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I. Az észjógből.
1. A végszükség csak a beszámíthat ásnál veendő
figyelembe.
2. A törvényes örökösödés észjogilag nem igazolható.
3. A házasság intézménye az állam körébe tartozik.
4. A háború a politikai és polgári szabadságnak leg
veszedelmesebb ellensége.

6

IL A romai jogból.
1. A romai jog fejlődése világosan tanúskodik, hogy a
jog küzdelemben képződik.
2. A bonaee fidei possessor is fructuum perceptio által
szerez tulajdont.
3. A kereset szülemlése nincs sükségkép jogsértéstől
feltételezve.
4. A romai peres eljárásban a bizonyítékok szabad
méltánylásának rendszere dívott.
5. A jelen ley fenálló polgári törvénykezési rendtartá
sokban előforduld feltételes meghagyási eljárás a romai interdiktalis eljárásnak utánképzete.
6. A romaiak a bűnösség beszámításánál kevésbe a
tett eiedményét, mint inkább az akarat elhatározását vették
figyelembe.
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III. Az egyházjogból.
1. Az állam az egyház irányában csak azon elvek ál
tal vezéreltethetik, mint melyeket bármily más magántár
sulat ellenében követ.
2. A coelibatus minden erkölcsi alapot nélkülöző egy
házi intézmény.
3. A kereszténység első századaiban a cultus disparitas nem volt házassági akadály.
4. Fenálló jog szerint vegyes házassági válóperben
mindenik házasfelet csak saját bíróságának ítélete kötelezi.
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IV. A magyar magánjogból.
1. Nem nemeseknek birtokképtelensége törvény által
soha ki nem mondatott.
2. A leánynegyed kiadása a hajadoni jog gyakorolhatását nem akadályozhatta.
3. Kiskorúnak pénzbeli kötelezései nem feltétlenül
semmisek.
4. Haeredis institutio nem lényeges kelléke a végren
deletnek.
5. A hitbizományi rendelkezés jóváhagyást és kihir
detést igényel.
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V. A magyar polgári törvénykezésből.
1.
Az egyszerű tagadás és jogi ellenbizonyítás nem
tekinthető önálló védelmi eszköznek.
1.
Telekkönyviig bekebelezett és teljes bizonyítékot
képező okiratban iikikötött sommás ügyút, a nyilván könyvi
utód ellen is érvényesíthető.
3. Rendes eljárásunkban a makacsságból hozott Ítélet
is felebbezhető,
4. Tanuhallgatás vagy szemle teljesítése, vagy eskü
kivétele végett a per bírája által megkeresett bíróság előtt,
ezen cselekvények foganatosítása alkalmával, a peres felek
végrehajtható egyességet köthetnek.
5. Az elsőségi jog elvesztése mellett jelzálog! átkebelezés a hirdetményi határidő eltelte után is történhetik, a
helyszinlelési birtokos ellen.
6. Telekkönyvi rendszerünknek egyik főhiánya a telek
könyvi hatóság túlságos kiterjesztett hatásköre.
7. A gyakorlatilag dívó perfeljegyzés ellenkezik mint
a nyilványkönyvi intézmény szellemével mint az érvényben
levő telekkönyvi pátenssel.
8. Csődtörvényünk a közvetett perkezelést alka^azza
9. A csőd elreudelését azon körülmény rendszerint
nem akadályozhatja, hogy az adós követelései tartozásait
meghaladják.
10. Vétkes gondotlanságu bukás a kir. kúria gyakor
lata alapján a csődtörvény 131-ik §-ának c) és d) pont ese
teiben a nem kereskedők ellen is kimondható.
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VI. Váltójog- és eljárásból.
1. A magyar váltótörvény főhiánya az anyagi szigor
túlzásában és az alaki szigor elhanyagolásában rejlik.
2. A váltó csak akkor tekinthető feltételenül az alapul
szolgált jogviszony újításának, ha a felek az animus novandi-t kifejezték.
3. Az idegen váltó utalvány váltó alakjában, a saját
váltó pedig váltó alakjában kiállított kötelezvény.
4. A váltói kezes kötelezettsége hasonlón annak köteezettségével enyészik el, kiért a kezesség vállaltatott.
5. Yáltóeljárásunkban a választott bírósági Ítélet is fejebbezhető.
6. A váltó törvénykönyv 2 része tévesen minősiti a
bírói egyeséget.
7. A zálogba adott váltó a zálogadós ellen nem pe
relhető.
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VII. Az osztrák magánjogból.
1. Az oszlr. poi. trvk. 163-ik §-ában engedett atyasági
keresettel szemben az exceptio plurium concubentium meg
nem engedése, ellenkezik a joggal, erkölcsiség- és czélszerüséggel.
2. Az ált. polg. trvk. a dologbeli jogokat összetéveszti
az absolut hatályú jogokkal.
3. A polg. trvk. azon intézkedése, mely szerint a fel
oldó feltétel teljesedése csak ex nunc hat, nem helyeselhető.
4. A teljes elégtétel alatt úgy a damnum emergens
mint a lucrum cessans értendő.
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V ili. A büntető jog- és eljárásból.
1. Az általános elméleteknél a büntetés czélját önma
gában bírja, míg a viszonos elméleteknél a büntetés czélja
alkalmazása által elérendő hatásban rejlik.
2. A büntetés kivánt tulajdonságai teljes mérvben egy
büntetési nemnél sem találhatók.
3. A magyar büntető jogban az enyhítő és súlyosbít)
körülmények tana jelentéktelen szerepet játszik.
4. A feltételes megkegyelmezés nem ellenkezik a
büntetés alapelvével.
5. A »vulnera absolute et non absolute, lethalia per
se et accidens lethalia'-féle osztályozás, a halálokozó cselekvény elbírálásánál mellőzendő.
6. A törvénykezési eljárás indokából a bűnügyi tény
kérdésnek a polgári bíróság által történt elbírálása, czélszerüetlen és igazságtalan.
7. A bűnösség kérdésében a magánvádló nem felebbezhet.
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IX. Nemzetgazdászat- és pénzügytanból.
1. A laisser faire és BOcialismus közti ellentét már
Aristoteles és Plato müveiben szemlelhető.
2. A közgazdaságtan minden törvénye relativ jelleg
gel bir.
B. Minden praktikus jogi kérdés egyszersmind kitűnő
értelemben gazdasági kérdés.
4. Az angolhoni cheque tökéletesebb közege a hitelnek
mint a bankjegy.
5. A legszükségesebb élelmi czikkekre rótt fogyasz
tási adó ártalmas és elvetendő.
6. A lottoregal nagyobb sebet üt az ország egészségén,
mint milyet jövedelméből vásárolt írrel gyógyítani lehet.
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X. Az országáezattanból.
1. Az antik felfogás szerint az ember mint polgár
elenyészett az állam mindenhatóságában
2. Az államaikat- és kormányformára absolut érvényű
elvet felállítani nem lehet.
3. Az államkincs tartása és a caesarismus közt némi
össz efüggés létezik.
4. A büntető intézkedések szeliditésének ügye azonos
a civilisatió ügyével.
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XI. A statisztikából.
1. Kis számokból levont fejlemtórvény csalékony alap
pal bir.
2. A moralstatistika eredményeinek rideg elfogadása
fatalismust szül.
3. A születések nagy száma nem kétségtelen jele az
egészséges népesedési viszonynak.
4 . A vasutak létesítésének egyenlő lépést kell tartani
a közlekedés egyéb közegeinek létrehozásával.
5. Hazai gazdaságunk felvirágzásának főakadályát a
nemzeti bank szűkkeblüsége és vasutaink felcsigázott díj
szabályzata képezi.
6. Telekkönyvi rendszerűnk hiányai a földhitel kifej
lődését akadályozza.

