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1. A bölcseleti jog főforrása a józan esz.
2. Jogalany csak eszes érzéki szabad lény lebet.
3. Az elévülést észjogi intézménynek tekinteni nem

lehet.
4. Az észszüleménynek tulajdona mindig a szerzőé.
5. Az érvényesen kötött nemzetközi szerződések kö

telező jogereje ugyanazon alapokon nyugszik, melyeken a 
magánszerződéseké.

6. A követek sértlietlensége, azok képviseleti jelle
güknek folyománya.

I. Az észjogból.

II. Az egyliázjogból.

1. Gratian decretuma egyes helyeinek tekintélye 
azon források után határozandó meg, melyekből azok 
merittettek.

2. A jog-püspököket kinevezni Magyarországban a 
királyt illeti.

3. A »jus piaceti regii« a magyar királyok felségi 
jogköréhez tartozik.

4 Az érseki hatóság a pallium kinyerése előtt jog
szerűen nem gyakorolható.

5. A pápai csalhatatlanság az egyház gyakorlatával 
merőben ellenkezik.

6. A házasság egyházi áldás nélkül is szentségi 
jellegű.



1. A XII táblás törvény nagyobbrészt már előbb 
létezett római jogszabványokból alakult.

2. A zálogjog mellékes jog.
3. A Sct. Macedóniánum nem zár ki naturalis obli- 

gatiót.
4. A végrendelet lényeges kelléke direct örökösnek 

rendelése.
5. A testvérek által érvényesített »querela inofficiosi 

testamenti« folytán részben törvényes és részben végren
deleti örökösödés is állhatott be.

6. A »mortis causa donatio«-nál nem érvényesíthető 
az »interdictiun quod legatorum.«

III. A római jogból.

IV. A magyar magánjogból.

1. A Hármaskönyv kötelező erejét a hazai jogtudo
mány mindig ismerte el.

2. A nádori adomány anyagilag nevezetes megszorí
tásoknak volt alávetve.

3. Paraszti valóságos fekvő tulajdon 1853. előtt nem 
létezett.

4. A nagyobb hatalmaskodásra vonatkozó törvények 
oltalmában a haza már minden lakosa részesítendő.

5. Magán jogilag a házasságnak hatása nemcsak a 
családi, hanem az örökösödési jog körében fontos.

6. Örökösnek nevezése a végrendeletben nem szük
séges.



1. Az a. p. tvk. rendszere a tudomány igényeinek 
meg nem felel.

2. A jogtalan kivándorlás a kivándorlott magánjogi 
képességében tetemes megszorításokat von maga után.

3. Zálogjogot elbirtoklás által meg nem szerezhetni.
4. Igazságtalan az a. p. tvk. 1101. §-ának intézkedése 

az albérlőt illetőleg.
5. Az öröklésre elégséges a delatio hereditatis.
6. Az a. p. tvk. csak az 1153. §-ban felállított eset

ben enged visszatartási jogot.

V. Az austriai magánjogból.

VI. A polgári törvénykezési eljárásból.

1. Az 1868 : LIV. törv. ez. folytán az egyházi tör
vényszékek illetékessége tetemesen megszorittatott.

2. Bizonyításnál az esetlegességi elv van elfogadva.
3. A kereskedési könyvek feltétlen bizonyító ereje 

némi megszorítást szenved.
4. Rendes eljárásnál a biró a nyilvánosságot korlá

tolni fel van jogositva,
5. Bírói egyesség által befejezett pert megújítani nem

lehet
6. A választott bírák csak saját nyilatkozatuk foly

tán köteleztethetnek bíráskodás elvállalására.



VII. A büntető jog- és eljárásból.

1. Jogi személy bűntett alanya nem lehet.
2. Azon jogelv : »volenti non üt injuria« a büntető jog

ban megszorítást szenved.
A szabadságbüntetések alkalmazása erkölcsi hatású 

és a legtöbb bűntettekre nézve legczélszeriibb.
4. Csalás bűnténynél a kárositási szándék a döntő 

momentum.
5. A kegyelmezési jog a közjog szempontjából a feje

delem által gyakoroltatik.
6. Sajtó vétségeknél a büntetés végrehajtása előtt csak 

semmiségi panasznak van helye.
7. Bűnügyekben a nyilvánosság és szóbeliség felette 

kivánatos.

VIII. A váltójog- és eljárásból.

1. A váltók keletkezésére nagy befolyással volt a 
városok felvirágzása.

2. Magyar váltójog szerint a váltóbirtokos névbecsü- 
lési elfogadást nem ellenezheti.

A váltóelévülés hivatalból nem vehető tekintetbe.
4. Biztositási végrehajtás ünnepnapon is foganato

sítható.
5. A kereskedői könyvek bizonyító ereje bizonyos fel

tételekhez van kötve.



1. Jó községszervezet legbiztosabb alapja az egész
séges államéletnek.

2. A törvénykezés a közigazgatástól elkülönítendő.
3. Nagyobb alkotmányos országban felsőbáz szük

séges.
4. Az állam feladatainak egyikét az oktatási ügy 

czélszerü elrendelése és szabályozása képezi.
5. A földnek igen nagy feldarabolása nem igen java

solható.
6. Az iparszabadság a productiv tényezők minden ol

dalú s legsikeresebb értékesítését bitositja.
7. A szabad-kereskedési rendszer alatt minden ter

melési tényező leghelyesebben értékesíttethetik.
8. A Peel-acta, a continentalis és a newyorki bank

fedezeti rendszerek egyaránt hibásak.
9. Fogyasztási adók nyomaira már az ó-korban 

akadunk.

IX. A politikai tudományokból.

X. A statistikából.

1. A czukoripar haladása nem annyira a gyárak 
száma, mint inkább az évről-évre gyarapodó répafogyasz
tás és a gyarmati czukor behozatalának kevesbülése után 
Ítélhető meg.

2. A legelő aránylag több van a lajthántuli állam- 
területén, mint a magyar korona országaiban.

3. A katonai határőrvidék intézménye egyik főaka
dálya a magyar állam termő erei gyorsabb kifejtésének.

4. A malomipar legtekintélyesb, de csaknem egye
düli ága hazai műiparunknak, mely világforgalmi fontos
ságra emelkedett.

5. Az állami biztosítás meghonosítása Magyarország
ban igen üdvös lenne.




