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I. Római jogból.

1. A Proculeanusok s Sabinusok iskolái által íélállitott 
elvek nem azonosak a jelenkor észjogi s történeti iskolák el
vei s vitaival.

2. A római íiclei commissumok lényegesen külömböznek 
a mai kit bizományi intézkedésektől.

3. A polgárjog elvesztése az atyai halalomnak is meg
szűntét vonta maga után.

4 Az actio Publiciana in rem — a tulajdonos ellen rend
szerint hatálytalan.

5. A keresetjog elévülés után az kereseti követelés mint 
naturalis ohligatio fennmarad.

II . E g y h á zjo g b ó l.

1. Az apostoli kánonok neve alatt ismeretes gyűjtemény 
nem az apostoloktól származik.

2. A plébánosok nem tekintethetök a „72 tanitvány“ 
utódainak.

3. Kegyurijog gyakorlására a nem kath. keresztények is 
képesek

4. A házasság mint szerződés nem szűnik meg szentség
lenni.

5. A papok nőtlensége nem isteni eredetű.



III. A m agyar magánjogból.

1 A magyar jog fő forrása a törvény és szokás.
2. A  negyed (quartalitium) csak fiágat illető jószágból 

volt követelhető.
3. Magán pecsét alatt történt örök vallás az előtt csak 

zálog érvényű volt
4. Az ösiség jog alapját hajdani társadalmi életünk ké

pezte.
5. Szerzet javairól a szerző 1853 előtt is szabadon ren

delkezhetett.

IV. Az osztrák polg. jogból.

1. A természeti gyermekek ápolására s ellátásárai kö 
telezettség a szülék örököseire is át száll.

2. A tulajdon korlátozásai annak lényét nem szüntetik
meg.

3. Bekebelezetlen bérleti szerződés az adásvevés által 
felbontható.

4. A zálog jog vagy kezesség elengedése még nem tar
talmazza a követelés elengedését is.

5 Egy harmadik élő személy öröksége érvényes szerző
dés tárgya nem lehet.
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V. A magyar polgári eljárásból.

1. Sommás eljárásnál a fél tetszés szerint képviseltet
hetik.

2. A perbeli bizonyítás közvetve következtetés által is 
történhetik.

3. Perköltségek a vesztes fólügyvódónek is saját fele 
irányában megitélendők.

4. Az ügyvéd mulasztásán perujitás által segíthetni.
5. Törvényszéki beismerés folytán kelt elmarasztalás 

nem felebbezhető.

VI. A büntetőjog s eljárásból.

1. A büntetőjog a közjog részei közé tartozik.
2. A vétségből eredő bűntetteknél kíséretről szó nem

lehet.
3. A bűntetteknek mindig külső cselekvényekbon kell 

nyilvánulni.
4. Gyanú okok alapján a törvénybeli rendes büntetés nem 

alkalmazható.
5. Tisztitó eskünek a büntető eljárásban helye nem lehet.
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VII. A váltójog s eljárásból.

1. A váltót anyagi szerződésnek tartani nem lehet.
2. A váltó kötelezettség solidaris.
3. Üres hátirat a váltót váltójogi erejétől meg nem fosztja
4. Yáltó perben az „exceptio non numeratae pecuniae“ 

kifogásnak nincs helye.
5. A dologi cselekvényeket váltó végrehajtás esetében is 

a telekkönyvi hatóság teljesiti.

VIII. Az észjogtanból.

1. A jog fő elve: hogy az általános cselekvési szabály 
az embereknek mint önczélu lényeknek társas öszlétével össze 
ne ütközzék.

2. Az állam hatalom főczélja a jogbátorság fenntartása.
3. A magán tulajdon alapja az emberi természeten gyö

kerezik.
4. Az álladalom alapjául az u. n. szerződési elméletet el

fogadni nem lehet.
5. Különállamok interventiójának csak az általános em

berjog és nemzetközijog súlyos megsértése esetén lehet helye.
6. Két hadakozó állam egyenlő segélyzése már nem neu

trali tás.
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IX. Az államtudományokból.

1. A termelők és fogyasztók érdekei közelebről szem
lélve nem ellentétesek.

2. A népesség tömöttsége még nem feltétlenül kedvező 
körülmény.

3. Hatósági árszabályok a gazdasági élet fejlődésével 
ellenkeznek.

4. A külföldi tőkék behozatalát ártalmasnak mondani 
nem lehet.

5. Az „egyadó“ theoriáját elfogadni nem lehet.
6. Az állam adóság növekvéséből még nem következe- 

tetbetjük az állam hanyatlását.
7. Absolut helyes állam forma nem gondolható.
8. A monareha uralkodási joga saját jogán s nem szer

ződésen alapszik.
9. Oultur statusban a merev censralisatio a haladást hát

ráltatja.

X. A statistikából.

1. Helyes nép számlálás csak önszámlálás alapján foga- 
natositható.

2. Nem annyira a magas születésit mint inkább az ala
csony halandósági arány képei kedvező népességi mozzanatot.

3. Az osztrák-magyar monarchia közérdeke folytonos 
vám mérséklés által a szabad kereskedéshez való közeledést 
igényel.

4. A telek könyvek életbe léptetése hazánkban a jel- 
zálogi hitellel egyszersmind az épitkezési hajlamét tetemesen 
fejlesztetette.

5. Magyarország termelő tehetsége még korántsincs úgy 
kifejtve mint kedvező természeti előzményeink azt lehetővé 
és álamhatalmi hivatásunk szükségessé teszi.




