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Az észjogból .

1. A kényszer a jog folyománya, de nem tartozik 
annak lényegéhez.

2. A hol társadalmi együttlét nincs, ott a jognak 
sincs alkalmazása.

3. Az észjog léteiét észszerűen tagadni nem lehet.
4. Az eredeti jogok lényegökre nézve az elévülés

nek alávetve nincsenek.
5. A házasság egyszerű és egyenlő társaság.
6. Az uralomróli lemondás (abdicatio) a nép ellen

kezése mellett is érvényes.

I.



Római jogból.

1. A  régibb római jog szerint a minima capitis de- 
minutionak igen íontos következményei voltak.

2. Telkek, melyekkel szolgalmak összekötvék, nem 
tartoznak a jogi személyekhez.

3. Az u. n. praescriptio immemorialis (vetustas) 
tanúk által bizonyítható.

4. A teljes érvényű obligatio lényegéhez tartozik, 
hogy az adós in personam actio által teljesítésre szorit- 
tathassék.

5. A  L. 43. de solut. 46. 3. azon szabálya, mely 
szerint a főkötelezettség akármi módoni megszűntével a 
kezességi kötelem is megszűnik, nem feltétlenül ke- 
lyes.

6. Az örökös-nevezésnél a conditio resolutiva pro 
non adjecta habetur.

II.



III.

A magyar magánjogból.

1. A szokásnak jelenleg törvényrontó erőt legalább 
szabályképen tnlajdonitani nem lehet.

2. Az országbírói értekezlet végzései érvényességé
nek alapját az országbírónak törvénykezési tekintélye 
képezi.

3. 1853-ik évig elbirtoklás alapján fekvő tulajdont 
keresni nem lehetett.

4. A  peres adományban az adományozást a még 
nem érvényesített királyi jog átengedése képezi.

5. Atyai hatalomban nem lévő leányok, mig férjhez 
nem mennek, gyámság alatt állanak.

6. A  római jog azon elvének „nemo pro parte te
status pro parte intestatus decedere potesta, nálunk nincs 
helye.



IV.

1. Az első bíróság egyedül az elkésve beadott fe - 
lebbezést utasíthatja vissza hivatalból.

2. Sommás visszahelyezési perekben szavatosságra 
hivatkozásnak helye nincs.

3. Atyaság elismerése iránti keresetek rendes per
uira tartoznak.

4. A  biztosítás azon bíróságnál kérelmezendő, mely 
a perben elsőfolyaroodásilag ítél.

5. A  polgári biróság a végrehajtást egyedül csak 
bírói határozat alapján rendelheti el.

6. Úrbéri ügyekben beadott vagy beadandó semmi
ségi panaszok elintézésére a semmitőszék nem illetékes.

Magyar polgári eljárásból.



y.

Az osztrák magánjogból.

1. Valamely hagyományozott ingatlan jószág tulaj
dona megszerzésére a végrendelet általános bekebelezé
sén kívül még a hagyomány különös beiktatása is szük
séges.

2. Azon megszorítás, mely szerint nem keresztény 
kereszténynek végrendeleténél tanú nem lehet, már nem 
létezik.

3. Ajándékozás más nevében való tételére különös 
erre feljogosító felhatalmazás kívántatik.

4. Az 1253. §-nak az 568. §-al való egybevetésé
ből kitűnik, hogy a tékozló vagyonának háromnegyed 
része iránt köthet örökösödési szerződést.

5. A pénz, mint ilyen nem tárgya a csere szerző
désnek.

6. Kereskedők utalványaira (Assignation) nézve kü
lönös rendszabályok állanak fenn.



VI.

1. Vétkes bünsegély nem létezik és vétkes biintet- 
eknél biinsegélyről szó nem lehet.

2. A  büntetés végrehajtása holtakon egyáltalában nincs 
helyén.

3. A  büntetőjogi elévülés jo g  és czélszerüsége hely
telenül vonatik kétségbe.

4. A  gyújtogatás büntette a tiiz valóságos támadá
sával végeztetik be.

5. A  bűnügyi bíráskodást jogtudó bírákra bízni czél- 
szerű.

6. Hazai eljárásunk szerint a tanúk kétszer esksí- 
tetnek meg, az elővizsgálat és a törvényszéki hitelesítés 
alkalmával.

Büntetőjog- es eljárásból.



VII.

1. A váltók legelőször Olaszországban használ
tattak.

2. A  váltó másolatán is történhetik elfogadás.
3. A  látra vagy tetszésre szóló váltók akko r 

járnak le, midőn bemutattatnak.
4. A  váltójog elévülési ideje az elfogadóra nézve 

két év.
5. Az aláirási czim váltótörvényszéknéli bejegy

zése a kereskedő hitelét tetemesen emeli.
6. Váltótörvényszék előtt kötött egyesség váltóle 

vél gyanánt tekintetik.

Váltójog- es eljárásból.



A politikai tudományokból.

1. A  munkamegosztásnak magában a gazdászati 
dolgok természetében bizonyos határai és korlátái is 
vannak.

2. A  hatósági árszabványok és árlimitatiók legtöbb 
esetben ép oly czélszerütlen mint félszeg intézkedések.

3. A tagosításnak azon következménye lehet, hogy 
a mezei proletariátus szaporítására szolgáltathat al
kalmat .

4- Minden tekintetben tökéletes adóztatási rendszer 
alig létezik.

5- Az örökletes monarchia minden esetben czélsze- 
rübb a választási egyeduralomnál.

6. A  miniszterek politikai felelősége, különösen 
szabad és független sajtóval biró országokban, nagyfon- 
tosságu.

VIII.



A statistikából.

1. Az 1858-dik évi ujonczozási szabályzat igen 
csökkentőleg hatott a magyarországi esketések számará
nyára .

2. A házasulok közti helyes korarány egyik főjél 
lemzője a magyar államterületi egybekeléseknek.

3. Borkivitelünk emelésére gondosabb eljárás a bor 
készítésénél és kereskedési szilárdság annak forgalomba 
hozásánál okvetlenül szüks égés.

4. Bányászat tekintetében a lajtántúli tartományok 
közt Csehország áll legelső helyen.

5. A  magyar tud. egyetem csak újabb időben vette 
igénybe az állam pénzbeli segélyezését.

6. Az uralkodó vallása, a házi szerzödvények ér

telmében, a római kath. hitvallás.

IX.












