








L. Az észjogból.

1. A bölcseleti jog fó'forrása a józan ész.
2. Jogalany csak eszes érzéki lény lehet.
3. A végszükség állapota a jogtörvény hatását 

alanyilag és tái'gyilag megszünteti.
4. A kisajátítási jog ószjogilag igazolható.
5. A házasság felbontása nem ellenkezik az ész

jog elveivel.
6. A többes házasság ellenkezik az észjoggal.
7. A kivándorlást az észjog elvénél fogva a pol

gároknak megtagadni nem szabad.
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II. A római jogból.

í. A római jognak a középkorban történt befoga
dását Justinian törvényhozása tette lehetségessé.

2. A legis actiok szoros formaibóli átmeneteit a 
formidaris eljárásra a stipulationes praetoriae közvetítek.

3. A status civitatis elvesztése az atyai hatalom
nak elvesztését is maga után vonta.

4. A litis contestatio szükségképen novatiot tar
talmaz.

5. A corroalis kötelem nemcsak elméleti fontos
sággal bir, hanem gyakorlati következményeket is von 
maga után.

6. A mortis causa donatio lényegesen különbözik 
a hagyománytól.

7. A haereditas iacens jogi személy minőségé
vel bir.
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III. A magyar magánjogból.

1. Verbőczy hármas könyvét Magyarországban a 
szokás, Erdélyben pedig törvény emelte kötelező erőre.

2. A szokásnak hazánk magánjogában csak tör- 
vénypotló és magyarázó ereje van.

3. A telekkönyvi intézmény életbeléptetése az
előtt is összeegyeztethető lett volna törvényeink szel
lemével.

4. Magánosok koronái javakat el nem birtokol
hatnak.

5. Örökösnek nevezése a végrendeletben nem 
lényeges.
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IV. A polgári törvénykezési eljárásból.

1. Az 1868: LIV. törv. ez. folytán az egyházi 
törvényszékek illetékessége tetemesen megszorittatott.

2. Vegyes házasság felbontását ezélzó kereset, ha 
ez hűtlen elhagyás miatt indittatik, még akkor is fel
peres személyes bíróságánál nyújtható be, ha az a 
hűtlen elhagyó házasfél tartózkodási helyéről tudo
mással birna.

3. Sommás visszahelyezés esetében a bíró nem 
bocsátkozhatik a tulajdonjog megállapításába.

4. A törvény az eskü letétel módjára nézve a
vallások között különbséget nem tesz. *

5. A kikötött szabad biróválasztási jog nem érvé
nyesíthető oly perben, melyben kiskorúak is vannak 
érdekelve.
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V. A váltójog és eljárásból.

1. A váltó alaki ügylet, mely magában hordja 
érvényét.

2. A nagykorusított is váltóképesnek tekintendő'.
3. A váltói compeasatiónak bizonyos esetekben 

hely adható volna.
4. A telepített váltó elfogadója elleni kereseti jog 

fentartása végett nem kell óvást felvenni.
5. Bukott ellen is indítható váltókereset, ha a 

váltóbirtokosnak ingó záloga van.
6. Két egyenlő ítélet ellen felebbvitelnek helye

nincs.
7. A részvénytársaság nem societas, hanem a 

jogi személy fogalma alá tartozik.
8. A ezégbejegyzés teljesítésére nemcsak a kir. 

kereskedelmi és váltótörvényszék, hanem ennek terü
letéhez nem tartozó királyi törvényszékek is illetékesek.



VI. Az ausztriai magánjogból.

1. A „polgári jog“ fogalmának az osztr. polg. 
tvk. 1 §-ban foglalt meghatározása a tudomány mai 
álláspontjának meg nem felel.

2. A viszvásárlás és viszeladás joga csak ingat
lanoknál gyakorolható.

3. A telekkönyvileg bekeblezett bérleti szerző
dést is megsemmisíti a bérlett tárgynak szükségképeni 
bírói árverés utján lett eladatása.

4. Ha a vevő a neki szállítandó árucikkek szál
lítási módját és eszközét meghatározza, az átadás a 
feladás által eszközöltetik, és azon időtől kezdve minden 
veszély őt illeti.

5. Az öröklésre elégséges a delatio hereditatis.
6. Örökösödési szerződés csak házastársak közt 

köttethetik.
7. A zálogjog elbirtoklás által meg nem sze

rezhető.



VII. A büntetőjog és eljárásból.

1. Bentham közhasznossági alapelve által a bün
tetést erkölcsi alapjától megfosztva, egyedül a czélszerü- 
ség eszközéül tekinti.

2. A halálbüntetés alkalmazása ellenkezik az 
igazság elveivel.

3. A büntetőjogi elévülés jog- és czélszerű.
4. A bűntett tárgya körüli tévedés (aberratio in 

obiectio) a büntetés kiszabásánál enyhítő körülménynek 
nem vehető.

5. A vádlott védelmezését az állam czélja is 
igényli.

6. A felmentő Ítéletben megjegyzése annak, hogy 
bizonyítékok elégtelensége miatt történt, észszerű alap
pal bir.

7. Makacsságbóli elmarasztalás a büntető eljárás 
czéljával ellenkezvén, az sajtó vétségeknél sem helye
selhető.
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V ili. A politikai tudományokból.

1. Az örökletes monarchia czélszerübb a választásinál.
2 Jó municipális-rendszer az alkotmányos államnak 

egyik fó'támpontja.
3. Esküdtszékekkel párosult sajtószabadság az al

kotmány egyik legerősebb biztosítéka. j
4. A társadalom communistikus és socialistikus elvek 

szerinti rendezése gyakorlatilag nem létesíthető.
5. A javak piaczi árát, a kereset és kínálat közti 

arány szabályozza.
6. A szabad kereskedési elvnek alkalmazása a 

vámrendszer fölött eló'nynyel bir.
7. Helyes adórendszer a fogyasztási adót nem 

nélkülözheti.
8. Előnyös feltételek mellett czélszerübb a köl

csönt külföldön, mint a saját országban kötni.
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IX. A statisztikából.

1. Magán statisztikai egyletek nálunk érezhető 
hiányt pótolhatnának.

2. A népesedési mozgalmak a magyar sz. korona 
területén jóval megnyugtatóbb eredményeket tüntetnek 
fel, mint a Lajthán túl.

3. A katonai kötelezettség minősége a házasulási 
arányra rendszerint lényeges befolyású.

4. A só-egyedáruság és a sónak magas ára nem
csak mezei, de műiparunk gyorsabb fejlődését is gátolja.

5. Vaspályáinkon való magas szállítási tariffa 
zsibbasztólag hat ki úgy bel- és kül-, mint jelesen 
transito kereskedelmünkre.

6. Baromtenyésztésünk meg nem felelő voltának 
egyik főoka a hiányos rétmívelés.

7. Az állami biztosítás meghonosítása Magyaror
szágban igen üdvös lenne.
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