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I. Az észjogból.

1. Az észjog előképe a tételes jognak.
2. A nemzetek tételes jogintézetei nem képezik 

főforrását az észjognak.
3. Az államjogban az észjogi elvek ismerete nél

külözhettem
4. Wolf rendszerében hiányzik az eredetiség.
5. Az észjogban használtatnak ugyan tapasztalati 

adatok, de nem származtatnak azokból okoskodások.
6. Igazmondásrai jog észjogilag meg nem alapítható.
7. Idegen dolgok nem ártalmas használatát egye

dül az észjog elvei alapján nem igényelhetni.
8. Az uralomróli lemondás érvényességéhez a nép 

beleegyezése nem szükséges.
9. Az örökbéke eszméjének inkább csak közelí

tőleg történendő valósítása tartozik az ész követelmé
nyei közé.

10. A politikai egyensúly megzavarása egyma
gában nem jogos ok a hadviselésre.
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II. A római jogból.

1. Csak Justinián gyűjteményei szüntették meg 
alakilag is a tizenkéttáblás törvények érvényességét.

2. A régibb eljárásnál képviselésnek nem volt
helye.

3. A Publiciana in rem actio a befejezett usucapio 
feltételezésén alapul.

4. A tartozék fogalmához nem szükséges a testi 
összefüggés.

5. A »dies incertus an et quando« mindig feltételt 
tartalmaz.

6. A locatio conductio rerum iránti szerződés ér
vényességéhez nem szükséges, hogy a locator tulajdonos 
legyen.

7. A constitutum debiti alieni érvényessége nem 
függ az akaratnyilvánítás alakjától.

8. A curator megegyezése ügylet után is érvénye
sen adathatik.

9. A conditio potestativa teljesítésére az örökös
nek határidő tűzethetik ki.
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III, A magyar magánjogból,

1. A szokásnak törvényrontó hatást általában tulaj
donítani nem lehet.

2. A polgári halál fogalma a magyar magánjogban 
ismeretlen.

3. Magánosok koronái javakat el nem birtokol
hatnak.

4. A peres adomány eredménye az iktatásnáli 
ellenmondás folytán keletkezett per kimenetelétől függött.

5. Peregyesség a tulajdon átruházásának módját 
képezheti.

6. Az 1853. előtt visszaszállott paraszttelek meg
tartotta úrbéri minőségét.

7. A »heredis institutió« nem kelléke a végren
deletnek.

8. Özvegyi öröklésnél az ősi és szerzeményi javak 
közti különbség jelenleg is még fontos.
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IV. A magyar polgári rendtartásból.

1. A bíróság előtti beismerésnek a bizonyítási esz
közök közé számítása helytelen.

2. Könyvkivonatra alapított keresetek, ha az utolsó 
tételről számított 1 1/2 év alatt hitelesittetik, azon bíróság 
illetékessége alá tartoznak, melynek területén a könyvek 
vezettetnek.

3. Úrbéri ügyekben beadott vagy beadandó sem
miségi panaszok elintézése nem tartozik a semmitő- 
szék elé.

4. Az adós azon hely bíróságánál is beperelhető, 
hol levelében a fizetést teljesíteni Ígérte.

5. A keresetlevél kellékeivel nem biró folyamod
ványra tárgyalás el nem rendelhető.

6. Az eskü általi bizonyítás csak végitéletileg ren
delhető el.

7. Oly könyvkivonat alapján, mely osztrák köz 
jegyző által van hitelesítve, telekkönyvi előjegyzésnek 
helye nincsen

8. Az illetőség hivatalbóli leszállításának csődper
ben nincs helye.
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V. Az osztrák magánjogból.

1. Az örökségi jognak a dologbani jogok közé 
sorolása helytelen.

2. A hol az ausztriai által, polgári törvénykönyv 
szokásra hivatkozik, nem szokás jogi szabályok, hanem 
csak jogi meggyőződés nélküli, ismételve előforduló, 
események értetnek.

3. Az ausztriai által, polgári törvénykönyv túlságos 
tekintetbevételben részesíti a méltányosságot.

4. Az ausztriai alattvalók utáni örökösödés mindig 
az ausztriai törvény szerint Ítélendő meg.

5. Keresztény végrendeleténél nemkeresztény is 
tanuskodhatik.

6. A holtnaknyilvánitás hatálya az ellenkezőnek 
hizonyitása által megsemmisül.

7. Testületeknél és társaságoknál nem az egyesek 
a javak tulajdonosai, hanem azok összessége.

8. Az ausztriai által, polgári törvénykönyvben a 
testi dolgokról adott fogalom hiányos.

9. A rendkívüli érték alkalmazása, a mint az az 
által, polgári törvénykönyvben történik, nem helyeselhető.
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VI. A büntető jog- és eljárásból.

1. Minden elméletek közt az igazság elmélete a 
legtökéletesebb.

2. A becstelenitö büntetések nem felelnek meg a 
czélszerüség és igazság követelményeinek.

3. A büntetett létesül, midőn a tettes merényletét 
más tárgy ellen követi el, mint a mely ellen azt in
tézni akarta.

4. Előkészületek csak akkor büntethetők, ha a 
szándékolt bűntett kísérletét képezik.

5. A végszükség állapotában elkövetett cselekvé- 
nyek kimenthetők.

6. A büntetőjogi elévülés jog- és ezélszerü.
7. A kihívó rendszerint szigorúbban büntetendő, 

mint a kihívott.
8. A feladás bűntettének czélja a vizsgálat és 

fenyíték alá vétel.
9. A vádlott védelmezését az állam czélja is igényli.
10. A ténykérdés eldöntése czélszerlibben bizatik 

esküdtekre, mint jogászbirákra.
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VII. A váltó- és kereskedelmi jogból,

1. Az előzök elleni részkereset nincs bizonyos sor
hoz kötve.

2. A váltó alaki szerződés.
3. A magyar váltójogban biztosítási óvásnak nincs 

helye.
4. Telepitett váltó elfogadója ellen, a váltójog 

fentartása czéljából, óvás nem teendő.
5. Megtartási jog gyakorlása iránti per független 

a csődpertől.
6. A váltóadós személye elleni végrehajtásnak 

megszüntetése jogos és czélszerii.
7. Az áruszerzési kötés betáblázás után is a váltó

törvényszék elé tartozik.
8. A hátiratok jogereje nem szűnik meg, ha a 

váltó hamis.
9. A részvénytársaság nem a societás, hanem a 

jogi személy fogalma alá tartozik.
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VIII. A politikai tudományokból,

1. Az örökletes monarchia czélszerübb a válasz
tásinál.

2. Alkotmányos kormányzattal ellenkezik a titkos 
rendőrség.

3. Az igazságkezelés önálló functioköre az álta
lános statushatalomnak.

4. A szakképviselet intézménye sok tekintetben 
helyeselhető.

5. Az állam lényege feltételezi az államforma fej
lődésképességét.

6. A productivitás elve felőli tana a physiocraták- 
nak hamis következtetésekre vezet.

7. Az érték alapját, csak az emberi munkában, 
keresni nem helyes.

8. A jogász alapos nemzetgazdaságiam műveltsé
get nem nélkülözhet.

9. A pazarlás károsabb hatású, mint a fukarság.
10. Nagy jószágokon a tiszta, kisebbeken a nyers 

jövedelem szokott nagyobb lenni.
11. Az átviteli vámok megszüntetendők.



IX. A statisztikából.

1. Az osztrák-magyar monarchia természeti és mes
terséges vizvonalai közt korán sincsen kellő arány.

2. A holtansztilöttek számviszonya, jelesen a ma
gyar államban, egyáltalán kedvező.

3. Az osztrák-magyar birodalom összes tartomá
nyai közül Magyarorszag leginkább törekszik, a hiányzó 
emberi munkát a mezőgazdászat terén, gépek erejével 
belyrepó tolni.

4. Baromtenyésztésünk meg nem felelő voltának 
főoka a hiányos rétmivelés.

5. A mezei ipar a magyar korona területén csak 
igen mérsékelt jövedelmet nyújt.

6. A sótermelés kevesbedése leginkább a magyar
erdélyi dús sórétegek rovására esik.

7. A általány és szabad egyezkedési rendszer 
folytán számos szeszfőzdénk felfokozta előbbi termelését.

8. A bőrgyártás hátramaradása Lajthán innen és 
túl a pénz drágaságából is némileg megfejthető.








