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I. Az észjogból.

1. Az ember csak a társas összlétben érheti el 

rendeltetését.
2. A  társas összlét jog nélkül lehetetlen.
3. „Szükség törvényt bont.“ : a végszükség ál

lapota a jogtörvény hatását megszünteti.
4. Az észjog főforrása az emberi gyakorlati ész.
5. A  „kényszer" a jog folyománya, de nem 

alapja, nem ismérve.
6. Az észjog szabályai változliatatlanok.
7. Az állam a jognak biztosítására létesül.
8. A  kormánynak jog- vagy erkölcsellenes ren

deletéi ellenében az úgynevezett „passiv ellentállás" 
teljesen jogosult.

9. Az észjog szigorú követelménye, hogy a 
nemzetek közt előforduló viták a jog- és nem az 
erőszak útján oldassanak meg.

10. A nemzetek közt létesítendő örökbéke, az 
emberiség által gyakorlatilag megvalósítható észköve
telmény.

II. A  római jogból.

1. A  „jus gentium" nem tudományos abstractio 
szüleménye.

2. A  római jog az örök jog alapjaként tekinti 

az örökhagyó vagyonjogi személyiségének képviselé
sét az örökös által.

3. A „dőli actio" mindig csak „in personam."
4. Cognitor és procurator közt a megbízó do- 

minus irányában nincs érdemleges külömbség.
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5. A  „Publiciana in rém actio“ a megkezdett de 
még be nem fejezett usucapio fictióján alapul.

6. A  „litis contestatio“ szükségkép novatiót 
tartalmaz.

7. Felperes „negatoria in rém actio “ -nál csak 
tulajdonjogát tartozik bebizonyítani.

I I I .  Az egyházjogból.

1. A  „coelibatus“ nem alapul isteni intézményen.
2. A  házasság —  mint kath. szempontból —  

szentségnek anyaga, alakja s kiszolgáltatója iránti 
vita-kérdés , az egyházi jogforrásokban megoldva 
nincs.

3. A házasság érvényéhez egyházi áldás nem 
szükséges.

4. A  valláskülömbségnek házasságbontó hatása 
csak szokásjogban gyökerezik.

5. A  kötelező polgári házasság behozatala az 
egyházra nézve nem sérelmes.

IV . A magyar magánjogból.

1. A  „Corpus juris hungarici“ -ban honunk 
összes régibb törvényei nincsenek benfoglalva.

2. A  szokásnak nincs törvényrontó ereje.
3. A  királyi Curia döntvényei a tételes törvé

nyeket és érvényben lévő szokásokat törvénykezési- 
leg magyarázzák és pótolják.

4. A  magyar adomány-rendszer lényegesen kü
lönbözik a germán hűbéritől.
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5. A leány-negyed a fi ági adomány i javakbó 
csak egyszer járt.

6. Az uj és njitott adomány közt nevezetes kii- 
lömbség létezett.

Y A magyar polgári törvénykezésből.

1. Külföldi törvényeket bizonyítani az arra 
hivatkozó fél kötelessége.

2. Meg nem jelenés miatt alperes csak úgy ma
rasztaltad atik el, ha a keresetben előadott tények és 
bizonyítékok a követelést megállapítják.

3. A  semmiségi panasz esetei nem merítik ki a 
gyakorlati élet szükségeit, miért is taxativ meghatá
rozásuk nem helyeselhető.

4. A  községi bíróság csak mint egyeztető béke- 
biróság jár el.

5. A sommás eljárás a nyomozási elvet némileg 
magában foglalja.

6. Ha a főesküvel megkínált fél az esküt letenni 
vagy azt visszakinálni vonakodik, az ajánló fél állí
tása bebizonyitottnak tekintetik.

VI. Az ausztriai magánjogból.

1. Az osztrák ált, polg. törvénykönyv rendszere 
a haladott tudomány igényeinek többé meg nem felel.

2. Az osztrák ált. polg. törvénykönyv szokásokat 
igen, de szokás-jogot és törvényszéki gyakorlatot 
nem ismer.

3. A  jogi személy fogalmának definitiója az 
osztr. polg. törvénykönyvben hiányos.
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4. A természeti birtoklás által szerzett, de még 
be nem kebelezett jog a későbbi jóhiszemű szerző 

ellen nem érvényesíthető.
5. Kötbér mellett kötött szerződések nem telje

sítése miatt kártérítésnek nincs helye.
6. A  visszvásárlás és visszeladás joga csak in

gatlanoknál gyakorolható.
7. Végrendeleti törvényes és szerződési örökö

södés egy és ugyanazon hagyatéknál is előfordulhat.
8. Két végrendelet megállhat egymás mellett.

V II. A büntető jog- és eljárásból.

1. A  büntetőjogi elméletek közt az emberi és 
polgári igazság elmélete a legtökéletesebb.

2. A  becstelenitő büntetések nem felelnek meg 
a czélszerüség és igazság követelményeinek.

3. Előkészületek csak akkor büntethetők, ha a 
szándékolt bűntett kísérletét, képezik.

4. A büntetőjogi elévülés jog- és czélszerii.
5. Makacssági elmarasztalásnak bűnvádi ügyek

ben nincs helye.
6. A  halálbüntetés kérdésének eldöntése, szük

sége vagy szükségtelensége bizonyításától függ.

V III. A váltó jog- és eljárásból.

1. A  váltó alaki ügylet, mely érvényét önmagá

ban hordja.
2. A forgatmány uj intézvény természetével bir.

3. Váltójogi kötelezettség csak a váltóra tett 

Írásból származik.
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4. „Locus regit actum“ -féle jogelv a magyar 
váltójogban is el van fogadva.

5. A  váltóperben az „exceptio non numeratae 
pecuniae" —  kifogásnak nincs helye.

6. A  panaszlott a váltótulajdonos ellen egy 
harmadik személyiveli viszonyából kifogást nem tehet.

7. A  váltó betáblázás által nem veszti el váltó
jogi erejét, ha a bekebelezés vagy előjegyzés a per
ben hozott marasztaló ítéletek és végrehajtási végzé
sek alapján történik.

IX. A politikai tudományokból.

1. A  társadalom fogalma nem azonos az állam 
fogalmával.

2. A  szabad kereskedelmi rendszer feltételes 
alkalmazása a vámrendszer fölött előnynyel bir.

3. A  nemzetgazdaság felsőbb foka kizárja a 
czéhrendszert.

4. Ricardó földjáradéki elmélete helyes alapgon
dolaton nyugszik és következetesen van kifejtve.

5. A z uzsora-törvények sem a jogosság, sem a 
czélszerüség, sem a társadalmi haszon szempontjából 
nem igazolhatók.

6. A  szellemi foglalkozás és kereskedés impro- 
ductiv munkaágnak nem tekinthetők.

7. A  polgári törvénykezésben a tárgyalási rend
szer sokkal czélszerübb mint a kutatási.
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X. A statistikából.

1. A statistika a társadalmi tudomány és az 

állami intézkedések egyik nélkülőzlietlen segédeszköze.
2. Miga magyar állam inkább földmivelő jelleg

gel bir, addig a többi örökös tartományok kiválólag 
iparos jellegűek.

3. A törvénytelen születések keletről nyugatra 
és délről éjszak felé épen azon mértékben növeksze

nek, amint az évi esketések ugyanez irányban gvé. 

rülnek.

4. A  zsidók valamint más államokban, úgy az 

osztrák-magyar monarchiában is legkedvezőbb ha
landósági viszonyt tanúsítanak.

5. A baromtenyésztés elhanyagolása legsötétebb 
oldala mezei iparunknak.

6. A bűntetteknek a nemzetek műveltségi foká
hoz való arányát a magyar állam statistikája is tanú
sítja.


