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I.

A jogbölcsészetböl.

1. A jogbölcsészet a tételes törvényhozás alapja.
2. A jog az egyéni szabadságnak a társas összlét általi szük

séges korlátolása.
3. A kényszer a jognak sem alapja, sem ismérve, hanem 

csak folyománya.
4. Jogszabályok visszaható erővel nem bírnak, azaz előbb 

szerzett jogokat nem érinthetnek.
5. A végszükség állapota jogot nem ad, egyedül a beszámí

tást szünteti meg.
6. Az álladalom jogi alapja a szerződés.

II.

A római jogból.

1. A Justiniani jog a „jus civile“ és „jus gentium* elveinek 
kiegyenlítését czélozza.

2. A zálogról szóló tan a jog rendszerében inkább a kötelmi 
jogban mint a dologbani jogban tárgyalandó.

3. A „correalis obligatio* az „in solidum obligatio* tói 
megkülönböztetendő.

4. A „compensatio* által a követelések nem „ipso jure,“ 
hanem csak „ope exceptionis* szűnnek meg.

5. A végrendeletnek legfőbb és leglényegesebb kelléke a 
„directi heredis institutio*.

6. Az elévülés csak a keresetet, nem pedig az annak alapél 
szolgáló jogot szünteti meg. —



III.

A magyar magánjogból.

1. Az öröklött és szerzeményi dolgok jogéletünk legutóbbi 
íejló'dése folytán sok tekintetben az ősi és szerzeményi dolgok 
helyét foglalják el.

2. Minden adomány csak „salvo jure tertii* történhetett.
3. Minden terhes szerződés szavatossággal jár.
4. írott hitbér elfogadása esetében a törvényes hitbér 

nem jár.
5. A római jog elve: „Nemo pro parte testatus, pro parte 

intestatus decedere potest* — a magyar jog szerint nem áll.
6. A végrendeletben örökös nevezése nem épen szüksé

ges kellék.

IV.

A polgári törvénykezésből.

1. A polgári törvénykezés helyes rendezésétől függ az 
anyagi jog hatályossága.

2. Az id. törvényt szab. értelmében közpolgári ügyekben is 
helye van a biztosításnak.

3. Az Ítéletnek a felek kérelmén túl terjeszkedni nem lehet.
4. A bíróság előtti egyesség által bevégzett per ellen 

nincs jogorvoslat.
5. A perújítás a kielégítési végrehajtást nem akadályozza.
6. Nem formaszerinti kötelezvény alapján indított perben 

alperes tagadása ellenében az érték átadását külön kell igazolni.



v .

Az osztrák magánjogból.

1. Az osztr. polg. törvénykönyvben a méltányossági elv 
felette nagy mértékben; uralkodik.

2. A holtnak nyilvánítás csak puszta jogvélelmet szül, s 
azért az ellenkezőnek bebizonyítása mindig lehetséges.

3. A felbontó lehetetlen feltétel nem létezőnek tekintendő.
4. Ingatlan dolgok és azokra szóló jogok csak telekkönyvi 

bekebelezés által szereztethetnek meg.
5. A kiházasitás az örök- és kötelesrészbe beszámíttathatik.
6. Örökösödési szerződés csak házastársak között köttethetik.

VI.

A büntetőjog’ és eljárásból.

1. A büntetőjog a közjog részének tekintendő.
2. Jogi személy bűntett alanya nem lehet.
3. A büntető törvények, ha az előbb fennállottaknál eny

hébbek, visszaható erővel bírnak.
4. A magyar büntető törvények és törvényes gyakorlat álta

lában véve enyhébbek az osztrák büntetőtörvénynél.
5. A családi kötelék a személy ellen irányzott bűntetteknél 

súlyosbító-, a vagyon ellen irányzottaknál enyhítő körülménynek 
tekintendő.

6. Az irhoni börtönrendszer az egyedüli, melyet a tudo
mány és gyakorlat egyaránt ajánl.



VII.

A váltójog - és eljárásból.

1. A váltóra sem a szerződési, sem a papírpénz elmélete 
feltétlenül nem alkalmazható.

2. A magyar váltójog 26. és 70. §§-ai egymással ellen
mondásban vannak.

3. Bekebelezés vagy előjegyzés által a váltó elveszti váltói 
természetét.

4. A váltónak hamisítása az előzők kötelezettségein mit 
sem változtat.

5. A „pactum de cambiando* váltójogi kötelezettséget 
nem szül.

6. Sommás eljárásnál nincs helye az alperes kihallga
tásának.

7. A személyi végrehajtás a váltó hitelének fenntartására 
előnyös.

VIII.

A politikai tudományokból.

1. A hitel a nemzeti vagyonosságot emeli.
2. Állandó és minden körülmény közt egyaránt változ

hattál! ármérv nem létezik.
3. Az állambukás a nemzetgazdászati viszonyokban a leg

szomorúbb megrázkódtatást idézi elő.
4. A pénzügytan elveinek egyezni kell a nemzetgazdászat 

elveivel.
5. A codificatió ellen felhozott ellenvetések joggal kifogás 

alá vehetők.
6. A bírói széknek választás általi betöltése nem felel 

meg a politika követelményeinek.



IX.

A statistikáfoól.

1. A statistika, mint az állami és társadalmi állapotok tudo
mánya, csak ezeknek kellő méltatása folytán gyakorolhat üdvös 
befolyást az államintézményekre.

2. A népesedési mozgalmak az állam kedvező vagy kedve
zőtlen életviszonyait hiven tükröztetik vissza.

3. A vasúti szállítási díjak alábbszállítását úgy őstermelé
sünk, mint gyáriparunk fejlődésének érdekei sürgősen igénylik.

4. Magyarország borai lelkiismeretesbb kezeléssel — világ
kereskedésre alkalmasak.

5. A biztosítási ügy a legutóbbi időben örvendetes fejlő
désnek indult.

6. A bűnügyi statistika leghívebb képét nyújtja az egyes 
népek miveltségi viszonyainak.




