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1. Az észjog feladatának csak úgy felelhet meg, 
ha — eltekintve minden az idők folyamában képződött 
rendi, vallási stb. különbségektől — az embert csupán 
mint embert tekinti.

2. Az embernek rendeltetése a jog- és észszerű 
munka.

il. A kényszer nem a jog alapja és ismérve, hanem 
folyománya.

4. Az u. n. tökéletlen jogok nem léteznek.
5. A házasság kétoldalú szerződés, és mint ilyen, jogi 

szempontból a felbonthatlanság jellegét magán nem viseli.
6. Az egyoldalú szerződések nem tűrik el mindig a 

kényszer általi foganatositást.
7. A háborúban használtatni szokott retorsiok jogi 

alappal nem bírnak.
8. Az örökbéke eszméje nem utópia, hanem az em

beriség fejlődésével beállhat.

I. Az észjogból.

II. A római jogból.

1. Jogilag minden dolog osztható.
2. Ha több azonos tartalmujogok találkoznak, de 

azoknak valamelyike elsőbbséggel bir, ez nem mondható 
jogok összeütközésének.

3. Valamely jog védelmére szolgáló kereset, aman
nak létrejöttével azonnal megszülemlett

4. A semmis jogügylet a scmmiscgi ok megszűnte 
daczára sem válik érvényessé.

5. Az örökségi jog nem dologbani jog.
6. A törvényes örökrész egy része annak az örök

résznek, melyet az örökös akkor kapna, ha az örök
hagyó végrendelet nélkül halt volna meg.



III. Az egyházjogból.

1. Az egyház nem lehet status in statu.
2. A XIX. század követelménye, hogy az iskola 

az egyháznak közvetlen befolyása alul elvonassék.
3. A jus piaceti hazánkban még mindig teljes ér

vényben van.
4 Sede impedita a kormányzati hatalom nem a 

káptalan, hanem a püspöki helynökre és illetőleg a 
pápára megy át.

5. Az egyháznak bírói hatalma az elmellőző pa
rancsok által Magyarországban tetemesen csonkittatott.

6. Az érvényes eljegyzés daczára mással kötött 
házasság nem lesz érvénytelen és semmis

7. Keresztény és zsidó közti házasság katliolikus 
szempontból is fennállhat.

IY. A magyar magánjogból.

1. A eodificatio hazánknak rég érzett szüksége.
2. A telekkönyvek az óhajtott biztosságot csak úgy 

nyújthatják, ha legalább két példányban vitetnek.
3. Az áljószágcserénél az örökösök a csere felbon

tását követelhették.
4. A magyar nemesi birtok alapjában különbözik a 

hűbéri birtoktól.
5. A hk. I. r. 9. ez. daczára nemest is lehetett több 

esetben idézés és bírói elmarasztalás nélkül azonnal elfogni.
6. Zálogperekben a perköltségek nem ítéltettek meg.
7- Örökösnek nevezése a végrendeletben nem szük

séges.



V. A magyar polgári tvk. rendtartásból.
1. A békehíréi intézmény behozatala a pereskedést 

sokkal szükebb körre szorítaná.
2. A biró a pótesküt megítélheti akkor is, ha a 

fél ezt nem ajánlotta.
3. Midőn felperes követelése ellenében alperes azt ál

lítja, hogy az ügylet halasztó feltétel mellett köttetett, azt, 
hogy az ügylet pure jött létre, felperes tartozik bizonyítani.

4. Biztosítási végrehajtás megrendelésére nem a 
vagyontalanságnak, hanem csak a követelés veszélyez
tetésének kimutatása kívántatik.

5. Csőd kiütése előtt végrehajtás utján lefoglalt 
ingatlanvagyon a csődtömeghez, nem tartozik, és a végre
hajtás további folytatása csődön kívül eszközöltethetik.

6. Örökösödési ügyekben a per útjára utasított, 
fél a keresete beadására kitűzött határidőt elmulasztván, 
igazolással nem élhet.

VI. Az ausztriai magánjogból.
1. Ha valaki telkét elzálogitja, elzálogitotta egy

szersmind a rajta álló házat is.
2. A felén túli sérelem miatt a jogügylet meg nem 

erőtlenithető, ha a dolgot birtokba vevő ennek valódi 
értékét ismerte.

3. Később beálló semmisség az érvényesen létrejött 
jogügyletet érvénytelenné teszi.

4. Oly jogról, melyhez kötelezettség van tűzve, csak 
úgy lehet egyoldalúkig lemondani, ha a lemondás által a 
kötelezettség nem érintetik.

5. A végrendelkező újabb végrendeletét megsem
misítvén, ez által korábbi végrendelete ismét fel nem éled.

6. A szükségörökösnek jogszerű kitagadása eseté
ben annak gyermekei sem igényelhetnek örökrészt.



VII. A büntetőjogból.

1. Tárgyilagos tényálladék nélkül bűntett nem 
képzelhető.

2. A halálbüntetés nem mint büntetés, hanem csak 
mint végső eszköz igazolható.

3. A papírpénz hamisítása bűntettében tévesen in- 
dittatik a kereset az 1723: IX. t. ez. 4. §-ának alapján.

4. Váltóhamisítás büntette tudatlanságból és szándé
kosság nélkül nem létesül.

5. A lopás és nem a rablás büntette létesül, ha a 
meglopott ellentállásra képtelen lévén,.személyének erő
szakos megtámadása nélkül kifosztatik.

6. A bizonyítékok elégtelensége miatti felmentés a 
bűntett gyanúját az ártatlanon hagyván, elmellőzendő.

VIII. A váltójogból.
1. A bemutatóra szóló váltók érvénytelenek.
2. Ha több váltóelfogadó közül egyik, az egyetem- 

legesen elfogadott váltó lejárata előtt, csőd alá esik, azért 
a váltó a többi elfogadó irányában lejártnak nem tekintet
hetik.

3. Lejárt váltót lehet váltójogi foganattal tovább 
forgatni.

4. A váltólejárat meghosszabbítása által a váltóbir
tokos nem mindig veszti el előzői ellen viszkereseti jogait.

5. A váltóóvás az előzőkkel hírlapi utón nem közöl
hető.

0. Váltói peres ügyeiben lehet az adóst ideiglenes 
tartózkodási helyén lévő, váltóügyekben illetékes bíróság 
előtt is panaszolni.

7. Váltóperben az idéző végzés alakilag különbözik 
a polgári perekben! idéző végzéstől.



IX. A politikai tudományokból.

1. Azon állam, melyben az anyagi javak igen 
egyenlőtlenül vannak megosztva, nem bir tartós állandó
sággal.

2. Az államszervezet és igazgatásban is a munka
megosztás elve legtágabb alkalmazást nyer.

3. Oly forradalom, mely nagy, uj eszméket szül, 
az emberiséget művelődésében előre viheti.

4. Az u. n. »pennysystema« elve a vaspályákra 
is alkalmazható.

5. A vaspályáknak engedélyezett állami kamat- 
biztositás gyakran károsan hat azoknak fejlődésére.

6. A korlátlan szavatosságnak (illimited liability) 
részvénytársaságokra való alkalmazása nem helyeselhető.

7. Az adók folytonos változtatása akár mennyi-, 
akár minőségileg károsan hat vissza az állam politikai és 
pénzügyi helyzetére.



X. A statistikából,

]. Hazánk rendkívüli abnormis éghajlati viszonyai 
első sorban az alföld befásitása és észszerű erdőmivelés 
által volnának szabályozhatók.

2. Magyarország lakossága nagyobb helységek alko
tására sokkal több hajlamot mutat, mint a lajthántuli 
lakosok.

3. A dohánymonopolium eltörlését csak haszonte
kintetek akadályozzák hazánkban.

4. Az ausztr.-magyar monarchia geographiai fekvé
sénél fogva az átszállítási kereskedésre van utalva, es 
ennek emelésére kell törekednie.

5. Az ausztriai magyar monarchia csak a szabad ke
reslted s által cmelkedhctik.

6. A büntettek nagy száma nálunk kiválólag a hiá
nyos népnevelésnek következménye.

7. A 80 milliónyi baukadósság Magyarországot nem
illeti.


