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I.

Az észjogból.

1. A  jogtörténeti iskola a jogkeletkezést a nyelvke
letkezéssel helyezvén párhuzamba, az annál —  még a jog
szokás tekintetében is —  okvetlen szükséges reflexiót igen 
is háttérbe szoritja.

2. Az alanyi észlegesség tanából kiindulva, követke
zetesen csakis az öröködés legrosszabb faja, t. i. a szer
ződéses állapítható meg.

3. A  tulajdonjog intézménye a személyesség kifolyása.
4. A  pantheismus és materialismus megegyeznek ab

ban, hogy az ön-felelősség princípiumát lerontják.
5. Az öröködési jog el nem ismerése által a föltétel 

(conditio) és időhatározás (dies) közti különbség lerontatik.
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A  római jogból.

1. A  római jogászok tevékenységének négyes osztá
lyozása (respondere, scribere, cavere, agere) fölötte külső 
momentumokon sarkal s tudományilag sem igen haszna
vehető.

2. Még mai nap sem eléggé tisztába hozott kérdés : 
mi lett recipiálva s bir gyakorlati használhatósággal a ró
mai jogból.

3. A  német-római jogirodalomban a jogszokás tekin
tetében támadt spiritualistikus és materialistikus felfogás 
közül az utóbbi inkább felel meg a tételes jog jellegének.

4. A  birlalóra szóló (au porteur) papír reivindica- 
tiója egy harmadik jóhiszemű személytől kártalanítás nél
kül a közönséges jog országaiban sem lehet megengedve.

5. A  donatio inter virum et uxorem nem semmis, ha
nem ép úgy mint a végrendelet, függő jogügylet, mind a 
kettő a halálozással válik perfectté.

6. A  kötelmi szolgáltatásnak nem kell vagyoni ér
tékkel bírni.

II.



7

m .

Az egyház-jogból.

1. Az akatholikusok Házassága tekintetében a szent
ségi jelleg declarálása a római egyház részéről nem any- 
nyira a tolerantia vagy megtiszteltetés, mint egy elvileg 
fentartott universalis törvényhozás kifolyása.

2. Az 1860. évi esztergammegyei zsinat statútumai
ban a temetőhelyek tekintetébeni declaratiók úgy a katho- 
likusok külön eltemettetését, mint a temetőhely iránti 
tulajdont illetőleg nemcsak az egyházjog, de a római kath. 
dogmatika alaptételeivel szemközt is tulcsigázottak.

8. Franczia- és Spanyolország, de különösen az 
ausztriai-magyar monarchia fejedelmei a legközelebbi pá
paválasztásnál hivatva lesznek a veto-jogot erélyesen gya
korolni, a mely jog egyébként — daczára az újabban fel
merült ellenvéleménynek — független ama államoknak a 
kath. egyház iránti mindenhái politikai magatartásától.

4. A  suspensio ex informata conscientia nem egyéb 
mint egy jog formájában valósitott rendőri intézkedés, 
miért az csakis mint időleges állhat meg.
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IV.

A magyar magánjogból.

1. Az úrbéri nyiltparancs nemcsak úrbéri viszonyo
kat szabályozott, de mintegy lex agraria generális intéz
kedett az, a tagosítás és birtokminimumon kívül még a 
telepitvényes és örökbérföldekről is.

2. Vagyonfölöslegbőli keresetek (ex superíluitate 
fundi) bizonyos viszonyzatokban pótolták némileg régi 
jogunkban a zálogjogra vonatkozó specialitás elvét.

3. Hazai örökösödési jogunkban nem annyira a spi- 
ritualistikus-személyi (az örökhagyó vagyonjogi személyi
ségének fictiv folytatása), mint a realistikus-dologi momen
tum (a hagyatéki javakbani successio) a túlnyomó.

4. Hibás magánjogiróink azon tana, hogy telekköny- 
vezett ingatlanra vonatkozó jog csak bekeblezés által sze
reztetik meg.

5. A „viventis nulla successio “ -féle elv nem nyert 
következetes alkalmazást 1848 előtti hazai jogunkban.
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V.

A  büntető-jogból.

1. A fenyegetési elméletek közül B a u e r  intelmi 
rendszere fölötte áll Feuerbach lélektani kényszerelméletén.

2. A  megkisérlett bűntettnek a tettes önkénytes visz- 
szalépése miatti büntetlensége csakis politikai szempontból 
igazolható.

3. A  afurtum manifestum és nec manifestum közti 
különbség nem lehet befolyással a beszámításra.

4. Az esküdtszéki intézmény mellőzendő; á közsza
badság érdekei bizalmi férfiak részvétele által biztosi- 
tandók.
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VI.

Az ausztriai magánjogból.

1. A  heredis institutio ex certa re is tekinthető örö
kös-nevezésnek.

2. Az exceptio rei venditae séd nondum traditae hibás 
megoldást lelt a polg. törvénykönyvben.

3. Ausztriai jog szerint ellentétben a pandekták jogá
val a szolgalmak nem szereztetnek meg közvetlen szer
ződés, hanem csak quasi traditio utján.

4. Daczára Unger hibás indokolásának az élethosszig
lani börtönre iteltnek az Ítélet előtt készült végrendelete 
semmis.
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VII.

A  váltójog, és eljárásból.

1. A  váltójog tudományosabb kifejtését és jogelvei
nek karmonicus rendszerét a római jognak köszöni.

2. A váltónyargalás formai tekintetben nem csalás és 
nem is esik a büntetőtörvények szabványai alá.

3. A  magyar váltójog nem ismeri a biztosítási óvást
(Sicherheitsprotest). .

4. A  kifogásolás védelme nem az eljárás-, hanem az 
anyagi részben tárgyalandó.

5. Váltóeljárásunk hatással volt polgári eljárásunk 
egész rendszerére.
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VIII.

A  törvénykezési rendtartásból.

1. A felhívási kereset nyomára 48 előtti eljárásunk
ban az adományrendszerrel összefüggő ad dandam ratio- 
nem contradictionis-féle és a nemességvitató pereknél 
akadunk.

2. A  folytonos előjegyzés által zaklatott tulajdonos 
által az elöjegyeztető ellen indított kereset hibásan nevez
tetik felhívási keresetnek kérkedés miatt —  mert ama ke
reset tulajdonkép a negatotiam rém actio.

3. Csődcselekvények oly értelemben nem léteznek, 
hogy azok alapján a bíróság a csőd beálltát csak consta- 
tálná, mert a csődöt megnyitó bírói határozat nem decla- 
rativ, hanem constitutiv.

4. Hogy a semmitőszék a biztosítást el is r e n d e l 
he t i ,  csak az ügy sürgős voltában lelheti kivételes iga
zolását.
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IX.

Nemzetgazdaság; és pénzügytan.

1. Az árképződés törvényét, tekintettel a termelési 

költségre Carey helyesebben fejtette meg mint Ricardo.
2. A luxus csakis a járadékkali (rente) kapcsolatban 

méltányolható helyesen.
3. A  Peel-acta a hozzája kötött várakozásoknak 

nem felelt meg.

4. A progressiv adó elve nem feltétlenül elvetendő,
5. A tőke-kamat megadóztatása ellen nyomós érvek 

hozhatók fel.
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X.

A politikából.

1. Az államot különvált hatalmak összegeként fel
fogó theoria annak természetét téveszti szem elől.

2. A  közigazgatás jogilag vitás esetei teljességgel 
nem zárják ki rendes bíróság általi elintézés lehetőségét.

3. A  parlamentaris államformának is vannak árny
oldalai.

4. Ha a nemzetiségi küzdelmek végokét érendik, a 
socialis kérdés kerül napirendre, mely komoly veszélyeket 
látszik méhében hordani.

5. Az iskolalátogatási kényszer csak ingyenes okta
tás mellett vezethet czélhoz.
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XI.

A  statistikából.

1. Észszerű államkormányzás statistikai alapok nél
kül nem képzelhető.

2. A  hajózásnak az alclunán felmerülő akadályai szü
lik a magyar part hosszában, az ipar és kereskedelemre 
oly felette zsibbasztó magas tariffát.

3. A  magyar állam délkeleti határán alkalmazott 
gabnakiviteli vám úgy hazai malomiparunk, mint külö
nösen a tengeri miatt sertés hizlalásunk kárára van.

4. Magas faáraink egyik oka a fausztatás hiánya, 
miért is ez, ha máskép nem, akár associatio utján, —  mely 
egyébként csekély risikoval járna —  volna létesítendő.

5. Az erdészeti ismeretek terjesztésére a tanitóké- 
pezdéket czélszerü felhasználni.




