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I. Az észjogból.

1. Az észjog létezik, és oly régi mint az emberi tár*
sadalom.

2. Jogviszonyok csak a társadalomban léteznek.
3. A jog főelve csak alaki lehet.
4. Az elévülés, észjogilag meg nem áll.
5. A házasság természeténél fogva felbontható.
6. Az állam észszerű intézmény.
7. Az uralkodó halála a követ-működését is meg

szűnteti.



1. A jus honnorarium a jus civilétől nemcsak alakilag
hanem tartalmilag és elvileg is különbözik.

2. A polgári jog-civitas-elvesztése az atyai hatalomnak
is megszűntét vonta maga után.

3. Correalis és solidaris obligatiók alapjukra nézve
egymástól különbözők.

4. Az adás vevési szerződésnél a pretimn-nak pénzből
kell állania.

5. Ilitbizományt a III. korszak vége felé latin US junia-
nusnak rendelni nem lehetett.

II. A római jogból.



IIl. Az egyházjogból.

1. A canoni és egyházijog mind tartalomra, mind kut-
forrásokra nézve egymástól külömböznek.

2. Gratianus Decretumának tételei kötelező erővel
annyiban birnak, amennyiben azzal a források is, 
melyekből meritvék, birnak.

3. Az egyházi hatalom merően szellemi.
4. A püspökök az apostolok utódjai.
5. A Kegyúri jog adás-vevés tárgya nem lehet.
6. A matrimonium ratum et consumatum a rom. kat-

holikusoknál egyedül a halál által oldatik föl.



IV, A magyar magánjogból.

1. A magyar magánjog legbővebb forrása a szokás.
2. Csak a koronázott király adhat érvényes privi-

legimot.
3. A királyi adomány a hübér fogalmával nem volt

azonos.
4. A nádori adomány csak nemeseknek adható volt.
5. A leánynegyedet a fiörökös az evvel terhelt ado-

mányi javakból csak egyszer köteles volt ki
adni.

6. A törvénytelen gyermeknek még anyja után sincs
törvényesen örökösödési joga.



V. magyar polg. törvénykezésből.

1. Idéző, illetőleg perbehivó végzés személyesen kéz
besítendő alperesnek.

2. Makacssági ítélet minden bizoDyiték nélkül nem

hozható.
3. A felek kérelmén túl az Ítélet nem terjeszthető.
4. Semmiségi panasz felebbezéssel össze nem köttet

hetik.
5. A perujitás esetei az előbbi eljáráshoz képest bő

vítve vannak.



VI. Az osztrák magán jogból.

1. A gyámnak jutalomra igénye van.
2. A leányok éltök 24-ik évének betöltésével nagykorú

akká lesznek.
3. Valakinek holttá nyilvánítása még nem zára ki an

nak életben léteiét.
4. A házasság magában vagyon közösséget még nem

eredményez a házas felek között.
5. Elévült követelésnek tartozatlan kifizetése vissza nem

követelhető.
6. A kamatok három év alatt elévülnek.
7. A köteles rész föelvei az észjogon alapulnak.



VII. A büntető jog s eljárásából.

1. A büntető jog tudományos mivelése az emberiség
szempontjából fontos.

2. A bűntettnek mindig külsőleg kell nyilvánulnia.
3. Jogi személy bűntettnek alanya nem lehet.
4. Tisztitó eskünek büntető-perben helye nincsen.
5. A bünfenyitö vizsgálat az anyagi, nem pedig az

alaki igazságot kutatja.



VIII. Váltó jog s eljárásából.

1. Kibocsájtó a közönséges elfogadónak csak közjogi-
lag van lekötelezve.

2. Au porteur bemutatóra szóló váltónak a magyar vál
tójog helyt nem enged.

3. Prolongatio csak az elévülés idején belül engedhető.
4. A sommás váltó perben hozott végzés ellen a kifo

gások kellő időben adandók be.
5. A biztosítási végrehajtásra megkivántató veszély fo

galmára elég, ha az adós ellen más végrehajtás 
van elrendelve, bátor annak foganatositása valami 
okból elmaradt.

6. A hátirat, forgatmány, Giró foganatjára nézve ktt- 
lömbözik a közjogi engedménytől.



IX. A politikai tudományokból.

1. A szabad iparrendszer az állam anyagi jólétének
egyik leghathatósabb rugója.

2. Az állam nemzetgazdasági viszonyai Segszorusb
összeköttetésben állanak annak pénzügyi visszo- 
nyaival.

3. Alkotmányos állam abstrakt fogalmának az egyes
kamarai rendszer jobban felei meg, mint a kettős 
rendszer.

4. A fogyasztási adók ha kellő tapintattal s ildommal
kezeltetnek, egyátalán meg nem vetendők.

5. A lelenczházak baszna nem képes az azzal
hátrányos erkölcsi következményeket ellensúlyozni



X. Statistikából.

1. A magyarországi bortermelésnek egyik hátránya a
hiányos kezelésben fekszik.

2. A sótermelés mennyisége nem áll arányban hazánk
gazdag sóbányai minőségéhez.

3. Az adó hátralékok nagysága nálunk inkább a köz
szellem hiányának, mintsem az átalános elszegé
nyedésnek folyománya.

4. Szigorú erdészeti törvények alkalmazása, főleg Ma
gyarhonra nézve életkérdés.

5. A posta-ügy az osztrák-magyar monarchiában az
utolsó években történt nagy reformok folytán 
örvendetes lendületet nyert.










