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1. Az észjogtan rendszeres művelését megelőző korszakban 
Botero János emelkedik ki a pogány bölcselet nyomdokain haladó 
többi államjogi irók közöl az újkori állam elveinek, mintegy elv
érzetével biró Ragion dei Stato -jában.

2. Az alanya észlegesség iskolájának legtöbb követője, jól 
lehet az ember természetére alapítják a jogot, a gazdászati és 
moralis érdekek figyelmen kívül hagyása által, azzal az örökjog és 
házassági jog terén a legnagyobb ellentétbe jönnek.

3. Az állam szerződésre alapítása, bármily üdvös volt is e 
tan a szabadságra, nem egyéb puszta feltevésnél.

4. A követ működésének mérszabályát meghatalmazása ké
pezvén , az ennek értelmében kötött, bár utasításával ellenkező 
ügyletei teljes jogerejüek.

I. Az észjogból.

II. A  róm ai jogb ó l.

1. A jus gentium nem tudományos elvonás Szüleménye.
2. A legis actiók szoros formaibóli átmeneteit a formularia 

eljárásra a stipulationes praetoriae közvetítek.
3. A Savigny-féle, az erőszakból levezetett birtok theoria 

megdöntöttnek tekinthető.
4. A correalis kötelem nemcsak elméleti fontossággal bir, 

hanem gyakorlati következményeket is von maga után.
5. Az adás vevés hatályossága után a dologból származott 

gyümölcsök a vevőt illetik.
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1. A káptalani vicarius a megürült javadalmak adományo
zásában jelentékenyen van megszorítva.

2. A püspökök personalis residentiára jure divino kötelez
te le k .

3. A degradatio reális végrehajtására a felszentelt püspök 
van jogosítva.

4. Hazánkban a világi papok a püspök megye czimére szen
teltetnek fel.

5. A házasság szentségének kiszolgáltatói a felek.
6. Nem consumált házasság a pápa által feloldható.

III. Az egyházjogból.

IY. A  m agyar m agánjogból.

1. Az adományi rendszer a feudál intézményektől nevezete
sen különbözött.

2. A szokásnak hazánkban csak törvénypótló és magyarázó 
ereje van.

3. Az ősi vagyonnak, az e részben fenntartott ősis. pátens
6. §-nál fogva, még mindig nem csekély jelentősége lehet.

4. A törvénytelen gyermekeknek anyjuk után sincs örökjoga.
5. Az ősis. pátens 5. §-ban említett íiutódok alatt az összes 

későbbi nemzedékek értendők.



1. Jogilag becstelennek nyilvánított személy becsületsértés 
vétségének tárgya nem lehet.

2. A törvényszéki lélektan több bűntettnél kétségessé teszi 
a beszámítás lehetőségét.

3. A fejedelem kegyelmezési jogát, tekintet nélkül az elitéit 
kérelmére, gyakorolhatja.

4. Az esküdtszéki rendszerek közöl, honi viszonyainkat te
kintve , az angol mellett legtöbb érv harczol.

5. Újabb gyakorlatunk szerint végzések ellen is van felebbe- 
zésnek helye.

Y. A büntető jogból.

Y I. A z  osztrák  m agán jogb ó l.

1. Bár a szokás az osztrák jog forrásai közt helyt nem foglal, 
a szokások tekintetbe vétele az egyes jogügyleteknél nincs kizárva.

2. A tartozék és növedék meghatározása az osztrák jogban 
felette tökéletlen.

3. A teljesen alapos tulajdoni kereset ellenében a közárveré
sen. vagy azzali kereskedésre jogosított személynéli vétel kifogását 
sikerrel támaszthatni.

4. Ha a vevő a neki szállítandó portékák szállítási módját 
és közegét meghatározza, a feladás által eszközöltetik az átadás 
és azon időtől kezdve minden veszély őt illeti.

5. Engedmények más nevébeni tételére, nem specialis, 
hanem csak az ügylet nemét kifejező meghatalmazás szükséges.
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VII. A  m agyar váltójogból.

1. A nagykorusított is váltóképesnek tekintendő.
2. A kibocsátónak csak saját rendeletre szóló váltóknál van 

az elfogadó ellen viszkeresete.
3. A váltó elfogadásának részbeni megtagadása készfizetési 

viszkeresetre ad jogot.
4. A váltói minőségnek betáblázás általi elvesztése nem 

helyeselhető.
5. Mindeiiik fél csak félpróbát bírván előállítani, a póteskü 

odaítélése a bíróságtól függ.

V IIT. A  m agyar polgári eljárásból.

1. A végzések elleni felebbezéseknek az 1868. 54. t. cz.-ben 
történt körvonalozása nem helyeselhető.

2. A jelzálogos hitelezők sorrendét megállapító légzés elleni 
íelebbezés határideje a tárgyalás napjától számítandó.

3. Az önbeismerés alapján elmarasztalt félre , ha az ítéletet 
felebbezi, már a kir. tábla szabhat bírságot.

4. Az igényper megkezdhetésére kiszabott rövidebb határidő 
előbbi végrehajtási eljárásunk egyik fő baját orvosolta.

5. A szóbeliség hazánkbani meghonosítása szükségkép a ki
rályi tábla deczentralisátióját vonandja maga után.
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IX . A z állam tudom ányokból.
e/

1. A gazdasági élei létszeres természetének eszméje a phy- 
siokrátákkal tűnik fel először.

2 A luxus csak is a földjáradékkali kapcsolatában méltá
nyolható kellőleg.

3. Az ellenkező érdekeket megsemmítni törekvő s e czélját 
el is érő önérdek, utoljára saját romjain ju t el a gazdászati érde
kek összhangjának öntudatához.

4. Az indirekt adó csak is állami, de ne önkormányzati jö
vedelmek forrását képezze.

5. Az államot külön vált hatalmak összegeként felfogó theo
ria, annak lényeges természetét téveszti szem elől.

6. A közigazgatás jogilag vitás esetei teljességgel nem zár
ják ki rendes biróság általi elintézés lehetőségét.

X . A  statistikából.

1. Magyarország földművelésének emelésére tett kísérletek, 
honi iparunk emelése nélkül eredménytelenek leendnek.

2. Trieszt csekély bevitele, kereskedelmének passiv termé
szete , s a kivitelért ennek következtében fizetendő kettős fuvar 
jelenleg még a szorosan vett magyar nemzetközi forgalomnak is 
nagy hátrányára van.

3. Gyapjú termelésünk csak is a finom iránylat' fenntartása, 
sőt nagyobb mérvbeni kite jssztése mellett fog a tengeren túli 
gyapjúval versenyezhetni.

4. Kereskedelmi mérlegünk kedvező állására dongafa-kivi- 
telünk jelentékeny befolyást gyakorol.

5. Bűnügyi statistikánk sajnos osztalékot derít ki a bűntet
tesek sorában a vagyonosak s a középszerű vagyonnal bírókra.




