідипдеп гоггЬ іеЬегп 
©іиЬггепЬеп §иг ^{Ігфі: дегпафі ($а|еі6[{ § 5о.) 

2 1пшех ?ипд  1 .  © г е  © іиЬ і х епЬеп  { г пЬ  о е тф { І іф і е і  а й е  оЫг=  
даіогі{феп 36ог(е{ипдеп ипЬ ргаШ{феп ПеЬипдеп Ьег]епгдеп 
$афег §и ЬеІедеп, гоеіфе §и Ьеп $гй{ипдеп аи{ еіпеп 
@гаЬ оЬег еіпе ЖйгЬе деііогеп ипЬ Ьіе{е16еп {Іег{зід $и 
6е{ифеи. ©ег 23е{иф ооп $ог(е{ипдеп, гоеіфе {ге піфі гп 
оогде{фгчеЬепег ОгЬпипд беіеді §аЬеп, і{і фпеп гп Ьег 
ооп оЫідаіогг{феп ©іиЬіеп {геіеп Зегі пиг Ь егтаІ іш 
93егІаи{ Ье§ ©ете{1ег§ де{іаііеі Шдгёпа^теп Сбппеп пиг 
аи{ 6е{опЬег§ §и Ьегйй{гф1:ідепЬег ©гипЫаде оотп З^есіог 
де{іаііеі гоегЬеп. (Йогіфг. [йг Ьіе ЗіиЬіг. Ье Шііо. Тограі, § 34.) 
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2 1п т е г ? ипд  2 .  Ф і е  9 3 г й { т г д еп  а и {  е і п еп  © г аЬ  оЬе г  е г п е  
ЗВйгЬе гсегЬегг ігг аііегг ^асиІШеп паф Ье{опЬегеп, оогп 
ЗЛгпі(іег Ьег 2Ы?§аи{Йагипд бе(Шгдіеп 93ог{фгг{іеп ипЬ 
^Ргодгагпгггегг абде^аііегг. ©еЬгийіе ©уепгріаге Ьіе{ег 23ог= 
{фгі{іеп иггЬ ^годгаггггпе гоегЬеп іп Ьег ©апсеііег Ье§ 
®оп{еіІ§ дедеп егпе бе[ігттіе ЗаДОипд аиёдегеіфі 

§ 35.) 

§ 63. Феп ©іиЬігепЬеп г{і Ьа§ #гфодгар{)ггеп ооп 95ог= 
Іе{ипдеп ипЬ ©опіресіеп ипЬеЬіпді оегЬоіеп. Фа§ Йіфодгар{)ггеп 
ооп $огІе{ипдеп ипЬ @оп{ресіеп і[і пиг Ьеп ЗДгЬеатіеп {еШ{і де{{аііеі 
ипЬ §гоаг тіі Ьег 93еЬіпдшгд, Ьа{* Ьіе{е Ііфодгарі)ігіеп 21и{§егфпипдеп 
еЬеп{о гоге деЬгис&е ЯЗйфег іп Ьеп фапЬеІ !огптеп. (23ог|фгі[іеп ізоп 
16. 9Каі 1885, § 51.) 

§ 64. Фіе віиЬігепЬеп Ьепи^еп Ьіе ЗЗіЫіофе! Ьег Шиоег(гШ 
ипЬ Ьіе §йІ{§тШеІ Ьег апЬегеп ЗДгапраІіеп Ьег Шгіоег{іШ іп 
©гипМаде Ьег {йг }еЬе егп^еіпе 21п{іаІі Ье{опЬег§ {е{іде{іеШеп 35ог= 
{фгг{іеп. (ффібр § 52.) 

§ 65. ШгЬетШеЙе ©ІиЬггепЬе !бтгеп, ипіег Ьег ЗЗеЬтдипд 
1аЬеІІо{ег $Ш)гипд ипЬ ефідгеіфеп іиЬгитЗ, ©іірепЬіеп ипЬ ІХпіег^ 
{Шзипдеп депіе^еп оЬег ооп ЬегЗ^Іипд {йг Ьге ооп фпеп §и 1>огепЬеп 
35огІе{ипдеп Ье{гегі гоегЬеп. (2а[еіб[і § 53.) 

Фіе гп §§ 47—58, 61, 63 ипЬ 64 епфаЙепеп ІЯедеІгг {іпЬеп 
аиф аи{ Ьіе {гегеп Зиі)огег тіі @іп{фІи{з Ьег ЗДагтасеиіеп фге 
ЗІпгоепЬипд. 

V 

І^деГи йбег Ьіе Зкшйипд Ьег 2(піо«|іШ$6і6[іо15е6 

ооп ^сікп Ьег ^ііиЬігсиЬси пий [геіеп ЗпЦдт 

§ 66. ^еЬег ©іиЬігепЬе, гоеіфег Ьге Шгіоег{гШ§ЬгЬІгофе! §и 
Ьепи^еп гойп{ф1, егі)аІі гп Ьег ©апсеШ {йг Щпдеіедеп^еііеп Ьег 
©іиЬігепЬеп егпе Ье{опЬеге, оогп З^есіог ипіег^еіфпеіе ЗиІаРагіе, 
гоеІфе ег Ьет ЗЗеагпіеп Ьег ипіоег{гіаі§ЬгЬИофе! йЬегдгебі Феп 
{геіеп З^огегп гоггЬ Ьіе{е ЗиІа{з!агіе іп Ьег ©апсеііеі Ье§ ©оп{еШ> 
аиёдегегфі (23ог[ф:. [йг Ьге іиЬгг. Ьег Шггй. Фоіфаі, § 39.) 
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§ 6Т. Фіе ІІпіоеіігіаіёЬіЬНофе? &тп ооп Ьеп ©ІиЬігепЬеп 
ипЬ {геіеп ЗиРт,и, ЗШёпсфтс Ьег 6отг= ипЬ $е{ііаде іадііф 
ооп 10—2 Щх ипЬ іп Ьеп ^егіеп, тіі 21ш>паІ)те Ьег ©отііаде, 
іадігф поп 12—2 Щ)г Ьетг^і гоегЬеп. § 40, тй ЯегйпЬешпд.) 

§ 68, Жег еіп ЯЗиф §ит 2е{еп р еіфайеп гойп{фі, Ці Ьеп 
5Ше( ипЬ Ьіе Эіиттег Ье{{еІбеп аи§ Ьет ЩфегсаЫоде, {огоге {еіпеп 
93ог> ипЬ ^атШеппатеп аи{ еіпеп §и Ьіе{ет З^ес! гп Ьег ЯИЫіоіфеІ 
оогІ)апЬеггеп Ье|опЬегеп Зе̂  3й [фшбеп ипЬ Ьеп{е№еп Ье^и{§ 
@тр{апд§ Ье§ дегойп{фіеп $ифе§ Ьет Ш>Ііо#>е!§=ЗЗеатіеп, гоеіфег тгі 
Ьег ЭДиёгегфипд Ьег ЗЗйфег Ьеігаиі г{і, $и йЬсгдеЬеп. ©ег Зи*гііі 

Ьеп 93йфегг:еро{гіогіеп г{і !еіпет ©іпЬігепЬеп ипЬ {гегеп Зи̂ ге 
де{іаііеі. ффШЦ § 41.) 

§ 69. ЗВег Ьіе ооп фт Ье^еіфпеіеп ЗЗйфег пиг §ит Йе{еп 
гп Ьет Йосаі Ьег ЯЗгЫіофе! еіфаііеп ^аі, і{і оегрЦіфІеі, {іе, е )̂е ег 
Ьа{{еІЬе оегІа{зі, Ьет Ш)Іго#)еІ:§ = 23еат{еп гогеЬег §игйс?§идеЬеп. 
Щфег аи{ Ьеп &е{еіі{феп ргйс^и(а{{еп і(і пгфі де{іаііеі (Фа{еШТ* § ы) 

§ ТО. 2Вйп{фі еіп ©іиЬігепЬег оЬег егп {гегег Зіфогег Шфег 
тіі паф фаи{е §и пе т̂еп, {о І)аі ег йЬег |еЬе§ Жег̂ ' еіпе Ье{опЬеге 
Оиіііипд паф оогде{фгіеЬепег $огт аиё§и{Меп, Ьіе еіщеіпеп 
ОиШипдеп пеЬ{і Ьеп Шфегп Ьет Ьеіге^епЬеп Ш)Ііо#)е!§ = ЗЗеатіеп 
§иг ©опігоіе §и йбегдеЬеп ипЬ г{і ег(і, пафЬет Ьге{её {іаііде{тгЬеп, 
Ье{иді Ьіе Шфег паф фаи{е §и пе т̂еп. (ффшр § 43.) 

§ 71. ©іе еіщеіпеп ОЗапЬе Ьег ^иг Зеі* іп @еЙипд (1е{)епЬеп 
аИдетеіпеп ипЬ Іосаіеп ©е{еізбйфег, {егпег  ̂афі- ипЬ іпсипаЫе 
ЗІиЗдаЬеп, !о[іЬаге ЗВег!е тіі $ир{ег{ііфеп, фапЬ{фгг{іеп ипЬ Жогіег= 
Ьйфег аЕег Шл:і ?оппеп пиг іт Йосаі Ьег ЯЗіЫіофеІ {еІб{і Ьепи і̂ 
гоегЬеп. ^Вйфег, гоеіфе паф Ьеп ©еп{иггедеІп {йг Ьеп аКдетегпеп 
©еЬгаиф оегЬоіеп {гпЬ, гоегЬеп ©іиЬггепЬеп ипЬ {гегеп ЗиІ)бгепг 
піфі аиёде^еіфі. (3)а|е16[і: § 44 тіі ЯЗегстЬегтгд) 

§ 72, ©іе ЗДгбеатіеп Ьег Шгіоеіс{гШ ^аЬеп р |еЬег Зеіі ипЬ 
ипіе аИеп 11т{іапЬеп Ьа§ Жоггефі Ьеі Ьег ЗЗепи^ипд ооп 2Вег!еп 
Ьег Шіоег{гШ§=2Шіо#)е!. г{і Ьа1)ег |еЬег ©іиЬігепЬе ипЬ {геіе 
Зиргег оегр{Ігфіеі егп ОЗиф, гоеІфеЗ Ьіе і̂Ыіофе^ё = ЗЗеггоаІІипд 
фт аЬ{огЬегі, {о{огі §игй(І§и(ге{егп. (®а[еіб(і § 45.) 

§ 73. $еЬег ©іиЬігепЬе ипЬ {геіе З^̂ гег Ьаг{ піфі те{)г 
аЫ 5 ^апЬе §и діеіфзеііідег ЗЗепи^ипд аи^ег!)а{Ь Ье§ 55іЫгоі{)е^= 
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Йосаіё еіфаііеп. @іпе ШІЬгоеіфипд ооп Ьіе{ег ЭіедеІ і{і пиг іп Ьет 
$ай р!а{{ід, гоепп Ьег Ші{Шеі: Ьет 03іЫіофе!аг пафгоеі{еп !апп, 
Ьа{з ег тіі еіпег 6е|опЬегеп іоі{{еп{фа{Шфеп Зігбеіі Ье{фа{1іді і{1 
$п Ьіе{ет ІеЬіегеп $айе !апп ег Ьг§ 10 ЗЗапЬе аиёаетфі егЬайеп. 

§ 46.) 

§ 74. $еЬег віиЬіхепЬе ипЬ {геіе Зи^бтсег і{і оегр{ііфІеі аИе 
аиё Ьег* ^БіЫіоі^е! епііе^піеп ЗЗйфег паф 21Ыаи{ ооп оіег Жофеп 
§игйс?§и(іе{егп, !апп Ьіе{еІЬеп |еЬоф, гоепп {ге ипіегЬе^ пгфі апЬег= 
іоеШд Ьеде^гі гоогЬеп {гпЬ, аи{'§ Леие егфаііеп. (®а[еіб(і § 47.) 

§ 75. 21фі &аде оог <5ф1и{} Ье§ ©ете[іег§ тй{{еп аііе аи§ 
Ьег 03іЫіо11)е! епііеіщіеп ОЗйфег ооп Ьеп ©іиЬігепЬеп ипЬ {геіеп 
Зіфбгегп аЬде!іе{егі гоегЬеп. ($а|еШ[* § 48о 

§ 76. ЖггЬ егп епііе^піеё $Виф пгфі гефі^еШд 
Ке{егі, {о ігШ егпе 9Лаі)пипд Ьигф Ьеп Ш>Ігофе!§Ьгепег еіп, теіфег 
{йг ]еЬе егщеіпе 9)1аІ)пипд ооп Ьет ©аитідеп 20 $ор. еіфаіі ©ег 
ЬеЬге^епЬе ©ІиЬггепЬе оЬег {геіе ЗиРгег &пш сг[і паф ^ЗеггфІгдипд 
Ьге{ег ©фиІЬ Щфег: аи§ Ьег* итое {іШ§ЬіЬІгофе! гоіеЬегит паф 
фаи{е еіфаііеп. § 49.) 

§ 77. Лаф Ьгегтаігдег оегдеЫіфег ЗЯа^пипд дШ еіп егп= 
де{огЬегіе§ ОЗиф а(§ оегіогеп ипЬ гоггЬ Ьег Жегф Ье{{еІЬеп {о{огі де= 
гіфіііф ЬеідеЬпеЬеп. (®а[еіб[і § 50.) 

§ 78. ^апп еіп ©ІиЬггепЬег оЬег {геіег Згфбгег еіп Ьег 1Хпг= 
оег{іШ§ЬгЫіофе! де^бгідеё ЗЗиф пгфі 5игйсШе{егіг, гоеіі е§ оегіогеп 
оЬег §и ©гипЬе дедапдеп, {о і{і ег оегр{Ігфіеі Ьа{{еІЬе Ьигф егп 
апЬегеё іоо^Іег^аИепеё %етрІаг §и еф^еп оЬег Ьеп Жегф Ье{{еІЬеп 
^и епігіфіеп ({йг ЗЗйфег, Ьге поф гт 03ифІ)апЬеІ §и ^аЬеп {гпЬ, Ьеп 
ЯаЬепрсегЗ). &гШ Ьег Ьет @г{а^ {йг Ьа§ ОЗиф егпе 95ег§бдегипд 
еіп, {о Ці Ьег тіі Ьег 31и§гегфипд Ьег ОЗйфег Ьеаи{ітадіе ЗЗеатіе 
ипоегрдігф Ьіе ефгЬегІіфеп фгШе ^иг дегіфШфеп ЗЗеіігеіЬипд 
р фип. фапЬеІі её {гф ЬаЬеі ит егп аи§ теіігегеп ЗЗапЬеп Ье= 
{ЦепЬеЗ Жег!, ооп Ьет егп§е(пе ШпЬе оегіогеп, {о ти|з, {аІІ§ 
Ьіе{е піфі еіп§е1п §и і)аЬеп {гпЬ, Ьа§ Жег! іп {еіпет оойеп ЗЗе{іапЬе 
ег{е^1 гоегЬеп. ЖггЬ еіп аи§ Ьег ^ВіЫіофе! епі(еі)піе§ ЗЗиф Ье= 
{фаЬіді §игйс!деІіе{егі/ іпЬет §. 03. ОЗІаііег Ье{(ес!і, Ье{фгіеЬеп, §ег= 
гг{{еп оЬег {)егаиёдегі{{еп {гпЬ, {о деііеп і)іп{гфШф Ьег @пі{фаЬідипд§= 
р{1гфі д1еіф{ай§ Ьіе оЬідеп З^едеіп. -3{і пиг Ьег ©іпЬапЬ Ье{фаЬіді/ 

{о Ье§іе^ {гф Ьег @г{а^ пиг аи{ Ьіе{еп. (®а[еШ[і § 5і.) 
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одиеі і. 
йкг Ьіе Ьм ^іиЬтпЬеи Щх ^хтахЬеШп з«-

^исгГиписпЬси ^хсЦе 
§ 79. Феи ©іиЬігепЬеп гоегЬеп ооп Ьеп ^асиііаіеп ісфгііф 

93геіёагг{даЬеп тіі Ьег 03е{ііттігпд де[іеЩ, Ьа{з {йг Ьіе Ье{ іеЬідепЬеп 
ОЗеагЬеііипдеп ЬефІЬеп, \г паф фгет Жег%, доІЬепе оЬег (іібегпе 
ЗЙеЬаіИеп оЬег е*)гет>о11е ©шЭДпипдеп §иег!аппі гоегЬеп. 

З іптег іипд .  Фіе  21ща і )1  Ьег  *Рге і ёаи{даЬеп ипЬ ЯНеЬаШеп 
^апді ооп Ьег 03е[ііттипд Ьеё @оп{еі(ё [Ьег Шхіоег|хШ] аЬ. 
(ЗЗогіфг. [йг Ьіе бІиЬіг. Ьег Ипій. Фограі, § 52.) 

§ 8©. Фіе 2ЙфапМипд йЬег еіпе $т§аи|да6е і[і {раіе{іепё 
іш ЗЯопаі ОсіоЬег Ьет Фесап Ьег Ьеіге{{епЬеп ^асиііаі еіщиІепЬеп 
ипЬ §гоаг ипіег 2(п{фІгг{з еіпеё оег{іедеІіеп ©оиоегіё, Ьаё тіі Ьет 
агг{ Ьет 2діеІЫай Ьег ШфапЫітд апдедеЬепеп ЖаЭДргиф оеф^еп 
і{і ипЬ еіпеп Зеііеі епфШ, аи| гоеіфепг Ьег ЗЗог> ипЬ $атШеп= 
пате Ьеё 33ег{а{{ег:ё, {огоіе ©іиЬіит ипЬ феітаф Ье||е(Ьеп апде= 
деЬеп {іпЬ. (ффібр § 53.) 

§ 81. 21т 12. ФесетЬег, Ьет ©1і{{ипдёіаде Ьег ХХпіоег(Иа4, 
гоегЬеп іп еіпег |еіег!іфеп 35ег|атт(ипд Ьег|еІЬеп Ьге|етдеп ©оиоегіё, 
гоеіфе р Ьеп 2ІЬІ)апМгтдеп дергеп, Ьепеп Ьге Ьеіге{{епЬеп ^асггііаіеп 
$гег{е рег^аппі ЦЬеп, епі{гедеІі ипЬ Ьагаи{ Ьіе Латеп Ьег 95ег= 
{а{{ег оегШпЬеі. ®іе|епідеп ©оиоегіё, гоеіфе Ьеп !еіпеё ^геі|её 
дегойгЬідіеп 21гЬеііеп де^огеп, гоегЬеп ипепі|іедеи оог Ьег Шег[атт= 
Іипд оегЬгатгі 

$п Ьег|е1Ьеп 93ег{аттІипд гоегЬеп Ьіе {йг Ьаё паф{іе 
де{іеШ:еп $геіёагг{даЬеп Ье^аппі детафі (ФфШі* § 54.) 

§ 82. Фег ег(іе ^геіё, гоеіфег еіпег {йг Ьіе ^геіёЬегоегЬипд еіп= 
дедапдепеп 21Ы)апМипд ^иегіатгі гоегЬеп !апп, Ье{іе1){ іп егпег 
доІЬепеп ЗЯеЬаіІІе. Фет $ег{а{{ег: Ьефпідеп 21Ы)агіМипд, гоеіфе Ьеё 
^гоеііеп $геі{её гойгЬід Ье{ипЬеп гоегЬеп 1'аггп, гоггЬ еіпе {ІІЬегж 
ЗЯеЬаіЕе ^иег^аппі 

ЗВегт гп еіпег $аси(Ш §гоеі еіпдедапдепе 2Ш)апМипдеп йЬег 
Ьіе{еІЬе ^гегёаи{даЬе Ьеё діеіфеп $геі{её {йг гойгЬід Ье{ипЬеп гоегЬеп, 
{о !апп ЬеіЬеп Ьег епі{ргефепЬе фгегё, Ьге доІЬепе оЬег Ьіе {гШегпе 
ЗНеЬаШе, тіі ©егіеі)тідипд Ьеё ©оп{еі!ё §иег!аппі гоегЬеп. 
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@іпе ргеіёдевопіе ЗІгЬеіі ?апп, гоепп |іе паф Ьет Шфеіі Ьег 
беіге{{епЬеп ^асиІШ Ьіе ОЗеафіипд Ьеё деіе^гіеп ^иЫіситё оег= 
Ьіепі, тіі @епеІ)тідипд Ьеё ©оп{еі(ё аи{ $о{іеп Ьег Шхіоег{гШ де= 
Ьгис& гоегЬеп. 

21птег?ипд .  23е{опЬеге  03е{ і і ттипдеп  де і і еп  Іі)іп{іфШф Ьег 
§ит ©еЬаф*т{з Ьеё 50=ісфгідеп ФіепЩиЬіІаитё Ьеё гоеі= 
ІапЬ ©игаіогё Ье§ Фограіег ЗДгбе§іг!ё, ©еІ)еітгафё 
иоп $каЬ?е де{іі{іеіеп доГЬепеп ооп ОЗгаЬі^ЗЯеЬаШе, {етег 
1)т{іфШф Ьег аи{ $ог{фІад Ьеё $го{е{{огё ©Іаиё ооп 
Ьег рІ)агтасеиіг{феп @е{еЕ{фа{1 іп 81. феіегёЬигд §и 
@І)геп Ьеё $й [іеп ©{игоогого^З^тпіМд де(іі{іеіеп до!Ье= 
пеп ипЬ {гІЬегпеп 0{игоогого=9ЛеЬаііІе, {огоіе Ьег аи{ Шлг= 
{ифеп Ьеё ©ойедіепгаі^ё $ге§1агоё!і де{іі{іеіеп доІЬепеп 
^геё1агоё!і=9ЯеЬаіІІе. ЗЗоп Ьеп оог{іе!)епЬеп ЗЯеЬаШеп {іпЬ 
Ьіе ЬеіЬеп Іе^ібе^еіфпеіеп {йг рі)агтасеиіеп Ье{іітті 
(3>а|еІЬіі: § 55.) 

ОДгііеІ VII. 

ШЬа Ьіе хюп ииЬ 
<|Шр<>лЬш <т ЗіиЬітіЬе 

§ 83. Шііег{ій^ипдеп {йг ©ІиЬігепЬе гоегЬеп аиё Ьег @іаі= 
{итте {йг іірепЬіеп ипЬ ІХпіефй^ипдеп, Ьеёдіеіфеп аиё Ьеп 
©ресіаІтШеІп Ьег 11піоег{іШ егфеііі Фіе{е Ппіег(ій^ипдеп гоегЬеп 
Ьеп 8іиЬігепЬеп оот Фігесіогіит ипіег $8е{Шідипд Ьеё ©игаіогё 
Ьеё ЙеІ)гЬе§іг?ё бегоШіді. (ЖогОДг. вот і«. днаі 1885, § сю.) 

§ 84. ЗіірепЬіеп гоегЬеп ипЬетШеІіеп ©ШЬігепЬеп іп @гипЬ= 
Іаде еіпег ЗЗофеШтд Ьег ^асиііаіеп йЬег ефідгеіфеё ©іиЬіит ипЬ 
еіпег дйп{іідеп 2Іиё{аде Ьеё ^Згогесіогё йЬег фге $Ш)гипд ЬегоіІІіді 
(Ха{е16(і § 65.) 

§ 85. ®е{ифе ит еіп ©іірепЬіит гоегЬеп ооп Ьеп Щі{Шегп 
ап Ьеп Эіесіог дегіфіеі ипЬ Ьет{е16еп $и 21п{апд еіпеё |еЬеп ©е= 
те{іегё, {раіе{іепё ат 1. ©еріетЬег ипЬ ат 20. $апиа , еіпдегеіфі 
(Фа(е16|і § 66.) 

§ 8в. Фет ®е{ифе гоегЬеп апде{ф1о{{еп: а) еіп іп Ьег оог= 
де{ф іе6епеп $огт а&де{а{зіеё Зеидпі{з йЬег Ьіе тШеІІо{е &аде [Ьеё 



— 26 — 

ЗЗШ{іеІІег:ё]; Ъ) еіп Зеидпі|з йЬег Ьіе ЗЩоІо шпд Ьег ЬеіЬеп ефеп 
^еі(е оЬег пиг Ьеё ефеп ^феііё Ьег фаІЬсиг:ёргй{ипд шіі Ьеп Ьеі 
Ьіе{еп $г:й{ипдеп егЦІіепеп Шфеііеп; с) ЗІгЬеііеп ипЬ ЭДлг{{сНзе, гоепп 
{оіфе погЦпЬеп {іпЬ, ипЬ йЬегЦирі іедііфег 2Ш @ггоеі{е Ьеё $1еі{зеё 
ипЬ ©фідеё іго ©іиЬіиго. § 67.) 

§ 87. Фіе епідедепдепотгоепен ©е{ифе йЬегдіеЫ Ьег ^Несіог 
Ьет ^Згогесіог, гоеіфег {іе тіі аііеп ОЗеіІадеп ипЬ тіі {еіпеп еідепеп 
35етег!ипдеп, гоепп {оіфе вог^апЬеп, ап Ьіе Фесапе Ьег Ьеіге{{епЬеп 
^асиііаіеп гоеііег Ье{бгЬе#. (®а|еі6|і § 68.) 

§ 88. ЛафЬет Ьіе геІаіЬеп Э^ефіе Ьег ©опсиггепіеп іп Ьег 
$асиШі ЬеигфеШ гоогЬеп {іпЬ, гоггЬ еіп 93ег§еіфт{з Ьефпідеп, 
гоеіфе еіп ©іірепЬіит $и егЩіеп {йг гойгЬід Ье{ипЬеп {іпЬ, іп аЬ= 
|іи{епЬег 9^ефеп{о1де паф Ьет апес!аппіеп ©гаЬе фгег ЖйгЬідЕеіі 
апде{егііді Фіе{её 93ег§еіфпі{з ипгЬ вот Фесап ^иш 1. ОсіоЬег гтЬ 
$ит 1. ^еЬгиаг Ьет Фігесіогіит рде{егііді 

21птег !ипд .  @ё гог гЬ Ьег  $асиЙаі ,  {а і і ё  { і е  её  $иг  Йб{ипд 
Ьег $гаде, гоет сои дІеіфЬегефіідіеп ©опсиггепіеи Ьег 
ЗЗог^ид §и деЬеп {еі, ефгЬегІіф {іпЬеі, апІ)еіт дедеЬеп, 
тіі Йе^іегеп егпе {фгг{Шфе оЬег тйпМгфе ©опсиггеп^ 
^Згй{ипд іп егпет оЬег $гоеі $афегп, паф фгет @гте{{еп 
ипЬ еЬеп{о аиф еіп (Модиіит йЬег Ьге деІге{егіеп 31и{= 
{а^е ипЬ ЗІгЬеііеп аЬ^иЦІіеп. § 69.) 

§ 89. Фіе ©ігрепЬіеп гоегЬеп аи{ еіп $аІ)г пегдеЬеп, де= 
гефпеі гшт 1. Зиіі оЬег 1. $апиаг Ьеё|етдеп $аІ)геё, іп гоеіфет 
Ьге Зиег!еппипд ефіді і{і (®фіб[ь§ 70.) 

§ 90. Фге ©іиЬгеп Ьег @тр{апдег сои ©іірепЬгеп {іеІ)еп 
ипіег Ье{опЬегег 2Іи{{гфі Ьег Фесапе ипЬ Ьег ЗДгЬеапгіеп. Зиг 

©іфегипд Ьеё $огідепи{{её еіпеё ©іірепЬіитё {йг Ьаё паф{іе ^аІ)г 
і{і егпе $8е{фетідтгд Ьеё Фесапё, Ьа{з Ьег ©іірепЬіаі Ьіе т Ьеп 
35ог{фгі{іеп йЬег Ьіе Зіпгефпипд г>оп ©іиЬіегг{ете{іегп апдедеЬепеп 
33егр{1гфіипдеп ипепігаеді ефШ, {огоіе егпе 33е{феіпгдипд Ьеё $го= 
гес іо гё  йЬег  {е гпе  г»ошиг{ё{ ге і е  $й ! ) гипд  ефгЬегІ гф.  (® а | е (б[ і  §  7 і . )  

§ 91. Ост ©іиЬігепЬег, Ьег іп ^оіде {фгоегег ^гапй)егі оЬег 
аиё ггдепЬ егпет Ьигфаиё ЬегйсЩфігдипдёгоегфеп ©гипЬе піфі §иг 
^Згй{ипд ег{фіепеп і{{ оЬег Ьге 21гг{огЬегипдеп Ьег ЗЗог{фгг{іеп йЬег 
Ьіе ЭДжефпипд г»оп ©іиЬіеп{ете[іегп піфі ег{йКі І)аі, !апп аи{ 33ег= 
гоепЬипд Ьег ^асиІШ Ьег Ьет Фігесіогіит іт ^огідепи^ Ьеё ©ііреп= 
Ьіитё вегЫеіЬеп. § 72.) 
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§ 92. Зт $аИ піфіІоЬепёгоегфег $йІ)гипд ипЬ Ьеі піфі 
{ігісіег (2г{йІІипд Ьег ооп Ьеп 9§ог{фгі{іеп де^огЬегіеп ЗЗегрЩфіипдеп 
Сапп еіп ©іірепЬіаі, аи{ ©пі{феіЬипд Ьеё Фігесіогштё ипЬ ипіег 
03е{Шідипд Ьеё ©игаіогё Ьеё Йе^гЬе§іг!ё, аиф оог 2ІМаи{ Ьег Зеіі 
аи{ шеіфе Ьаё ©іірепЬіит ЬегоШіді гоаг, Ье{{е(беп оег(и{іід деі)еп. 

§ 73). 

§ 93. Жег еіи ©іірепЬіит Ье^іеІ)!, !апп ит @г{а^ Ье{{еІЬеп 
Ьигф еіп аиЬегеё аи{ Ьет Жеде паф{ифегі, гоеіфег {йг ^ег{оиеи 
апдедеЬеп і(і, Ьіе аи{'ё Леие ит Ьеп @тр{апд еіпеё ©іірепЬіитё 
СОПСитгеи. (5)а)еШ^ § 74.) 

§ 94. ©іірепЬіеп ипЬ 1Хпіег{ій^ипдеп аиё Ьеп ©иттеп Ьеё 
9^еіфё{фа^её гоегЬеп пиг ^Зег[опеп фгг[Шфеп 03е?еппіпг{{её ЬешіЙіді. 
(Фа|еІ6|і § 75.) 

§ 95, ©іп ©іиЬггепЬег, шеіфег еіп ©іірепЬіит аиё Ьеп 
биттеп Ьеё 9^еіфё|фа^её Ье^одеп §аі, і{і оегр{Ігфіеі, паф {еіпет 
Щ>дапде ооп Ьег Ппіоег{"ііаі, {йг ]еЬеё $аІ}г Ьеё ©іірепЬіепдепи{{её 
апЬефаІЬ $а1)ге паф 33е{ігттипд Ьег З^едіегтгд §и Ьіепеп. 

З іптег^ипд .  Фіе  Фоситеп іе  е гпеё  ©іиЬггепЬеп,  Ьег  е гп  
{оіфеё ©ігрепЬіит Ье^одеп 1)аі, гоегЬеп фгп {еІЬ{і піфі 
аиёдегеіфі, {опЬепг Ьет ©игаіог Ьеё Йе^гЬе^Мё §и Ье{{еп 
іоеііегег 35ег{йдипд рде{апЫ (®а[еі6)і § 76.) 

§ 96. @гп ©ІиЬігепЬег, Ьег ©ігрепЬіаі і{і, гоігЬ ооп Ьет 
оегр{ІіфіепЬеп Фіеп[і Ье{геіі: а) гоеггп ег гт $егІаи{ ;егпеё ^аШеп 
$аІ)геё паф {еіпет ЗІЬдапде ооп Ьег Х1піоег{ііа±, аиё ооп фт [{еІЬ{і] 
тгаЬ^апдгдеп ©гйпЬеп ?еіпе еіаіта^где 21п[іеШгпд ег^аііеп ^аі; 
) гоеггп ег егіге ©итте гхщаЩ, гоеіфе Ьет дап^еп ооп фт Ье= 

^одепеп ©іірепЬіит дІеіф!огпті ипЬ с) тіі Ье{опЬегег ©епе^тгдипд 
Ьеё ЗЯгпі{іегё Ьег ЗЗоІ!ёаи{!(агипд. (®а|еЩі § 77.) 

§ 97. Феп іп Ьге Шгіоег{гШ егпігеіепЬеп ©іиЬігепЬеп гоегЬеп 
!еіпе ©іірепЬіеп аиё $гопё{иттеп де§аІ)1і 21и{ @пі{феіЬипд Ьеё 
Фігесіогіитё !бппеп й)пеп ипіег 23е{Шгдшгд Ьеё ©игаіогё пиг ^Згі= 
оаі{ігрепЬіеп гп деппдет ОЗеігаде оЬег Неіпе Шгіег[Ш^ипдеп аиё Ьеп 
©ресіа!{иттеп [Ьег Щггоег{гШ], паф ЗЯаа^даЬе Ьег оогфапЬепеп 
{геіеп 9ІШ1еІ аи{ Ьіе Зеіі Ьіё §ит паф{іеп ©ете[іег ЬегоіШді гоегЬеп. 
Фіе{е 33егдйп{іідипд гоігЬ пиг Ьеп ©іиЬігепЬеп оегііе^еп, гоеіфе ип= 
§гоеі{е(і)а{{е 03егоеі{е фгег ипЬетШеІіеп Йаде ЬеідеЬгафі І^аЬеп ипЬ 
ипіег Ьіе{еп айеп ^иоог Ьепеп, гоеіфе Ьеі Ьег (Ма{{ипд аиё Ьет 
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@і)шпа{шш еіпе доІЬепеп оЬег {гІЬегтгсп ЗйеЬаШе оЬгх еіпег Ьг-
{опЬегеп @тр|е*)1ипд Ьег Яе*)гегсоп{егеп§ Ьеё @дпгпа(штё детйгЬіді 
гоогЬеп (гпЬ. (ЗЦеЩі § 78.) 

§ 98. ©іптаііде, шгі Мпегіег 33егр|1іфіипдеп оегбипЬепе 
Шііег(ій^ипдеп аиё Ьеп еіаіта^ідеи ипЬ апЬегеп ©иттеп іоппеп 
Ьеп ©іиЬігепЬеп пиг гп аи^егогЬепШфеп ^аЕеп ЬегоіШді гоегЬеп. 
(ФсфОД § 79.) 

§ 99. Фіе ©е^ифе ит Шгіефй^ипдеп гоегЬеп ап Ьеп ^Яесіог 
дегіфіеі едеШр § но.) 

§ 10©. ЗБедеп ®тр{апдё г)оп ©іірепЬіеп ипЬ Шгіефй^ипдеп 
ЦЬеп Ьіе ©іиЬігепЬеп рефпііф §и ег^фегпеп; Ьег @тр[апд ооп 
©іірепЬгеп ипЬ Ипіег[ій^ипдеп тШе((і ЗЗоІІтафі і(і пиг іп 6е|опЬегё 
ЬегйсЩфіідипдёгоегфеп $сШеп ипЬ іп Ьег $егіеп§ей рВДід. 
(Фа{еІ6[і § 81.) 

§ ІОІ. ^п ОЗеігеЦ Ьег ооп ^гіоаірефиеп рт 03е(іеп Ьег 
©іиЬігепЬеп Ьег Шгіоефіаі ^ифго де(іі|іеіеп ©іірепЫеп гоегЬеп Ьіе 
іп ©гипЫаде Ьег ©іі|іипдёиг!ипЬеп $иг ОЗегоегЬипд ит Ьге ©ііреп= 
Ьіеп Ьегефігдіеп ^Зефпеп Ьигф Ье{опЬеге 03е!аппітафиггдеп Ьег 
ипіоег{гіаіёо6гід!еіі §иг ЗЯеІЬипд ипЬ ЗЗофеКипд Ьег ефгЬегІгфеп 
Фоситепіе аи[де|отсЬегі (ЗЗог|фг. [йг Ьіе ©іиЬіг\ Ьег Шіш. Фограі, § 70.) 

^аЯііс! VIII. 

йЬа Ьіс ^сигГаиОиидси шгЬ Ьт |М>дапд Ьи 

§іиЬігспЬсп йог оЬи паф ^емЬідипд Ы* <5іиЬіепсигГш; 

§ 102. іиЬігепЬе, гоеіфе госф епЬ Ьег $егіеп, Ьіе ^гоеіпгаі 
іт $а{)ге, оот 10. $ипг Ьіё рт 10. 21иди(і ипЬ оот 20. ФесетЬег 
Ьгё рт 12. $апиаг ({аЩтЬеп, ^ггфго §п оегІаЦеп гошг|феп, тйЦеп 
Ьет ^гогесіог егпе 03е|феіпгдипд Ьег ипгоефШёЬіЬІгофе?, {огоіе 
[ефгЬегІіфеп ^аКё] Ьег Фігесіогегг Ьег оег|фіеЬепеп $п{Шиіе ЬагйЬег 
оофеііеп, Ьа|з (ге аиё Ьеп{еІЬеп !еіпе Шфег оЬег |оп(ііде, Ьег ^гопе 
деі)дгіде @едеп(іапЬе епііе^пі ЦЬеп, ипЬ ег[і Ьагпаф гоггЬ фпеп Ьег 
9М{ера|з аиёдегегфі 
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ЯВсфгепЬ Ье§ @етпс(іег§ !бппеп ©іиЬігепЬе »оп Ьеш ^гогесіог 
аи| ^)оф{іеп§ 28 &аде ЬеигІаиЫ гоегЬеп, аи| еіпе Іапдеге $гі(і аЬег 
х)ош Э^есіог, гпіі еіпег ЬосшпепіігепЬеп (Ыаиіетпд Ьег 1Іг|афеп 
Іапдегег 21Ьше|еп()еіі:. ЗтЬігепЬе, Ьіе ]іф оі)пе (Ыаибт# Ье§ З^есіогз 
оЬег Ье§ ^гогесіогё аи§ Ьег іаМ епфті і)аЬеп оЬег Ьіе піфі рт 
бе[ііттіеп хегтіп зигМдеСе^гі {тЬ, оеіііегеп Ьаё Эіефі аи| %хі-
гефпипд ЬеЗ ©іиЬіеп|ете|іег§. Фіе|е 95ог|фгі|і &е$іеі}і (іф піфі аи| 
@пі|егпипдеп сои ?иг§ег Фаиег паф тха^е бег Ьег ©іаЬі Ьеіедепеп 
Оегіегп. (^Згоіесі Ьег 35ог(фг. |йг Ьге ЗіиЬіг. Ьег Шгіоег)ІШ Фо рсіі, § 71 гпіі 
$егапЬегипд.) 

§ 103. @гп еШЬггепЬег, тоеіфег тоедеп $гап?{)еіі оЬег аи§ 
апЬегеп Ьепіс^гфіідтгдёгое феп © йпЬеп пгфі §ггт 6е(іішшіеп ^егтіп 
оот ШІаиб зигйсШ{)геп ?апп, і(і де^аііеп Ьеіг ^гогесіог Ьаооп §и 
Ьепафгіфіідеп, о^пе [ЬаЬеі] іп еіпе ©огге|ропЬеп§ йЬег Зтг^оег* 
Іапуегипд еіпрде^еп. 2Ве еіпеп ІМаиБ егфаііеп 1)аі, ти|з ооп Ьет^ 
|еІЬегг рт |е(іде|е^іеп &егтт §игіШе{)геп ипЬ (іф |о|огі Ьеі Ьет 
^Згогесіог шеІЬеп; оог Ьег ЗЙеІЬипд іеЬоф дгЙ е а(§ поф аи( ХХг= 
Іаиб Ье]іпМіф. Жег Ьеп ^егтіп Ьег ЗЗеигІаиЬипд йЬег(фгШеп §аі, 
і[і де^аііеп Ьег |етег ЗЯеІЬиггд Ьег Ьет ^гогесіог еіпе (Ыаиіегипд 
Ьег Пг)афеп Ьег ЗЗефаішгд Ьеі^иЬггтгдеп. ©іп ©іиЬігепЬег, Ьег еіпеп 
ІМаиЬ етфаііеп, аЬег |гф пгфі іт &егтіп детеІЬеі, аиф ?егпе Ье-
гйос|гфігдипд§шеі'феп Ш|афеп |еіпег ШІаиЬёйбегІфгегіипд Ьегдебгаф* 
^аі, оегІіегі Ьа§ Э^ефі аи| ЗГпгефпипд Ье§ віиЬгеггІетеІіегЗ. (»ог|фг. 
рот 16. ЗЛаі 1885, §§ 47—49.) 

§ Ю4. 2Вйп{фі еіп ©іиЬігепЬег ІшгоіШд Ьіе Ипіоег(іШ оог 
чЛ6|оІоігипд Ье§ ©иг|и§ §и оегІаЦеп, [о і)аі ег |іф тіі Ьег 6еіге||еп= 
Ьеп Шіе ап Ьеп Эіесіог §и гоепЬеп. ®ег Ші(Шег і[і §ид1егф Щ--
тіі оегр|Иф*еі еіпе 33е{фетідшгд Ьагйбег Ьег§гг6гтдеп, Ьа|з ег Ьге 
Зіеиег §ит 33е(іеп Ьег Цпшег(іШ гт беіге([епЬеп ®ете(іег епігіфіеі 
і)аІ о Ьег Ьа^ ег ооп фг 6е}гегі г(і ипЬ Ьа|з |ег!еп§ Ьег ипгоег(гіаі§' 
ЬіЫіо^е?, |ошге Ьег апЬегеп І1пгоег{г1аі§=^п(ігіиіе !егпе 2Іп|огЬегипдеп 
ап іі)п де(іеІІі гоегЬеп. @г[і паф ©г^йііипд Ьіе|ег ^ігфіеп !бппеп 
|еіпе гп Ьег ШгЬег|гШ аи|6ета^гіеп 2)оситепіе фт аиёдегеіфі оЬег 
ап еіпе апЬеге ІХпіоегііІаі, бе§іеі)тгд§гаеі|е ап еіпе ^8е{)огЬе и6ег]апЫ: 
юегЬеп. Фет аи§деігеіепеп ©іиЬігепЬеп тоггЬ аи| [егпе ^9гйе еіп 
ЗІЬдапд§§еидпг^ [@епегаИе(ігтопшт] аиёдегегфі (^о )фг. |йг Ьіе 

ЗіиЬіг. Ьег Ииіо. Хо раі, § 73.) 

§ Ю5. ©іиЬі епЬе, тоеіфе Ьигф 316|о1оггипд ізоп ^Згй|ипдеп 
асаЬеті)фе ЗВйгЬеп оЬе деіе^гіе @гаЬе егіапді ^аЬеп, (тЬ оеіфіігфіеі 
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Ьет фгогесіог і{)геп ЗІЬдапд яоп Ьег Шт>ег|іШ апр^еідеп ипЬ Ьа= 
Ьег еіпе ЭДфетгдипд ЬагйЬег ЬегрЬгіпдеп, Ьа{з |егіетг§ Ьег 1ХтгЬег= 
{іШ§ЬіЫіо1^е! итгЬ Ьег апЬегеп Штіоег =$п |Шиіе !еіпе ^огЬе-
гипдеп ап |ге еіфоЬеп тегЬеп. $п ЗЗеіге^ Ьег т Ьег 11пЬег|іШ 
аи|Ьетеаі)ГІеп Фоситепіе дііі аиф і)іег Ьге іп § 104 епфайепе Шг-
[ігттипд. (ФфЩ* § 74.) 

§ 106. 91аф аЬ^оІтгіег $гй|ипд ипЬ паф ©г^йШгпд Ьег іп 
§ 104 ешсфпіеп ЗЗегрЩфіипдеп гп ЯЗеіге^ Ьег ипЬег(гШ§ЬгЬ1гоф!, 
|опяе Ьег йЬггдеп ипЬег|іШ§=$п{Шиіе, тоігЬ Ьеп [Ьііфеггдеп] ©іиЬЬ 
гепЬеп егп Фіріот йЬег Ьге ешогЬепеп асаЬеті[феп ЗВйгЬеп оЬег 
деіе^гіеп ©гаЬе аиёдегеіфі. § т:>.) 

^а^іісI IX. 
^ІсдсГп б^йдИф Ъа ои Ьсх ^(пшгрШ йкг Ьи §іи-

ЬігмЬм р мг0йпд<шЬм <51гйЦп. 
§ ЮТ. Фге ЗЗегІе^ипд Ьег Ьеп іиЬггепЬеп оЫгедепЬеп 

Щгфіеп п)ігЬ \г паф Ьег ©фгоеге Ье§ Якгде^епё яоп Ьет ^гогесіог, 
Ьет З^есіог оЬег Ьет ипй>ег|гій&ЖгесЬгіит Ье(іга|і. (ЗЗог^г. Щг Ьхе 
©ІиЬіг. Ьег ШгіЬ. ®ог{заі, § 76.)' 

§ 108. Фіе яоп Ьеп ПтоегІгШёаиіоггіаІеп р оегфапдепЬеп 
©іга|еп {гпЬ |о!депЬе: 

1) ЗЗешегё; 
2) 33ешег§ Ьеі ©іпігадипд [ЬеЦеШеп] гп Ьа§ ©іга|Ьиф; 
3) ЗЗешегё ипЬ $агсеіфа|і аи| Ьге $еіі »от еіпет Іаде Ьг§ 

тег ЗВофеп; 
4) $еггаег§ ипЬ $агсеіфа|і Ьег Ьег ©го^пипд, Ьа^ Ьег ©фиІЬіде 

іт $аИ еіпе§ пеиеп 93егде1}еп§ |о|огі аи§ Ьег ШгЬег|гШ плгЬ епі= 
(а|{еп тег Ьеп; 

5) ЗеіігоеШде ©пЯаЦипд аи§ Ьег ипіоег[іШ аи| ЗІпогЬпипд 
Ье§ 9^есіог§ [^таіггсиіаігоп]; 

6) ©пЯаЦипд аи§ Ьег ШгЬег(гШ оЦе ©е|иф ипЬ оі)пе Ъг--
гефіідипд гаіеЬег іп Ьге ипіх>ег|іШ $ифп) егп^иігеіеп, іеЬоф сфпе 
Ьа§ ЗЗегЬоі аи| еіпег апЬегеп ШгЬег^іШ (еіпе ©іиЬгеп |огі§и[е^еп; 

7) 2Іи§|фІіе|шпд аи§ Ьег За{)1 Ьег ©ІиЬггепЬеп. 
Фге ЯЗеіфапдипд юоп ©іга|еп ЬеЬаг| іп плфіідегеп ^сШеп (^5. 6 

ипЬ 7) Ьег 93е|Шідипд Ьигф Ьеп ©игаіог. (©а{еі6р § 77 тхі ©гдащітд.) 
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§ 109 Фег еіпег ^агсехфа^і шііегрдепе іиЬігепЬе ^аі |йг 
|еіпе ЗЗеВДідипд |е(Ь[і р {огдеп; пиг іп 31и§паі)ше|а(1еп ттгЬ Ьіе 
Жегр^іедипд Ьег ЗІггеіігіеп аи^ З^ефпипд Ьег 11тоег|И:аі Ье(ігШеп. 

§ НО. ©е^бгі еіп ©іиЬігепЬег, тоеіфег еіпег Ьег т § 108 
Ьеаеіфпеіеп віга|еп ипіегрдеп тоогЬеп, рг $а{)1 Ьет ©іірепЬіаіеп 
оЬег депіе^і ег апЬеге ЖегдйпЩдипдеп, {о Саш ег аи^ег Ьег йЬег 
І$)П юеі^апдіеп ©іга|е паф ©хше^еп Ье§ Фггесіогіиш§ аиф Ье§ фш 
ЬЩгх дегосфгіеп ©іірепЬіитё оЬег апЬегег $егдйп|Ндипдеп ізег(и(іід 
де!)еи. § 79 тіі ©гдапрпд.) 

§ 111. ©фііе^і Ые ооп еіпет віиЬігепЬеп Ьедапдепе п)іЬег= 
де|е^Ііфе фапМипд еіп (ШтіпаЬегЬгефеп гп (іф, |"о изігЬ Ьег 
©фиІЬіде аи§ Ьег Заі)! Ьег ©іиЬігепЬеп аи§де{фІо||еп ипЬ Ьег сот= 
реіепіеп @егіфі§ЬеІ)огЬе йЬегдеЬеп. (®а|еіб^ § 80.) 

§ 113. ©хфаіі Ьіе Птиег[ііаіёо6йд!еіі ЙипЬе іэоп Ьег де= 
ггфШфетг ЗЗегигЙ)еіІиігд еіпе§ ©іиЬігепЬеи, )о і[і Ьег Эіесіог деі^аііеп, 
Ьеш ©ігесіогіиш Ьіе ^гаде рг ©пі|фегЬипд оогріедеп, оЬ Ьег 
©фиІЬгде іп Ьег ЗаІ}1 Ьег ©ІиЬігепЬеп оегЫеіЬеп !отге оЬег оЬ ех 
аи§ Ьег Шііоег(іШ р епИа^еп, Ье§іе^ипд§гаег|е аиёр{фІіе{зеп (еі. 
(3)а{еІ6{і § 81.) 

§ 113. ©еіапдеп рг ^еппіпі^ Ьег Птоег(іШёоБгід!еіі Жег-
де!)еп юоп ©іиЬігепЬеп, гаеіфе аи|зеіфаІЬ Ьег Знайте Ьег Шшег^іШ 
соп фпеп Ьедапдеп (іпЬ ипЬ пзеппдіеіф (ге !еіп,е дегіфШфе Шііег* 
{ифипд рг ^оіде де^аЬі ^аЬеп, Ьоф еіпеп іаЬеіп^гаегфеп (Ц)агаІ;іег 
ап (іф ігадеп, |о Іеді Ьег З^есіог Ьіе{еШеп, ЬеІ)и|§ 2ІпогЬпипд Ье§ 
@г|огЬегІіфеп, Ьет Фігесіогіит рг ОЗеигфейипд ізог. (®а[с№[і § 82.) 

§ 114. @т ©ШЬігепЬег, гоеіфег еіпег Ьег іп § 108, 4, 5 
ипЬ 6 етсфпіеп ЗЗеа^пЬипд ипіегрдеп пзогЬеп і(і, де^і Ье§ ^НефіЗ 
аи| гаа§ гттег |йг 35егдйп[іідипдеп (©іірепЬгеп, 11п1ег(Ш^ипдеп ипЬ 
53е|геіипд яоп Зсфіипд) тіи(іід. (ЗЗогіфг. ьот іб. 9йаі івнг>, § бз.) 
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