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Az észjogból.

1. Az észjog főforrása a józan ész.
2. A valódi szabadság csak annak kölcsö

nös korlátozása által érhető el, a jog tehát a sza
badság létesítője.

3. Az örökjog észjogilag nem igazolható.
4. Az állam keletkezésének oka és legköze

lebbi czélja a jogbátorság létesítése.
5. Az állam illetőleg község az általuk ki

nevezett hivatalnokok kötelesség ellenes vétkes
sége által egy harmadiknak okozott kárt rendsze
rint nem tartoznak megtéríteni.

6. A háború a hadviselők nem minden jog
viszonyait bontja fel.

I.

1*
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II.

Az egyházjogból.

1 Az 1855-ki concordatum érvényessége a 
magyar közjog szempontjából nem alap nélkül 
kétségbe vonatik.

2. A püspök megyéjében saját és nem a 
pápa nevében gyakorolja joghatóságát.

3. A házasságnak mint szentségnek érvénye 
felett csak az egyházhatóság jogosan Ítélhet.

i .  Isteni jogon nyugvó házassági akadályok 
alól a pápa sem menthet fel.
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n i .

A római jogból.

1. A tizenkét táblás törvény tartalma a ró
mai nemzet jogéletéből fejlődött ki.

2. A római jog a legújabb magánjogi tör
vényhozásokra is túlnyomó befolyással van.

3. A dolgok helyettesíthetősége nem azok 
természetén gyökeredzik, hanem a felek rendel
kezésétől függ.

4. A kölcsönadás elidegenítést tartalmaz.
5. A tutoris nominatio az atyai és nem a 

szülői hatalom folyománya.
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IV.

A magyar magánjogból.

1. Hazai jog-rendszerünk természete még 
jelenleg is a kiváltságoknak különös figyelembe 
vételét igényli.

2. A nemesi, polgári és paraszti javak kö
zött most is jelentékeny külömbség létezik.

3. A peregyesség terhes szerződés
4. A magyarjog a nőket különös kedvezmé

nyekben részesíti.
5. A magyar jog a végrendelet és fiók vég - 

rendelet közötti külömbséget azok tárgyában leli.
6. Hajadoni jognak jelenleg is lehet még

helye.
i . Osztály után szerzett javakban az oldal

rokonok nem örökösödtek.



V.

Magyar polgári törvénykezésből.

1. Eskü általi bizonyításnak sommás szó
beli perben nincs helye.

2. A főeskü bizonyos esetekben az ellenfél 
beleegyezése nélkül is oda ítélhető.

3. Igény felett végzéssel határoztatik.
4. Törvénykezésünk hiányai a végrehajtás

nál legérzékenyebbek.
5. A biztosítási végrehajtás utján lefoglalt 

vagyon kielégítési végrehajtás alkalmával csak 
ujjolagos foglalás után árverezhető el.
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VI.

Az osztrák jogból.

1. Az általános polgári törVénykönyv rend
szere helytelen.

2. A házasság nem jár szükségkép vagyon
közösséggel. ,

3. A birtok a birlalás elvesztése által inég 
nem szűnik meg.

4. A tulajdon czime — kivéve az örökjogot 
ingók vagy nem telekkönyvezett ingatlanok te
kintetében — még nem dologbani jog.

5. A visszavásárlási jog átncm ruházható.
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VII.

Büntető jog- és eljárásból.

1. Bünkisérletnek vétkességből eredt bűn
tetteknél nincs helye.

2. A tárgyi vagy alanyi tényálladék hiánya 
a büntethetőséget teljesen kizárja.

3. Büntettek feljelentésére általában nem 
létezik kötelezettség.

4. Az elitéit a kegyelmet vissza nem utasít
hatja.

5. Az önvallomás csak nyomokat nem hagyó 
bűntetteknél képez teljes bizonyítékot.

6 Az elitéit perujjitással annyiszor a meny
nyiszer élhet.



VIII.

A magyar váltójog és eljárásból

1. A magyar váltójog szerint a kibocsátó
nak — kivéve saját rendeletre szólló váltóknál 
az elfogadó ellen váltójogi keresete nincs.

2. Ha az intézvónyezett a váltót névbecsü- 
lésből elfogadja további bemutatásnak helye nincs, 
az óvástétel azonban ekkor is szükséges.

3. Az elfogadó bukása folytán lejárt váltó
nak ovatolását és az óvás közlését a váltóbirtokos 
a váltón kitett lejárati naptól számítandó óvási 
határidőn belül késedelem nélkül mindaddig ha
laszthatja, inig az előzők követelésüknek a csőd
tömeg elleni bejelentéséi eszközölhetik.

4. Váltótörvényszéki ítélet a jogerőre emel
kedés napjától számítandó 2 óv alatt elévül.

5. Czél szerűt len, hogy perújításnak ugyan
azon ügyben csak egyszer van helye.
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IX.

A politikai tudományokból.

1. A munkabér a mi veit ség haladtával sza
bályszerűbb lesz.

2. A kamatláb magasabb miveltségi fokon
meg nem határozandó.

3. A direct adók bérbeadása nem helye
selhető.

4. A büntető perek szóbelisége feltétlenül
elsőbbséget érdemel.

5. A két kamarai rendszer a democratiával
összefér.
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A statisztikái»»!.

1. Az aldunai szirtek, a dunai forgalomra 
és így Magyarország összes kereskedésére káro
san hatnak.

2. A magyar korona tartományai a biroda
lom örökös tartományainál épebb népesedési vi
szonyokat mutatnak fel.

3. Az ausztriai iparnak a magas vasárak 
nagy hátrányára szolgálnak.

4. A dohányegyedáruságnak nemzetgazdá- 
szati hátrányai nagyobbak mint pénzügyi előnyei.

X.

*










