




1. Az észjog elveit sem a múlt hagyományaiból, sem 
pedig a különböző nemzetek tételes intézményeiből szár
maztatni nem lehet.

2. Az észjog főforrása a józan ész.
3. Az elévülés az észjogból nem származtatható.
4. Az állam czélja a jogbátorság biztosítása.
5. A büntető hatalom felségjogot képez.
G. A háború csak akkor jogos, ha a szelidebb eszközök 

foganatlanok maradnak.

I.

Az észjogból.



π :

1. Az ál Izidori gyűjtemény nem megalapítója, hanem 
csak gyorsabb kifejlesztője volt a pápa felsőbbségéről való 
tannak.

2. Az egyházi hatalom tanói, kegyosztói és kormány
zóira oszlik.

3. Az egyház által érvényesnek tartott házasságot 
szentség jellegére nézve az állam nem érvénytelenítheti.

4. Titkos, vagy lelkiismereti házasság kötésére különös 
püspöki engedély kívántatik.

5. A házasság érvénytelennek nyilvánítása iránti perben 
a házas felek vallomása az érvényesség ellen semmit sem 
nyom.

A* egyliáxjog'ból.



in.

1. Hogy aXII-táblás törvény tartalma a görög törvény- 
hozásokból merittetett volna, mesénél nem egyéb.

2. Actio in rem- és actio in rem scripta közt különb
ség teendő.

3. Fructuum perceptio által a jóhiszemű birtokos is 
szerez tulajdonjogot.

4. Speciiicatiohoz a dolog fogalmának változása szük
séges.

5. A megelőző justus titulus és rákövetkező modus 
acquirendi- féle jogszerzési elmélet alaptalan.

A rom ai jogból.



1. Kégibb magyar törvényeink szerint az elévülés nem 
képezett tulajdonszerzési módot.

2. A felségsértés bűntettébe esd apa és gyermekei közti 
örökösödés fonala megszakad.

3. Az adományi jószágnál a csere, ha kir. jóváhagyás és 
kir. jog kikérése elmulasztatotl, csak időleges birtokjo
got adott.

4. A leánynegyed az azzal terhelt adományi jószágból 
újabb időben csak egyszer volt kiadandó.

5. A nemes és nem nemes közti különbség teljesen 
nincs eltörölve.

6. A székely birtok a szoros értelmű nemesi birtoktól 
nevezetesen különbözik.

IV.

A m agyar m agánjogból.



1. Örökösödési perekben azon bíróság illetékes, melynek 
területén az örökhagyó utolsó rendes lakása volt.

2. A trs. 294 § helytelenül szorítja meg az első bíró
sági végzések elleni felebbezhetési jogot.

3. Ügyvéd hibája vagy mulasztása miatti igazolásnak 
sninc helye.

4. A biztosítást elrendelő végzés ellen csak kifogással 
élhetni.

5. A trs. 450 § a felebbezést tévesen szorítja a tárgya
lási naptól számítandó 15 napra.

6. Az örökösök nem kényszeríthetők vagyon közösség 
beni maradásra.

V.

Magyar pol. törvényk. eljárásból.



Αχ a u sz tr ia i ni agán jogból.

1. Különös peres kérdésekben hozott ítéletek törvény 
erejével nem bírnak s más esetre ki nem terjeszthetők.

2. Az örökséget önhatalmúlag birtokába venni senki
nek sem szabad.

3. Az atyának és férjnek gyermeke és neje kópviselésére 
a törvény ad felhatalmazást.

4. Kölcsönös végrendelet csak házas társak közt ér
vényes.

5. Személyjogok nem lehetnek tárgyai az elbirtok
lásnak.



νπ.

1. Bűntett csak szabad akaratú és külsőleg felismer
hető cselekvény lehet.

2. Emberölésnél kísérlet nincs.
3. A halálbüntetetés fentartandó.
4. A pénzbírság csekélyebb bürtényeknél czél szerűen 

alkalmazható.
5. Az államügyész és törvényszék egymástól függet

lenek.
6. Összetett bizonyíték alapján halálbüntetés nem 

szabható.

A büntetőjog és eljárásból.



V i l i .

1. Az úgynevezett részletváltók nem bírnak váltói ér
vénynyel.

2. A váltó birtokossá tartozik a részletíizetést el
fogadni.

3. A váltótulajdonos e minősége a hátiratok összefüggő 
sora által igazolandó.

4. Csak oly kifogások érvényesíthetó'k, melyek.magá
ból a váltójogból vagy a felek közvetlen viszonyaiból erednek.

5. A magyar váltójog szerint az érték miatt kifogásnak 
nincs helye.

6. Biztosítási végrehajtás ingatlanra csak az ingó 
vagyon elégtelensége esetében vezethető.

Λ váltójog  és eljárásból.



A p o lit ik a !  tu d om án yok b ó l.

1. A nemzetgazdaságtanban absolut és minden államra 
egyaránt alkalmazható elveket felállítani nem lehet.

2. A communismus rendszerének alkalmazása az álla
mot végfelbomlásra vezetné.

3. A szabad ipar- és kereskedés nem minden államban 
és fejlődés fokon egyformán előnyös.

4. A direct választás rendszere előnyösebb az indi- 
rectnél.

5. Csak oly adórendszer helyes, mely a törzsvagyont 
nem támadja meg.

IX.



X.

A  S ta t is t ik á b ó l.

1. Az osztrák-magyar monarchia természeti és mes
terséges viz-vonalai közt nincs kellő arány.

2. Az évi esketések a Lajtán innen kedvezőbb arányt 
mutatnak mint a Lajtán tuli tartományokban.

3. A földhitel kielégítésére hazánkban kínálkozó inté
zetek újabb örvendetes gyarapodásuk mellett sem felelnek 
meg a fenlévo hiteligényletnek.

4. A műipar az ausztriai magyar birodalom mindkét 
felében félreismerhetlen haladást tanúsít.

5. A selyem-ipar a birodalmi szövés egyes ágai közt 
legalantabb fokon áll.

6. Az államjavak hazánkban daczára az ujabbi befek
tetéseknek, aránylag még csekély tiszta jövedelmet hoznak.










