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I. Az észjogból.
1. A jogegyenlőség közvetlenül a személyiségből

foly.
2. Á  polgárok egyesülési jogát az állam csak 

annyiban korlátozhatja, a mennyiben az az állam czél- 
jaival nyilt ellentétbe lép.

3. A  házasság felbontása észjogilag igazolható.
4. Az állam keletkezését szerződésre visszavezetni 

fölösleges fictio.
5. A  nemzetközi jogban felmerülő vitás kérdések 

elintézésére nemzetközi bíróság állítandó fel.

II. A római jogból.
1. A jus civile a tizenkéttáblás törvényen alapul.
2. A  verborum obligatio fizetés által el nem enyé

szik.
3. A  capitis deminutio minima maga után vonta 

ugyan a tartozás be nem panaszolhatását, de az azért 
mint naturalis obligatio fenmaradt.

4. A  cessio nem foglal magában novatiot.
5. A halálesetrei ajándékozás nem szülhet egye

temes örökösödést.



111.A z  cgyházjogból.

1. A jus piaceti az egyháznak az állam jogköré
be lépés szüleménye.

2. A  coelibatus csak fegyelmi intézmény..
3. A  róm. kath. egyházban a világiaknak befolyá

sa a dogmára nem terjedhet ki, de kiterjedhet a kor
mányzatra, és különösen a vagyonkezeléssé.

4. A  biró a köteléki perben a valót hivatalból 
tartozik nyomozni.

5. A püspöki kar csak együtt véve tekintendő az 
apostolok jogutódjának

IV. A magyar magánjogból.
1. A  corpus jutásban.nem foglalt törvények nem 

bírnak törvényerővel.
2. A curiai döntvények a magyar magánjognak 

mindig forrását képezték, és még jelenleg is képezik.
3. Az adományrendszer az ősszerződésre vezethető 

vissza.
4. Az adományrendszer lényegesen különbözik a 

német hühérrendszertől.
5. A  szolgalmak nyomaira már régi törvényeink

ben akadunk.
6. A jelenleg fennálló törvények értelmében a ma

gyar magánjog a legnagyobb védelemben részesíti a 
nőket.



V. Az osztrák magánjogból.
1. Az uj törvény a dolgok minőségére nézve 

visszaható erővel bir.
2. A  holtnak nyilvánításnál helytelenül vétetik 

halálozási napnak az ítélet jogerőre emelkedése.
3. Helytelen a dolognak oly rendkívüli értéket 

tulajdonítani, mely csak az előszeretethez képest hatá
rozható meg.

4. Az elévülés nem esik szükségkép össze az 
elbirtoklással.

5. Osztrák jog szerint csak az örökösödésnél léte
zik egyetemes jogutódság.

6. A  jogok megoszthatósága nem függ azon körül
ménytől, hogy mennyiségileg megoszthatók-e vagy nem, 
hanem függ tartalmuk megoszthatóságától.

VI. A büntető-jogból.
1. Külföldinek külföldön elkövetett büntette, ha 

más területre menekült is, az igazság eszméje alapján 
mindig megbüntetendő.

2. Az önvédelemnek az élet, a testi épség és sza
badságon kívül a becsületnek csak tettleges megbántása 
védelmére szabad kiterjedni.

3. A  zendülés bevégzéséhez nem elegendő az ösz- 
szecsoportosodás ellenszegülő szándékkal, hanem ahhoz 
az erőszaknak alkalmazása is kívántatik.

4. A  tanú az egész fenyitő eljárás folyama alatt 
csak egyszer és utólag esketendő meg.

5. Az esküdtszék a bűnügyeknél a nélkülözhetlen 
méltányosságot lehetségesiti.



VII. A váltójogból.
1. A  váltó formál ügylet.
2. A  magyar váltójog szeriüt az idegen váltónál 

az intéz vényezettnek az intézvényezőtöl jogszerüleg kü
lönböző személynek kell lenni.

3. A  prolongatio az előzőkre nézve semmi befo
lyással sincs.

4. Az előzőkre nézve a váltó az óvással jár le.
5. A  váltóbiróság az áruszerzési kötést azon 

esetben is, ha az nem bir az 1844. évi VI. t. ez. 28. §. 
B ) pontjában kijelölt minden kellékkel, nem utasíthatja 
vissza, ha csak alperes az illetőség ellen kifogást nem 
tett.

6. A  váltóeljárás utján létrejött egyezség nem 
tekinthető váltólevélnek, hanem csak jogerőre emelke
dett bírói határozatnak.

VIII. A polgári törvénykezési rendtartásból.
1. Az elsőfolyamodásu bíróság egyes, a fölebb- 

viteli biróságok társas bírósági rendszer alapján szer- 
vezendők.

2. Magyarországon a békebirói intézmény csak 
a franczia rendszernek megfelelőleg szervezhető.

3. A tárgyalási elv czélszeriibb a nyomozási elv
nél, ha ügyvédek állnak a perben.

4. A  semmiségi eseteknek taxatíve felsorolása hely
telen.

5. A  végrehajtási eljárást a biró hivatalból soha 
sem rendelheti el.



IX. Az álIamtudományokból.
1. A  központi igazgatás feltétlenül szükséges, de 

határát mindig abban kell találni, hogy az állam czéljai 
más módon oly biztosan és gyorsan el nem érhetők.

2. A  felsőháznak nem csak mérséklő elemnek 
kell lenni, hanem érdek-képviseletnek is.

3. A  szabad kereskedelem nemzetgazdasági szem
pontból előnyösebb a védvámrendszernél.

4. A  magyarországi államjószágok elidegenítése, 
előrelátható értékemelkedésüknél fogva, még nem 
czélszerü.

5. A  vámtariífákat az értékre kell fektetni, s csak 
midőn az érték folytonos ingadozásnak van alávetve, 
kell egyszersmind a súlyra is tekintettel lenni.

6. A  fényüzési czikkek megadóztatandók, de egyút
tal az első életszükségletek adómentesekké teendők, vagy 
legalább csekély adó alá vetendők.



X. A statistikából.
1. A  törvénytelen születések aránya Magyarország 

sik földjén a többi európai államokéhoz képest meg
nyugtató.

2. Magyarország mezőgazdaságának hosszú pangá
sát a hitel hiánya okozta.

3. Vasiparunkat az eddig alkalmazott súlyos vám 
valamint eddig nem emelte, úgy ezentúl sem emeli, azt 
csak a természet-adta adományokhoz járuló helyes 
közlekedés és technikai ügyesség emelheti.

4. A  szép virágzásnak indult lisztipar hanyatlását 
kiválólag a lelketlen kezelés okozta.

5. Bányászatunk jó kezelés, közlekedés és elegendő, 
olcsó munkaerő mellett világforgalmi jelentőségre 
emelkednék.

6. A vasúthálózattal egy időben helyes és összevágó 
országut-rendszert kellene létesíteni.


