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I. Az észjogból.

1. A jog, mint az egyéni szabadságnak az egyetemes szabad
ság lehetitésére czélzó korlátozása, csak az államban létezhet.

2. Az észjog elveit a tételes jogelvekből s a múlt hagyo
mányaiból származtatni nem lehet.

3. Méltóságoknak osztogatása az uralkodó joga.
4. Az észjog a tételes jogok eszménye.
5. A kivándorlási jog korlátlansága az államkötés helyes 

elveivel össze nem egyetethető.

II. Az egyliázjogból.

1. Gratian decretuma egyes helyeinek hitelessége azon for
rások után határozandó meg, melyekből azok merittettek.

2 A reformátió czélja kezdetben nem új vallás megalapítása, 
hanem a keresztény egyháznak eredeti épségbe való visszahelye
zése volt.

3. Fejedelmi patronátus azon értelemben, miszerint az a 
fölségjog közvetlen kifolymánya, kánonjogilag nem létezik.

4. Az egyházjavak adómentessége azok rendeltetéséből nem 
eredt, hanem csak. az államhatalom által engedett kiváltság 
folytán.
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Ili. A római jogból.

1. A XII táblás törvény nagyobbrészt már előbb létezett 
római jogszabványokból alakúit.

2. A jus honorárium a jus civilétől alakilag s anyagilag 
különbözik.

3. Az actio publiciana in rém a tulajdonos ellen hatálytalan.
4. A telkiszolgalmak eseteit a római jogszabványok csak 

exemplative állapítják meg.
5. A keresetjog elévülése után az alapjog mint obligatió 

naturális fenmarad.

IV. A magyar s erdélyi magánjogból.

1. A magyar és erdélyi magánjognak fejlőlése önálló volt, 
s idegen jogrendszerektől független.

2. Nemes javak örökjogú tulajdonát csak királyi adomány 
és örök bevallás alapján lehetett szerezni.

3. Hazai törvényeink szerint a nők különös előjogokban 
részesülnek.

4. A hajadoni jog a leány- negyedből fejlődött.
5. Az 1861-iki országbírói értekezlet az ősi és szerzeményi 

javak különbségét az öröklött s szerzett javak különbségével helyet
tesítette.

6. Törvénytelen gyermekek sem atyjuk, sem anyjuk után 
törvényes örökösödési joggal nem bírnak.
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Y. A magyar polgári eljárásból.

1. Megjelenés elmulasztása miatt alperes csak akkor marasz- 
taltathatik el, ha a keresetben előadott tények s bizonyítékok a 
követelt jogot megalapítják.

2. Külföldi törvény érvényességét bizonyitni az arra hivat
kozó fél köteles.

3. Rendes eljárásnál a biró a nyilvánosságot korlátolni fel 
van jogosítva.

4. Bírói egyesség által befejezett pert megújítani nem lehet.
5. A semmiségi panasznak a pertől külön tárgyalása az ügy

menetet lassítja.

Yl. Az osztrák magánjogból.

1. Az osztrák polg. törvénykönyv rendszere a tudomány igé
nyeivel meg nem egyeztethető.

2. A zálogjogot elbirtokolás által meg nem szerezhetni.
3. A nagykorúságon túl a kornak csak kivételesen van be

folyása a magánjogi viszonyokra.
4. A jogtalan kivándorlás a kivándorolt magánjogi képessé

gének tetemes megszorításával jár.
5. Az ajándékozás több esetben visszavonható.
6. A rokonok törvényes örökösödési joga hat ágra terjed ki.
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VII. A büntető jog- s eljárásból.

1. Jogi személy bűntett alanya nem lehet.
2. A házasságtörésben bűnösnek ítélt nő magyar jog szerint 

hitbérét veszti.
3. A magyar büntető jog leggazdagabb forrása a törvény- 

széki gyakorlat.
4. A halálbüntetés kérdése ezen büntetésnek az egyes álla

mok műveltségi fokozatához képest meghatározandó szükséges 
vagy szükségtelen voltától függ.

5. A kegyelmezési jog a közjog szempontjából a fejedelem 
által gyakoroltatik.

6. A házkutatás csak igen nyomós gyanúokok által igazolható.
7. A büntető perben a ténykérdésnek esküdtek általi eldön

tése a jog elveivel nem ellenkezik.

VITI. A váltójog- s eljárásból.

1. Váltójogilag kötelezett csak az lehet, ki nevét sajátkezű- 
lég a váltóra irta.

2. Kétes esetben a fölött, hogy mely minőségben irta alá 
valaki a váltót, a körülmények tekintetbe vételével a váltótör
vényszék határoz.

3. Magyar váltójog szerint a bemutató a névbecsülés elfo- 
gatását nem ellenezheti.

4. A magy. váltójog biztosítási óvást nem ismer.
5. A jogérvényes váltó nem mindig forgatható.
6. Az elvülés a váltóból eredő minden kötelezettséget meg 

nem szüntet.
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IX. A politikai tudományokból.

1. A földjáradék az ipar fejlődtével emelkedik.
2. A telekadó megváltása nem helyeselhető.
3. A fogyasztási adókat helyes adórendszer nem nélkülözheti.
4. A nemzetgazdászok mind Angol- mind Magyarhonban 

nem annyira theoriák fölállitásával, mint inkább korszerű gyakor
lati kérdések megfejtésével foglalkoztak.

5. A hitelintézeteknek a kormány általi-ellenőriztetése csak 
a legszűkebb körben gyakorlandó, miután az államhatalomnak 
azokra gyakorolt gyámkodása inkább káros, mintsem hasznos 
eredményű.

6. A pénz- s hitelválságok ellen biztos óvszer nincsen.
7. A magyar liszt-ipar még nem érte el fejlődése tető

pontját.

X. A statistikából.
/

1. Magas születési arány csak midőn karöltve jár mérsékelt 
halandósággal tartható kedvező népmozgalmi jelenségnek.

2. A népnövekvés az osztrák-magyar monarchiában a legma- 
gasb arányokat a keleti s kelet-északi vidékeken tanúsítja.

3. A czukoripar haladása nem annyira a gyárak száma, mint 
inkább az évről évre gyarapodó répafogyasztás és a gyarmati czu- 
kor behozatalának ltevesbülése után Ítélhető meg.

4. Legelő aránylag több van a lajtántuli állam területén 
mint a magyar korona országaiban.

5. Az ausztriai magyar külforgalom gyarapodása az évről 
évre növekvő kivitelben találja legszólóbb kifejezését.
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