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I. Észjog.

1. Puchta a jogot nem az észre, hanem a szabad
ságra alapítja.

2. A jog létesítése az igazság.
3. A jognak tárgya a személyeknek csak külső cse

lek vénye lehet.
4. Örökösödési jog észjogilag nem létez.
5. A polgárok kivándorlását az észjog nem tiltja.
6. Az örök béke eszméje gyakorlatilag alig kivihető.
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II. Római jog.

1. Az agnatio alapja a patria potestas és a manus; 
a cognatio pedig tisztán természeti okból; a közös szár
mazásból ered.

2. A praetor a panaszló felet a csaló ellenében 
strictum iudiciumban is védte exceptio illetőleg actio 
doli által.

3. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare 
potest.

4. A d i e s  i n c e r t u s  csak idő alakjában kifejezett 
föltétel.

5. Szerződés által örököst nem nevezhetni ki.
6. Jövendő dolognak hagyományozásában föltétel

rejlik.



111. Kánoni jog.

1. Az álizidori gyűjtemény azon elveket tükrözteti 
vissza, melyek az egyházi visszonyokból idő folytán fej
lődtek ki.

2. Az u. n. privilegium fori nálunk az 1855. évi 
concordatum által meg Ion szüntetve.

3. Csak a jog szerint és egyszersmind tényleg meg
üresedett egyházkivatalok töltethetnek be újólag.

4. Az evang. egyházban az impedimentum publicae 
honestatis batálylyal nem bir.

5. Az eretnekre kimondott excommunicatio alól 
csak a római pápa oldozbat föl.
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IV. Magyar magánjog.

1. Nemes születésű nő nem nemes férfiuvali házas
ságban is megtartja nemességét.

2. Az elzálogosított fekvöséget a magyar magánjog 
ingónak tekintette.

3. Az ősi és szerzeményi javak közti külömbség az 
özvegyi öröködésben még most is gyakorlati jelentőség
gel bir.

4. A hajadoni jog a leánynegyedből alakult.
5. Királyi jóváhagyásra az osztályos atyafiak közti 

átruházásnál nem volt szükség.
6. A régi öröködési rendszer alapja a jogközösség

volt.
7. Egyenesen leszármazó örökösök létében hitves

társi öröködésnek helye nincs.



V. Osztrák magánjog.

1. A törvénytelen születésű gyermekeket szülőik 
örökbe nem fogadhatják.

2. Az auszt. ált. polg. törvkönyvben a testi és tes
tetlen dolgok fogalma kelletinél tágabban van megha
tározva.

3. Az örökségi szerződésnek csak a házastársak 
közt van helye.

4. Az egészen érthetlen föltételek a végrendeletben 
nem léteződnek tekintetnek, a szerződéseket pedig érvény
telenekké teszik.

5. A zálogjog a kézi zálogra nézve mindaddig el 
nem évül, míg ez a záloghitelező kezében van.



VI. Magyar polgári eljárás.

1. Makacssági végzés ellen felfolyamodásnak nincs, 
de semmiségi panasznak van helye.

2. Igényperben perújításnak helye nincs.
3. Legújabb igazságügyi miniszteriális rendelvény 

folytán a végrehajtás az államhivatalnokok fizetésének 
egy harmadára is eszközölhető.

4. Az 1868. évi 54. tcz. szerint alispáni biróság 
nem létezik.

5. Az 1868. évi perrendtartás szerint a per érdeme 
mindig Ítélet által döntetik el.



VII. Büntetőjog és eljárás.

1. Kételyes magyarázatnál a törvény enyhébb és 
szelidebb értelme bir elsőséggel.

2. A büntetőjogi elévülést nálunk a törvényszéki 
gyakorlat honosította.

3. Makacsságból bűnvádi ügyekben senki sem ma
rasztalható el.

4. Az esküdtszékek által hozott Ítéletek nem feleb- 
bezhetők.

5. Az önvallomás a büntetőjogi eljárásban csak 
gyanús bizonyíték.



VIII. Váltójog és eljárás.

1. A váltó természete sem a közönséges szerződé
sek, sem a papírpénz természetének nem felel meg, ha
nem önmagából, mint sajátszerü intézményből kifejthető 
elveken nyugszik.

2. Az elévülés által a már beállott kereseti jog 
vesz el, míg a váltójogi cselekvények elmulasztása által 
a kereseti jognak keletkezése akadályoztatik meg.

3. Yáltó, melyen kamat igértetik, érvénytelen.
4. Előirt minta után készült aláírás valódi aláírás

nak tekintendő.
5. Makacssági végzésre biztosítási végrehajtás a 

magyar váltótörvénykönyv szerint el nem rendelhető.
6. A váltófeltörvényszéki Ítélet elleni felebbezés 

alkalmával ellenészrevételek beadására az ellenfél nem 
utasíttatik.

7. A váltójogi elévülést a bíróság hivatalból tekin
tetbe nem veheti.



IX. Politikai tudományok.

1. A birák választása függetlenségüket veszélyezteti.
2. A jury főkép politikai és sajtóperekben a sza

badság biztosítékának tekinthető.
3. A személyfogság adósságok végett czélszerütlen 

ésj’szükségtelen.
4. Átalános értékemelkedés ellenmondást foglal 

magában.
5. A lottoregáljog szükségképen megszüntetendő.
6. Az adó forrása csak a tiszta jövedelem lehet.
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X. Statistika.

1. Fiatalkori házasulások magas aránya rendesen 
ép gazdászati viszonyokra mutat.

2. Hazánkban a magyar elem mind számra, mind 
erkölcsi művelődésre nézve túlnyomó.

3. A vallások különfélesége nem nagy jelentőséggel 
bir a bűnügyi statistikában.

4. Az ausztriai magyar monarchiára nézve nagy fon
tosságú az átszállítási kereskedés.

5. A bányászat fölvirágozá-sának egyik főfeltétele 
az egyesületi szellem.

6. A magyar államjavaknak statistikailag kimuta
tott csekély tiszta jövedelme azoknak eladását czélszerü- 
nek tünteti fel.


