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I. Az észjogból.

1. A gyermekek nevelésében a család, állam, és 
egyház találkoznak.

2. Az elidösités és elévülés észjogilag nem léte
zik.

3. A fejedelmi hatalom korlátáit az állam czél 
szabja meg.

4. Az adó megszavazás joga, az adó megtagadás 
jogát is magába foglalja.

5. A hadi foglyok kiváltása a közhatalom dolga.



II. A római jogból.

1. Ä minima capitis deminutio, nem status minutio 
hanem csak status mutatio.

2. Az usucapional a bona fides csak annak meg
kezdésekor szükséges.

3. Az ajándékozásnál (donatio) szavatosságnak 
(evictio) nincsen helye.

4. A Cont, 2. C. IV. 18. megszüntetvén, az actio 
receptitia egyúttal a constitutae paecuniae actio korlátáit 
is megszüntette.

5. Dotatiot a pater adoptivus is köteles adni.
6. Az exceptio non adimpleti contractus valóságos 

exceptio és nem negativ litiscontestatio.



1. A püspökök nem egyénileg, hanem az öszves 
püspöki kar testületileg utóda az apostoloknak.

2. Szerzés taggá való felavatás az örökfogadás (Pro
fessio) által történik.

3. Az instrumentorum traditio az egyházi rend 
szentségének érvényességéhez nem szükséges.

4. Az impotentia csak akkor bir házasság bontó 
hatállyal, ha az a házasság kötésekor már fen volt.

III. Az egyházi jogból.



IY. A magyar magánjogból.

1. A magyar magánjog eredetileg csak nem kizá
rólag szokásos jog volt.

2. Az adomány ünnepélyes bevezetés nélkül ér
vényt nem nyert.

3. A nemesi, polgári, és paraszti javak közt még 
most is jelentékeny külömbség létezik.

4. A női hozomány kezelése, a férjnek a házasságon 
alapuló jogai közé tartozik.

5. Az örökösödési szerződés is érvényes jogezime 
az örökösödésnek,



V. A magyar polgári eljárásból

1. Negativ állítás nem tárgya a bizonyításnak.
2. A vásári biróság Ítélete nem fellebbezhető.
3. Az elévülési kifogás a felektől függvén, azt a biró 

hivatalból figyelembe nem veheti.
4. A tárgyalásnál meg nem jelent alperest sem sza

bad minden esetben elmarasztalni.
5. Végrehajtás megszüntetését és korlátozását csak 

Írásbeli okmány alapján lehet kérni.



VI. Az osztrák magánjogból.

1. Törvényszerű biztonsággal kiadott tökét a gyám 
csak gyámhatósági jóváhagyás mellett mondhat fel.

2. A tulajdoni kereset megindítása előtt, a tulaj
donos sajátját a birlalótól békés utón köteles követelni.

3. Orökszerzödés csak házas felek közt létezik.
4. Csőd alatt lévő közkereseti társaság tagja nem

lehet.
5. A kölcsön szerződés is két oldalulag kötelező.



VII. A büntető jogból.

1. A magyar büntető jogszerint a bűntett akkor 
is létesül, ha véletlenségbö! más tárgy ellen irányul a tett

2. Bűnpártolásnak a bünkisérletnél is van helye.
3. Az értelmi szerző és a bűntettesek rendesen 

egyenlő beszámítás alá esnek.
4. A kegyelmi jog mint az igazság és czélszerüség 

követelménye, a büntető jogban mellözhetlen.
5. Az önvallomás csak úgy bir bizonyító erővel, ha 

az a bűntett tény állása és kiderített körülményeivel ösz- 
szehangzásban van.



VIII. A kereskedelmi és váltó jogból.

1. Kereskedelmi társaságok nem jogi személyek.
2. A váltókezes egyszersmind egyetemleges váltó 

adós is.
3. A kibocsájtó a közönséges elfogadónak csak 

köztörvényileg van lekötelezve.
4. A hosszabbítás a váltó előzök kötelezettségére 

nézve változást nem tesz.



IX . A politikai tudom ányokból.

1. Jogilag rendezett állam, csak korlátolt állam ha
talmát ismer.

2. A szabadsajtó minden kormány iránytűje.
3. A javak közössége gazdászatilag lehetetlen.
4. A fényűzés is termelő lehet.
5 . Kényszer kölcsön csak a végszükség esetében 

igazolható.



X. A Statistikából.

1. A Statistikának csak az lehet tárgya, mi a sta
tus és annak közczélját érinti.

2. A talaj ismerete nálunk nem érte még el azon 
fokát, mely kiválólag őstermelésre utalt országban szük
séges.

3. A magyarországi pbysikai viszonyok az ős ter
melésre általánosságban kedvezők.

4. A magyar osztrák tengeri kereskedés csak he
lyi jelentőséggel bir.










