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1.

1. Az emberek társas összléte szükségen s észpa- 
rancson egyaránt alapul.

2. A jog a társas összlét föltételén gyökerezik.
3. Eszjogilag mindenki csak annyi jogot bocsát

hat át másra, mennyivel önmaga bir.
4. Az állam szerződésen alapul.
5. A fejedelem a törvények felett áll ugyan, de 

a természeti és alaptörvényeket ö is köteles megtartani.

Az észjogból.



1. Az egyházi és állami hatalom a íraga körében 
egymástól független.

2. Magasb egyházhivatalokrai kinevezés hazánk
ban a magyar korona kétségtelen jogát képezi.

B. A kegyuraság részben a germán jogviszonyok 
szüleménye.

4. A kegyúri jog gyakorlására nem katkolikus 
keresztények is képesek.

5. A coelibatus nem hitágazati, hanem csak fe
gyelmi intézmény.

II.

Az egyházjogból.



ITT.

1. A jus civile a tizenkéttáblás törvényen alapul.
2. A pactum jus civile szerint nem volt kötelező.
3. Pollicitatio kivételesen eredményez kötelmet.
4. A praescriptio longissimi temporis nem kívánta 

meg a justus titulust.
5. A köteles részbőli kirekesztés miatt nem ipso 

jure semmis a végrendelet.
6. Actio in rém és actio in rem scripta közt lé

nyeges különbség forog fenn.

A római jogból.



1. A privilégiumok a magyar magánjog k ifo r 
rásai közt nagy fontosságnak.

2. A kir. Curia döntvényei nem bírnak törvény
erővel.

3. Az adományrendszer a hűbéritől lényegesen 
különbözik.

4. A fiúsítás valóságos királyi adomány volt.
5. Az írott hitbér mellett törvényes nem jár.
6. A telekkönyvi intézmény életbeléptetése össz

hangzásban volt törvényeink szellemével.

IV.

A magyar magánjogból.



Az ausztriai magánjogból.

1. Örökségi szerződés nem csak házastársak, ha
nem más személyek között is érvényesen köthető.

2. A súlyos börtönre vagy halálra itéltnek előbb 
tett végrendelete érvényes marad.

3. Jogvélelmek a törvény áltál nagyobb valószi- 
nüség alapján felállított időleges igazságot képeznek 
mindaddig, mig az ellenkező bizonyítása által meg 
nem döntetnek.

4. A bánatbér közvetlen nem követelhető.
5. Elbirtoklás és elévülés nem mindig viszonos 

fogalmak.
6. Házasulási egyezvény, házasság szerződés nél

kül nem állhat fenn.



A polgári törvénykezésből.

1. Beavatkozási per a főper folyamát nem gátolja.
2. Az ideiglenes törvénykezési szabályok elfogad

ják az esetlegességi elvet.
3. A főeskü bizonyerejének az ellenfél beegyezésé- 

töl függővé tétele eljárásunk érzékeny hiányát képezi.
4. Semmiségi panasznak a per folyama alatt nincs 

helye.
5. Bírói egyesség által bevégzett per ellen perújí

tásnak nincs helye.



1. A határozatlan szándék súlyosabb beszámítást 
igazol, mint a határozott.

2. Ha a tettes cselekvényéből szándékán kívül na
gyobb sérelem következett be, az értelmi szerzőre nézve 
is a vétkesség beszámításának van helye.

3. A tulajdonos másnak birtokában levő saját dol
gán is elkövethet lopást.

4. Az esküdtszékek által hozott Ítéletnél felebbvi- 
telnek helye nem lehet.

5. A büntetőjogi elévülés, hol alapfeltételei nem 
hiányzanak, igazolva van.

VII.

A büntető jogból.



A váltójog- és eljárásból.

1. Váltói kötelezettség csak a váltóra tett Írásból 
származik.

2. A forgatmány lényegesen különbözik az enged
ménytől.

3. Egy barmadikhozi viszonyából a váltóadós a vál
tótulajdonos ellen kifogást nem tehet.

4. A váltóperben hozott végzések bekebeleztetése 
által az ezek alapjául szolgáló váltó váltói minőségét el 
nem veszti.

5. Perújításnak csak birtokon kívül van helye.

VIII.



1. A productiv erők nem működnek közre egyenlő 
arányban a különféle termeléseknél.

2. Az idői bérlés előnyösb az örökbérlésnél.
3. Tartamosán nagyobb munkabér nemzetgazdá- 

szati tekintetbeír hasznos.
4. Helyes, ha különféle adótárgy megadóztatásánál 

különböző adóláb fogadtatik el.
5. A bíráknak a nép általi választása a politika 

szempontjából nem helyeselhető.

IX-

A politikai tudományokból.



A statistikából.

1. Legnagyobb lendület a birodalom valamennyi 
iparágai közt a gyapj«gyártás körül mutatkozik.

2. Magyarhon borai helyesb kezelés mellett világ
kereskedésre alkalmasak.

3. A vaspályákon felette magas szállítási dijak 
sorvásztólag hatnak bel- és külkereskedésünkre.

4. A magyar korona területén a házasodási és szü
letési arány kedvezőbb mint a lajtántuli tartományokban.

5. Az 1867-iki törvények által Magyarország épen 
nem áldozta fel önállóságát.

X.






