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I. Az ész jogból.

1. Az észjog különbözik a jogbölcselettől.
2. Az egyes embereknek, úgy mint a nemzeteknek 

egyetlen sarkalatos alapjoga: a személyiség.
3. A házasság szerződés, s megkötése és felbontása 

a szerződés elvei alá esik.
4. A nemzetek mint erkölcsi személyek, magok közt 

egyenlők és függetlenek.
5. Semlegességre minden nemzet jogositva van.
6. Az általános örökbéke eszméje nem hiú képze- 

mény, hanem szükséges követelménye az észnek.

II. A római jogból.

1. A solidaris és correalis kötelem közt fontos kü
lönbség mutatkozik.

2. A bonae fidei possessor is perceptio által szerzi 
meg a gyümölcsök tulajdonát.

3. A litis contestatio újítással (novatio) jár.
4. Dologbeli jog csak (testi) dolgon lehető.
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111. Az egyliázjogból.

1. Magyar jog szerint a jus piaceti fennáll.
2. A papi coelibatus nem alapszik isteni törvényen.
3. Kegyúri jogot egyedül keresztények gyakorol

hatnak.
4. Utólagosan bekövetkezett impotentia az érvé

nyesen kötött házasságot fel nem bontja.
5. A házasság érvényére egyházi áldás nem kíván

tatik.
6. A házasság körüli törvényhozás jogát az állam

tól elvitázni nem lehet.

1Y. A magyar magánjogból.

1. A Corpus Jurisban nem foglalt törvények gya
korlati érvénynyel nem bírnak.

2. A hübér és a Magyarországban ezelőtt divatozott 
királyi adomány között lényeges különbség van.

3. A nemesi javaknak magán-pecsét alatti elide
genítése ezelőtt zálognak tekintetett.

4. Az özvegyekről sokkal jobban van gondoskodva 
a magyar, mint az ausztriai polgári jogban.

5. Magyar törvény szerint megáll a végrendelet, ha 
csupa legatumokat foglal is magában.
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Y. A polg. törvénykezési rendtartásból.

1. A 95. §-ban említett sommás eljárású eseteknek 
a rendes eljárásra utasítása a sommás eljárás ter
mészetéből nem igazolható.

2. Illetéktelenség vagy érdekeltség folytán az ille
tékes, illetőleg kiküldött bírósághoz áttett perben 
a felek, ha a tárgyalás már megtörtént, uj bizo
nyítékokat fel nem hozhatnak.

3. A semmiségi panasz esetei nem merítik ki a gya
korlati élet sérelmeit; — miért azok taxatio for
mában való meghatározása nem helyeselhető.

4. A községi bíróság nem járhat el, mint szerződé
ses bíróság.

YI. Az ausztriai magánjogból.

1. Az ausztriai jognak a házassági akadályok körüli 
intézkedései erkölcsösbek és észszerűbbek, mint 
az egyházjog e tárgyú intézkedései.

2. A jogczim magában tulajdoni jogot nem ád.
3. A hitbizottmányi helyettesítés nem korlátlan.
4. A házasság már magában is némi vagyonjogi 

következményeket eredményez.
5. A kitagadás okát az örökösnek kell bizonyítani.
6. Az elévülési határidő szerződés által meg nem 

hosszabbítható.
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VII. A büntetőjog és eljárásból.
1. A bűnszövetség tagjai, ha a bűnszövetség felosz

lik, mielőtt felfedeztetett és bűncselekmény el
követtetett volna, meg nem büntethetnek.

2. A mentő-körülmények okai csakis a tettes sze
mélyében keresendők.

3. Végszükségben elkövetett törvénytelen cselek
mény beszámítás alá nem esik.

4. A vádlórendszer, az igazság igényeinek jobban 
felel meg, mint a kutatórendszer.

5. Perújításnak a vádlott ellen, ennek teljes fölmen
tése esetében is van helye.

V ili. A magyar váltójog és eljárásból.
1. A váltó hitelpapír.
2. Az „elfogadom" szó hiánya az elfogadót köte

lezettsége alól fel nem menti.
3. Betáblázás vagy előjegyzés által a váltórendsze

rint megszűnik váltó lenni.
4. A bukott elleni váltó keresetnek van helye, ha a 

váltóbirtokos kézi záloggal bir.
5. Sommás eljárás alá tartozó oly esetekben, midőn 

a váltóbirtokosnak váltók, vagy állampapírokból 
álló záloga van, a vtk. II. r. 73. §-a kielégítési 
végrehajtást enged, habár a keresetre kifogások 
is adattak be.

6. Ha a kir. tábla az első bírósági ítéletet helyben
hagyja, további felebbvitelnek Helye nincs.
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IX. A politikai tudományokból.
1. A nemzetgazdasági elvek nem alkalmazhatók 

egyaránt minden viszonyok közt.
2. A szász nemzet egyeteme az 1868:XLITI. t. ez. 

értelmében a királyföld szervezése tekintetében 
csak votum consultativummal van felruházva.

3. A vasutaknak állam általi épittetése s főleg keze
lése nemzetgazdászatilag s politikailag megfele
lőbb, mint a magánosok általi.

4. Az államadósság nem kárhoztatható mindig.
5. A rendőrség feladata az állam czéljai valósításá

ban közreműködni.
6. Az önkormányzati rendszer a politikai életnek 

legjobb gyakorlati iskolája.

X. A statistikából.
1. Magyarországban a népesség gyorsabb növek

vést mutat, mint a Lajtán túli országokban.
2. Mezőgazdaságunk felvirulásának akadályai a ta

karmány elégtelensége és a baromtenyésztés el
hanyagolása.

3. Hátránya a magyar vastermelésnek, hogy telepei 
nem bírnak közel fekvő kőszénbányákkal.

4. Daczára a magyar - osztrák birodalom inkább 
agronom jellegének, a kiviteli többlet a nemzet
közi forgalomban leginkább gyártmányok részé
ről mutatkozik.

5. Az osztrák-magyar bűnügyi statistika kitünteti, 
hogy a Lajtán túl több vagyon elleni, itt pedig több 
személy elleni bűntett követtetik el.




