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SZERETETT ATYÁMNAK





I. Az észjogból.

1. Az észjog elévülést nem ismer.
2. Valamely dolog tulajdonának megszerzéséhez át

adás nem szükséges.
3. Az Írói tulajdon az észjog elvei szerint meg nem 

al apitható.
4. A beavatkozás idegen államok ügyeibe csak jog

tekintetekből igazolható.
5. A háború megszünteti az előbbi kötéseket a háború- 

viselő felek közt.
6. Az állandó követ megbízása a fejedelem halála által 

meg nem szűnik.



II. A romai jogból.

1. A nő, bár vagyonos, nem köteles a magáéból dóst 
rendelni.

2. A tétel „qui tacet consentire videtur“ csak módo
sítva alkalmazható.

3. Cessio által csak a jog gyakorlása ruház tátik át.
5: A végrendelet fogalmához tartozik, hogy directa 

heredis institutiót foglaljon magában.



III. A magyar magánjogból.

1. A jogszokásoknak nem tulajdonítható törvényrontó 
erő. —

2. Törvényeink nem ismernek polgári halált.
3. Az adományrendszer tisztán honi intézmény.
4. A nemes s nem nemes közt magánjogi tekintetben 

még van különbség.
5. Az özvegyi öröklésre nézve a régi megkülönböz

tetés, a szerzeményi javak mint az ősi javak ellontéte hasz
nálandó.
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VI. A magyar polgári törvénykezésből.

1. A póteskü odaítélése után az esküre kötelezett a per 
tárgyára nézve nem tehet módosítást.

2. A gyámnak nem Ítélhető oda a főeskü gyámoltjának 
cselekvényeire nézve.

3. Egy gyanús tanú nem tesz félpróbát.
4. Szabályozási úrbéri perekben nem perújításnak, ha

nem szabályozás igazításnak van helye.
5. A sommás keresetlevél kézbesítésénél tartalma a 

panaszlott előtti megmagyarázásának elmulasztása merő 
semmiségi ok.



V. A magyar büntetőjog s eljárásból.

1. A magyar büntetőjog leggazdagabb forrása a .tör
vényszéki gyakorlat.

2. A gyilkosság büntette mulasztás által is elkövethető.
3. A közerőszakoskodás bűntettének hazánk törvényei 

által szabott köre az a. b. t.-hez képest jóval szükebb.
4. A bizonyíték hiánya miatti felmentés elméletileg 

nem igazolható.



VI. Az ausztr. ált. polg. törvénykönyvből

1. Az ajándékozáshoz, mely adósság elengedése által 
történik, nem szükséges Írásbeli oklevél.

2. Minden jogi tény azon törvény szerint ítélendő meg, 
melynek uralma alatt lét sült; habár az ügylet egy előbbi 
törvény hatálya alatt keletkezett.

3. A tulajdonjog nyilvánkönyvi bekebelezésének fő- 
feltétele, hogy előbb maga annak átruházója tulajdonosul 
legyen bejegyezve.

4 . Az idegenek által benszülöttekkel egyenlő polgári 
jogoknak élvezete a viszonylagosságtól tételeztetik fel.

5. A házasságon kívül született tartási joga atyja el
lenében egyes tartási részletekre nézve három év alatt elé
vülhet.
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VII. A magyar váltójogból

1. A váltólevél nem más mint a modern litteralis con

tractus.
2. A váltóért kapott értéknek a váltón kitétele ennek 

kelléke gyanánt fel nem állítható.
3. A váltóbirtokos az előzök elleni viszkeresetében bi

zonyos sor követésére nem köteles.
4. A váltójog az ellőzök ellen elvész, ha az elfogadó 

elleni csőd megnyitása s a bejelentési határidő lefolyta köz
ben óvás nem tétetett s nem közöltetott; habár a váltón csak 
későbbi fizetés ideje is volna kitéve.



VIII. A politikai tudományokból.

1. Személyes képességek is némileg tőkét képeznek.
2. A szabad kereskedés előlöltétele virágzó iparléte.
3. Az egyedáruság fejlett nemzetgazdászati viszonyok 

közt csorbítja a nemzeti vagyonosságot.
4. b ontos nemzetgazdászati okok szólanak az állam- 

ivak magánkezekbe átbocsájtása mellett.
5. Az iparszabadság szükségkép feltételezi a törvényes 

kamatláb megszüntetését.
6. A lelenczházak felállítása nem javasolható.
7. Nyomós okoknál fogva a számlotto megszüntetendő.



IX. Az ausztr ia-magyar birodalom 
statistikájából.

1. A Suez-szoros átfúrása a magyar kereskedésnek 
nagy előnyére leend.

2. Ausztria főleg mint földművelő állam ítélendő meg.
3. Az adriai partok birtoka Ausztria nagyhatalmi 

rangjának fentartására okvetlen szükséges.
4 A magyar korona tartományai a birodalom örökös 

tartományainál épebb népesedési viszonyokat tüntetnek fel.
5. Mezei terményeink értékesítése tekintetéből szük

séges a szeszipar s kivitel előmozdítása.








