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I. Az észjogból.

1. Téves Rousseau-nak azon állítása, hogy nem a 
társas lét az ember rendeltetése.

2. Jogszerűség és igazság külömböző két fogalom.
3. A jogfogalom nem csupán a nevelés szüleménye.
4. Krause elmélete a jog és politika közti határvo

nalat szem elől téveszti.
5. A személyiség joga nem ad jogot az öngyilkolásra.
6. Az elévülés észjogilag nem igazolható.
7. A szellemi tulajdon a személyiség folyománya.
8. A nép politikai jogai polgári jogainak biztosítékai
9. Az absolut Monarchia sem korlátlan.

10. A hadi dugárúk fogalma még kellően meghatá
rozva nincsen.

II. A római jogból.

1. Az Actio publiciana az usucapionalis birtok vé
delmére hozatott be.

2. Az egyetemleges és együttes kötelmek lényegileg 
külömböznek.

3. Justiniánus törvényhozásának befolyása a római 
jogra nemcsak alaki, hanem anyagi is volt.

4. A részvény társaságot a római jog nem ismeri.
5. A dolog összeségekre vonatkozó az universitás 

juris és universitás facti megkülömböztetésén ala
puló régibb tan helytelen.
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1. A magyar magánjogban a privilégiumok régen- 

ten nagyobb jelentőséggel bírtak, mint jelenleg.
2. Jogunk adományi rendszere más természetű mint 

a hűbérrendszer.
3. .Régibb jogunk szerint elbirtoklás alapján fekvő 

tulajdont szerezni nem lehetett.
4. Örökös nevezése nem lényeges a végrendeletben.
5. Az örökbefogadás teljes hatását csak az örökbe

fogadónak halála után nyeri.
6. Werbőczi a gyámság fogalmát nem elég szaba

tosan határozza meg.
7. A magyar magánjog hitbér (dós) fogalma tete

mesen eltér a római jogi dós fogalmától.

IV. A magyar polgári eljárásból.
1. Az igazolási kérelem beadása a biztosítási vég

rehajtást nem akadályozza.
2. A sommás eljárás alkalmazásának kiterjesztése a 

legjobb mód hazánk törvénykezési szerkezetének 
tökélyesbitésére.

3. Csődperben az illetőség hivatalbóli leszállításá
nak nincs helye.

4. A bíróságon kívüli beismerés bizonyítékot nem 
képez.

5. Bizonyos esetekben az eskü peren kívül álló sze
mélynek is megítélhető.

6. Nemlegességet bizonyítani nem lehet.
7. A kereskedői könyvek magukbanvéve csak kereske

dők egymásközti ügyeiben bírnak félbizony itó erővel.

III. A magyar magánjogból.
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1. A osztrák polgári törvénykönyv a szokásjogot 

teljesen alárendeli a törvénynek.
2. Az osztrák polgári törvénykönyv 285. §-a a dolog

nak jogi értelembeni fogalmát helytelenül hatá
rozza meg.

3. Örökszerződés csak házasfelek közt létezhetik.
4. Nemcsak a tulajdon, hanem a tulajdonkereset 

is elévülhet.
5. A házassági összeköttetés a házastársak közt ma

gában véve vagyonközösséget még nem alapit.
6. Elbirtoklás elévülés nélkül nem gondolható, de 

elévülés elbirtoklás nélkül igen is gondolható.
7. Csőd alatt levő közkereseti társaság tagja nem 

lehet.

V. Az osztrák jogból

VI. A büntető jogból.

1. Yádper és vádelv lényegesen külömhöző fogalmak.
2. A bűnesetek osztályozására nézve a tételes tör

vények eltérnek a tudomány által kifejtett el
vektől.

3. A polgári halál sem czélszerü sem igazságos 
büntetés

4. A párbaj bűntett.
5. A philadelphiai magánrendszer inkább bir a 

czélszerü börtönbüntetés kellékeivel, mint az 
auburni vagy hallgatási rendszer.
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6. A kegyelmi jog mint az igazság és czélszerüség 

követelménye a büntető jogban mellőzhetlen.
7. A vádeljárás jobban felel meg a büntető jogszol

gáltatás érdekeinek mint a nyomozó eljárás.

VII. A váltójog és eljárásból.
1. A rómaiak és görögök még nem ismerték a 

váltót.
2. A váltó alaki ügylet.
3. A váltó telepítésének czélja forgalmi képességé

nek emelése.
4. Sem a szerződési elmélet sem a kereskedelmi 

papírpénz elmélete nem felel meg teljesen a váltó 
természetének.

5. A váltóadóst az engedményes ellen mindazon 
kifogások illetik , melyeket az engedményező 
ellen gördíthetett volna.

6. Váltótörvényünk azon intézkedése, mely a váltó
képességet saját váltókra nézve jobban megszo
rítja mint idegen váltókra nézve, czélszerütlen.

7. A sommás úton hozott végzés ellen beadott kifo
gás a biztosítást nem akadályozza.

VIII. A politikai tudományokból.
1. Az önkormányzat a gyakorlatilag megvalósított 

szabadság.
2. Az örökösödési monarchia inkább felel meg az 

állam czéljainak mint a választási monarchia.
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3. A socialismus és communismus rendszereinek 

megvalósítása az összes magán és államélet fel
bomlását vonná maga után.

4. Állandó ár- és értékmérő nem létezik.
5. A vállalkozói nyereség önálló nemzetjövedelmi ág.
6. A nemzetképviselők befolyása a status budget 

alakítására a status-hitelt emeli.
7. Az alkalmas időben és kellő módon foganatosított 

államadóssági kamatreductio a jogosság és czél- 
szerüség követelményeinek megfelel.

IX. A statistikábol.
1. Az ausztriai-magyar monarchia földrajzi fekvésé

nél fogva a nyugat és kelet közti forgalom és 
culturmozgalom közvetítésére van hivatva.

2. A magyar korona államterületén átlag nagyobb 
népnövekvési arány mutatkozik mint a többi örö
kös tartományokén.

3. Több évi átlag szerint az osztrák-magyar biroda
lomban az őszi szakban legnagyobb a halandóság.

4. Az associatio a mezei ipar terén jelesül a ma
gyar államban még nincsen kellőleg kifejtve.

5. A pénzérték folytonos ingadozásai azon tényezők 
egyike, melyek az ausztriai-magyar műipar felvi
rágzását módfelett lankasztják.

6. A szabad kereskedés és vámmérséklés nemcsak 
a magyar, hanem még a másik államfél érdekeinek 
is leginkább megfelel.




