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I. A jogbölcsészetből.

1. Oly észjog, mely a tételes jogot megváltoztat
hatná, nem létez; de a jogbölcsészet az alkotandó jog
rend eszményét tartalmazza.

2. A szerződési jognak nem szabad sem. valamely 
erkölcstelen tartalmat védenie, sem pedig az egyéni 
kör gyámnokolásává fajulnia, hanem a két veszély 
között saját útját kell, hogy keresse.

3. Az örökjogra nézve a jogalkotó elv a családi 
kötelékben és a szerzés fogalmában fekszik, kapcsolat
ban az állam elismerésével.

4. Idegeneknek önkényes vissza- vagy kiutasítása 
az államterületről a nemzetközi joggal ellenkezik.

II. A római jogból.

1. Azon tétel: »qui in absentis vita se fundat, 
eam probare necesse non habet,« nem helyes, és 
ezért az életbenlét feltevése nem indokolt.

2. A tulajdonjogi és más dologbeli keresetek hol 
az ingó, hol az ingatlan vagyonhoz sorozandók.

3. Az universitates personarum delictumokat el 
nem köve hétnek, cs pedig sem köz-, sem magánjogi 
sértést.

4. Az egy naturalis obligatioért vállalt fideijussio 
tökéletesen érvényes, a valamely teljesen érvénytelen 
tartozásérti azonban hatály nélküli.

5. Azon hagyományosok között, kik csak verbis sunt 
conjuncte, még ha ugyanazon dologrészei képeznék is a 
tárgyat, növekedési jognak nincs helye ,



III. Az egyházjogból.

1. A szokás csak annyiban képezhet jogforrást, a 
mennyiben sem közvetve, sem közvetlenül az isteni 
joggal nem ellenkezik.

2. Az u. n. holt kéznek a vagyon szei’zésétőli eltiltása 
az egyházjog szentpontjaból nem helyeselhető.

3. A javadalmas jogai sem a haszonélvező, sem az 
empkytheuta jogaival egyenlőknek nem tarthatók, ha
nem azok majd sajátságos dologbeli, majd tiszta köve 
telési jogok.

4. A szülők haragjátóii félelem is (metus reve- 
rentialis) bírhat a körülményekhez képest a bontó házas
sági akadály természetével.

IY. A magyar magánjogból.

1. A szülők és gyermekek közötti viszony a ré
gibb jogban a tiszta atyai hatalom összeségének tar
tandó.

2. A hol socialis részességnek helye nincsen és ahol 
közelebbről jogosítottaknak már törvényileg elismert 
virtuális igények léteznek, ott elévülésnek nincs helye.

3. A szász vagyonközösség a jus coacquisitionisnak 
nem puszta kiterjesztése, hanem tisztán németjogi ere
dettel is bir.

4. leány-negyed fogalmának a törvény általi meg
határozása magában véve elégtelen.

5 Az ősiségi nyílt pár. 5. §-ának a kivételes vég- 
rendelkezéseket tárgyazó határozványa csak az első 
megnyílt örökösödésre, azaz a csupán férfiutódokra 
átmenő ősi javak akkori birtokosa és annak élő fiaira 
vonatkozik.



Y. A polgári törvénykezésből.

1. A ténykörülmények valóságára nézve teljesen 
biztos támpontot még a polgári törvénykezésben alkal
mazott esküdtekben sem nyerhetni.

2. A sommás eljárás (117. §.) kutató jelleme az 
állam uralkodó felfogásának meg nem felel.

3. A 315. §. szerkezete az uj bizonyitékok alapján 
megengedett perújítást illetőleg a visszaélésekre nagyon 
alkalmas.

4. A magy. magánjog szellemét magán viselő örö
kösödési eljárás (9. czim, 7. fejezet) az erdélyi országré
szek anyagi jogával ellenkezik.

VI. Az ausztriai magánjogból.

1. Daczára a czimfeliratnak, az osztr. p. t. k. 3-ik 
része a tiszta személyi jogokra semmi vonatkozással 
sincs.

2. A két nem egyenlő jogképessége alul több fon
tos kivétel van.

3. A jogi személyek fogalmának meghatározása az 
osztr. p. t. k.-ben nem találtatik.

4. Az 1467. §• a nyilvánkönyvekbe betáblázott 
ingatlanok elbirtokolásáról a német jog »Verschwei- 
gung schafft Recht* tételén alapszik.



VII. A büntetőjog- és eljárásból

1. A tárgybani tévedés a bántalomnak azonossága 
mellett befolyással nem bir a bűntény lényegére és ain 
nak büntethetőségére.

2. Értelmi szerzőség vétkes bűnesetek közül mind
annyiszor létesül, valahányszor valakinek tévedése szán
dékosan azért idéztetik elő, hogy bűntettre indittassék

3. Az álarcz és vértagadás magán vétségei, körül
ményekhez képest mint csalások bűntettekké is alakul
hatnak.

4. A büntető eljárásban a bizonyítás a vádlott 
bűnösségét vitató köz vádlót illeti.

VIII. A magyar váltójogból.

1. A tiszta szerződési elmélet a magyar váltójogra 
nem alkalmazható.

2. A váltóbirtokos a névbecsíilésbőli elfogadást 
tartozik ugyan megengedni, azonban biztosítási visz- 
kereseti joga fenmarad.

3. A nem-fizetésérti viszkereset föltétele az előzők 
értesítése is.

4. Valamely intézvényezett váltónak (tratta) az 
intézvényzetíre, ki a.-t még el nem fogadta, hátiratozása 
a jog és kötelezettség egy személyben való egyesülését 
nem okozza.



IX. A politikai tudományokból.

1. A felségi jogok fogalma a képviseleti s parlia- 
mentaris monarchia nézeteivel a felelős kormányról töb
bé össze nem egyeztethető.

2. A f e l t é t l e n  adómegtagadás a képviseleti 
■rendszer főtámaszának nem tartatkatik.

3. Az iparszabadság elve mellett is van helye a 
szabad iparűzés közjogi szabályozásának.

4. Egy, a javak értékének változásainál alkalmazan
dó és a pénzt megbízhatóságra nézve felülmúló érték
mérő nem mutatható fel

5. Az adók a polgároknak csak tiszta jövedelmét 
terhelhetik, de ezt sem szabad egészen kimeriteniök.

X. A statistikából.

1. A Quetelet és Achemvall-féle iskola összeegyez
tetése alig lehetséges.

2. Az osztrák-magyar monarchia népességében 
észlelhető eltérő tömöttség nagyobb részben a föld minő
sége és a lakosság foglalkozási nemének következménye.

3. A születések nyugotról kelet felé észlelhető nö
vekvésének megfelel a magyar korona országaiban elő
forduló, valamivel magasabb halandósági számviszony

4. Ausztria és Magyarország képviseleti testületéi 
egymástól nagyon különböző alapokon nyugszanak.




