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KÖTELMI JOG 
 

184. A kötelem fogalma: (obligatio) 
A kötelem egy olyan jogviszony, amelynél fogva az egyik fél, a hitelező (creditor) a másik 
féltől, az adóstól (debitor) valamilyen szolgáltatást (egy meghatározott magatartást) kö-
vetelhet, s annak nem teljesítése esetén a hitelező egy in personam actióval az adóst a 
szolgáltatás teljesítésére (ill. annak pénzbeli egyenértéke megfizetésére) rászoríthatja.  
A kötelmi viszony  

• a hitelező szemszögéből nézve követelés (nomen)  
• az adósi oldalról szemlélve pedig tartozás (debitum). 

Ezek ellenkező előjelű, de azonos értelmű kifejezések. 
A kötelem fogalmi elemei:  

a) az adós és a hitelező, mint a kötelem személyei,  
b) a szolgáltatás, mint a kötelem tárgya,  
c) a szankció, tehát a szolgáltatás jogi kikényszeríthetősége. 

 
(Földi-Hamza 1227. pont; ea.)* 

 
185. A naturalis obligatio fogalma: (természetes kötelem) 
Naturalis obligatiónak nevezzük a peresíthetetlen kötelmeket. Ezeknek a kötelmeknek 
főszabály szerint nincs actiója, de az is előfordulhat, hogy a praetor megadja ugyan a 
keresetet, de hivatalból egy kifogást is ad ellene (pl. a SC Macedonianum esetében).  
A naturalis obligatio azonban minden más szempontból kötelemnek minősül, és jogha-
tással is bír. Így ha az adós önként teljesíti a szolgáltatást, azt nem lehet sem ajándéknak 
tekinteni, sem tartozatlan fizetés címén visszakövetelni. A naturalis obligatio beszámít-
ható, megerősíthető záloggal, kezességgel, tartozás-elismeréssel, s novatio révén peresít-
hető civilis obligatióvá alakítható.  
Esetei:  

 a hatalomalattiak kötelmei, kötelezettségvállalásai (Az obligatio servi, a rabszolga 
szerződéses kötelezettségvállalása, amely mindenkivel szemben naturalis 
obligatiót eredményez. Azonos familián belül a családtagok egymással, ill. a 
családfővel kötött szerződéseiből származó kötelmek. Ezek a családtagok vagyoni 
önállóságának fokozatos kialakulásával, idővel többnyire civilis obligatiókká 
váltak.) 

 a capitis deminutiót szenvedett személynek a capitis deminutio előtt keletkezett 
kötelmei; 

 a nudum pactumban kikötött kamatkövetelés; 
 a SC Macedonianum ellenére folyósított pénzkölcsön; 
 a büntetésből elvesztett követelés; 
 a hét éven felüli gyámolt gyámi auctoritas nélküli kötelezettségvállalása, amely 

abban az esetben nem követelhető vissza, ha a gyámja hozzájárulását adta 
teljesítéséhez (különben érvénytelen); 

 az elévült követelés (egyes jogtudósi álláspontok szerint). 
(Földi-Hamza 1234-1236. pont; ea.) 

                                                           
* A hatékonyabb tanulás érdekében az egyes alapkérdéseknél feltüntettük, hogy a Földi-Hamza tankönyv 
mely pontjai foglalkoznak az adott kérdéssel. Továbbá, hogy mely kérdésekről volt részletesen szó 
előadáson.  
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186. A szinallagmatikus kötelem fogalma: (obligationes synallagmaticae; egyenlően 
kétoldalú kötelmek) 
A szinallagmatikus kötelmek esetében a tartozások és követelések egymás ellenszol-
gáltatásai, egymást feltételezik, s elvileg egyenlő értékűek, egyenlő súlyúak.  
Pl. az adásvétel esetében az áru ellenszolgáltatása a vételár. Az eladó hitelező a vételár 
és adós az áru vonatkozásában. A vevő hitelező az áru és adós a vételár vonatkozásában.  
 

(Földi-Hamza 1285. pont) 
 
187. Az egyetemlegesség fogalma és fajtái:  
Egyetemlegességről akkor beszélhetünk, amikor a követelés, ill. a tartozás a kötelemben 
szereplő több személy között nem oszlik meg.  
Fajtái:  

• Hitelezői egyetemlegesség: a kötelemben több hitelező van, de a követelés nem 
oszlik meg közöttük, hanem bármelyikük követelheti az adóstól az egész 
szolgáltatás teljesítését, de csak egyszer. Ha az adós valamelyik hitelezőnek teljesíti 
a szolgáltatást, valamennyi hitelezővel szemben szabadul a kötelemből. A hitelezők 
ezt követően a köztük lévő belső jogviszonytól függően kötelesek elszámolni 
egymás között a befolyt szolgáltatással.  
•  Adósi egyetemlegesség: a kötelemben több adós van, de a tartozás nem oszlik 
meg köztük, hanem valamennyi adós az egész szolgáltatással tartozik. A hitelező 
bármelyik adóstól követelheti az egész szolgáltatást, de csak egyszer. Ha az egyik 
adós teljesíti az egész szolgáltatást, valamennyi adós szabadul a hitelezővel 
szemben a kötelemből. Az adósok közti belső jogviszonytól függ, hogy a fizető 
adósnak van-e visszkereseti joga az adóstársai ellen, hogy követelhet-e, s ha igen 
mennyi megtérítést.  

 
(Földi-Hamza 1305-1308. pont) 

 
188. A correalitas és a solidaritas eltérése: 
Az adósi egyetemlegesség két fajtája.  
A) CORREALITAS: Az adósi egyetemlegességet ügyleti rendelkezéssel hozzák létre.  
Az ily módon létrejött egyetemlegességet az újkori pandektatudomány correalitasnak 
nevezi. 
A correalitas jogügyleti megalapítása történhet:   

• stipulatióval (ez a főszabály): a hitelező kérdésére, melyet a jelenlévő több adóshoz 
intéz, mindegyik adós nyomban, egymás után ígéretet tesz: „idem dare spondeo”;  

• más szerződésekben: ilyenkor kifejezetten ki kell kötni az egyetemlegességet;  
• végrendelet útján: ha az örökhagyó az örököstársak terhére kötelmi hagyományt 

rendel valaki részére.  
Correalitas esetében a hitelező az adóstársak közül kiválaszthatta azt, akitől a leginkább 
remélhette a követelés behajtását. Ebben az esetben az egyik adós kiválasztása (electio), 
pontosabban a perbeli litis contestatio a correalitas megszűnését, és a többi adós 
szabadulását eredményezte, a per eredményétől függetlenül. 
B) SOLIDARITAS: Az adósi egyetemlegesség törvény rendelkezése folytán (ex lege) jön 
létre:  

• a közösen felvállalt szolgáltatás oszthatatlan volta esetén (pl. vállalkozásé);  
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• többek együttes ügyleten kívüli ténykedése, pl. közös megbízás nélküli ügyvitel 
esetén;  
• közösen elkövetett delictum esetén a delictumból származó rei persecutorius 
jellegű megtérítési kötelezettség tekintetében, pl.  

– a közösen elkövetett lopás esetén a tolvajok egyetemleges felelőssége a 
gazdagodásért,  
– a közös tulajdonan lévű rabszolga rabszolga delictuma esetén a 
tulajdonosok noxalis felelőssége;  

• több gyám együttes eljárása esetén.  
A nem ügyleti egyetemlegességnél (solidaritas) az adóstársak csupán a hitelező 
materiális kielégítése esetén szabadultak a kötelemből, vagyis az egyik adóstárs elleni 
per teljes vagy részleges eredménytelensége esetén a hitelező továbbra is perelhette az 
adóstársakat.  
Iustinianus általánossá tette azt a szabályt, hogy az egyetemleges kötelem nem a 
kiválasztott adós elleni perrel, ill. annak litis contestatiójával szűnik meg, hanem csupán 
a tényleges teljesítéssel.  
 

(Földi-Hamza 1309-1311. pont; ea.) 
 
189. A halmozás fogalma, esetei:  
Az egyetemlegességtől meg kell különböztetnünk a halmozás (cumulatio) esetét, 
melynél több kötelem egymás melletti keletkezéséről van szó.  

a) személyek halmazata: 
• Hitelezői (aktív) halmazat: ha több hitelező indíthatja meg ugyanazt a típusú 
keresetet ugyanazon jogcímen ugyanazon adós ellen. Pl. amikor valamennyi külön-
külön rendelt hagyományostárs perelhette az örököst a teljes követelésre.  
• Adósi (passzív) halmazat: ha egyetlen hitelező perelhet ugyanazon jogcím alapján 
több adóst. Ilyen kumulatív tartozás áll fenn a közösen elkövetett delictum (pl. 
furtum, iniuria, damnum iniuria datum) esetében, ahol a poenalis kereset mind-
egyik elkövető ellen külön-külön (kumulatíve) megindítható. Cumulatiónak 
minősül például az is, ha valaki ugyanazt a dolgot egymás után több személynek 
adja el, ilyenkor ugyanis az egyik vevő részére történt teljesítés nem szünteti meg 
az eladó többi vevő felé fennálló kötelezettségét.  

b) keresetek halmazata: Ebben az esetben egyetlen hitelező egyetlen adóssal 
szemben ugyanabból a tényállásból eredően több keresetet indíthat. Pl a rei 
persecutoria actiók halmozva indíthatók a tiszta büntetőkeresetekkel (pl. dologlopás 
esetén a rei vindicatio és az actio furti). 

 
(Földi-Hamza, 1312-1315. pont; ea.) 

 
190. A specifikus szolgáltatás fogalma:  
A szolgáltatás tárgya valamely egyedileg meghatározott, konkrét dolog. 
(pl. egy bizonyos rabszolga, egy meghatározott bútordarab stb.) 
Az egyedileg meghatározott dolog helyett  

• a hitelező nem köteles elfogadni más dolgot,  
• az adós pedig nem kötelezhető más dolog szolgáltatására.  
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Ha a dolog a kötelem keletkezését követően elpusztul, a szolgáltatás lehetetlenül. Ha a 
lehetetlenülés az adósnak felróható, az adós felelősséggel (kártérítéssel) tartozik, ha 
viszont a lehetetlenülés nem róható fel az adósnak, az adós szabadul a kötelem alól.  

 
(Földi-Hamza, 1322. pont; ea.) 

 
191. Mit jelent a „Genus perire non potest” elv? 
Ez az elv a generikus szolgáltatások esetében érvényesül. Generikus, fajta szerint 
meghatározott a szolgáltatás, ha a szolgáltatás tárgya nem egyedileg, hanem fajilag van 
meghatározva, vagyis az adósnak a dolgok bizonyos köréből (genus) kell meghatározott 
mennyiséget szolgáltatnia (pl. száz mérő búza, tíz amphora bor, stb.). A generikus 
kötelezettség teljesítése is a genusba tartozó egyedekkel (species) történik, melyek 
kiválasztásának joga ellenkező megállapodás hiányában az adóst illeti. Az adósnak 
kétség esetén legalább középminőségű egyedeket kell szolgáltatni.  
A generikus kötelmek esetén a szolgáltatás általában nem lehetetlenülhet: az adós 
mindaddig tartozik, amíg az adott dologfaj teljesen ki nem pusztul, ami ritkán fordul elő. 
Ez a „Genus perire non potest” elv. (A fajta nem pusztulhat ki.) 
A leggyakoribb generikus szolgáltatás a pénztartozás, mely fokozottan generikus jellegű: 
ugyanis ha az a pénznem, melyben a pénztartozást kikötötték, utóbb megváltozik (azaz 
mint genus kivész), a tartozást az új pénznemben kell teljesíteni, vagyis a pénztartozás 
lehetetlenülése elvileg kizárt. 
 

(Földi-Hamza, 1322-1323. pont; ea.) 
 
192. A zártfajú kötelem fogalma és esetei:  
Kivételesen a generikus kötelem is lehetetlenülhet: ún. zártfajú kötelmek esetében. 
Zártfajú kötelemről akkor beszélünk, amikor az adott fajta (genus), amelyből az adósnak 
teljesítenie kell, a dolgok egy szűkebb körét foglalja magában.  
Két esete van: 
1. Amikor a helyettesíthetetlen dolgok meghatározott köréből tartozik valaki 
generikusan (pl. rabszolgáim közül tartozom egyet szolgáltatni),  
2. Amikor ugyan helyettesíthető dolog a generikus kötelem tárgya, de a genus nagyon 
szorosan körül van határolva (pl. 5 amphorányi saját termésű, X évjáratú bort tartozom 
adni a pincémből).  
 

(Földi-Hamza, 1324. pont; ea.) 
 
193. Az alternatív obligatio fogalma: (vagylagos szolgáltatás = alternatio = obligatio 
alternativa) 
A felek szerződésükben meghatározhatják úgy a kötelem tárgyát, hogy az adós ugyan 
többféle szolgáltatással tartozik, de közülük az adós bármelyiket választhatja, s annak 
teljesítése valamennyi szolgáltatásra nézve megszünteti a kötelmet. 
A hitelező választási jogát külön ki kell kötni! 
Vagylagosan a legkülönbözőbb szolgáltatások kapcsolhatók egybe.  

• Ha az egyik szolgáltatás később lehetetlenül, a kötelem a megmaradt 
szolgáltatásra koncentrálódik. (Ha az adóst illette meg a választás joga, akkor 
minden esetben, ha a hitelező választhatott, akkor csak abban az esetben, ha nem 
volt felróható az adósnak a szolgáltatás lehetetlenülése.) 
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• Ha azonban a hitelező választási joga volt kikötve, és a lehetetlenülés az adósnak 
felróható, a hitelező vagy a megmaradt szolgáltatást választja, vagy választhatja a 
lehetetlenült szolgáltatás miatti kártérítést is.  (Kártérítés csak a bonae fidei 
obligatiók esetében jár, ha az adósnak felróható volt a lehetetlenülés. Stricti iuris 
obligatiók esetében, ha az adóson múlott, hogy lehetetlenült az egyik szolgáltatás, 
legfeljebb a lehetetlenült szolgáltatás pénzbeli ellenértékét lehetett tőle követelni, 
kártérítést nem.) 
 

(Földi-Hamza, 1331. pont; ea.) 
 

194. A facultas alternativa fogalma: (vagylagos felhatalmazottság/felváltó 
szolgáltatás) 
A vagylagos felhatalmazottság vagy más néven felváltó szolgáltatás esetén csupán egy 
szolgáltatás képezi a kötelem tárgyát, de helyette a szerződés, vagy jogszabály külön 
felhatalmazása alapján az adósnak joga van egy meghatározott másik szolgáltatással 
teljesíteni. A felváltó szolgáltatás tehát az ADÓS egyoldalú hatalmassága.  
A jogszabályon (törvényen) alapuló fő esetek:  

• az elkövető noxába adása hatalomalatti delictuma esetén,  
• feléntúli sérelemnél az ügylet során kikötött vételár kiegészítése a piaci árra.  

A facultas alternativát élesen el kell különíteni az obligatio alternativától.  
A kétféle szolgáltatás közti eltérés a perben is megmutatkozik:  

• alternativ obligatio esetén (ha a választás joga az adóst illeti) a hitelező 
vagylagosan perel,  

• facultas alternativa esetén a hitelező csak a főszolgáltatást követelheti.  
 

(Földi-Hamza, 1332. pont; ea.) 
 

195. A datio in solutum fogalma: (teljesítés helyetti adás) 
Az adós ebben az esetben sem az eredetileg kikötött szolgáltatással teljesít, de ezt a 
hitelezőnek a szerződés megkötését követően adott hozzájárulásával teszi. Pl. a 
pénztartozás megfizetése helyett felajánl egy telket, amelyet a hitelező elfogad.  
A facultas alternativa (FA) és a datio in solutum (DIS) elhatárolása: 

• FA esetén az adós vagy a felek előzetes rendelkezése vagy a törvény alapján 
jogosult mással teljesíteni. DIS esetén a hitelezőnek külön hozzá kell járulnia a 
mással történő teljesítéshez. 
• FA-nál csak az előzetes megállapodásban vagy a jogszabályban meghatározott 
más módon teljesíthet az adós. DIS-nál az adós bármi mással teljesíthet, amibe a 
hitelező beleegyezik. 
• FA esetén már a kötelem keletkezésekor tudják a felek, hogy az adós esetleg 
mással fog teljesíteni, a DIS-nál csak a teljesítéskor merül fel a mással történő 
teljesítés igénye. 

 
(Földi-Hamza, 1333-1334. pont) 
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196. A kár fogalma: (damnum) 
A kár (damnum) az a vagyoni hátrány, ill. a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés, 
amelyet valaki egy károsító tény (ún. kár-ok) következményeként szenved el. 
A teljes kárnak két összetevője lehet: a damnum emergens és a lucrum cessans. 
 

(Földi-Hamza, 1338. pont; ea.) 
 
197. A damnum emergens fogalma:  
A damnum emergens (a ténylegesen felmerülő, pozitív kár) a károsult meglévő 
vagyonának csökkenése abból eredően, hogy a vagyonból egy vagyontárgy (dolog vagy 
más aktívum) teljesen kiesett vagy annak értéke csökkent.  
Pl. egy vagyontárgy megsemmisült vagy megrongálódott, egy követelést az adstipulator 
elengedett, stb. 
 

(Földi-Hamza, 1339; ea.) 
 
198. A lucrum cessans fogalma:  
A lucrum cessansról („elmaradt haszon”) akkor beszélünk, amikor egy joggal és alapos 
okkal remélt vagyonnövekedés marad el a károsító tény következtében. 
Két altípusa van:  

• vagy egy már folyó jövedelem esik ki (pl. leég a bérház, így nem lehet bérleti díjat 
követelni az eddigi bérlőktől),  

• vagy a jövőben elvárható jövedelem marad el (pl. a meg nem fizetett vételár után 
az eladót illető kamat).  

 
(Földi-Hamza, 1340. pont, ea.) 

 
199. Mit jelent a „Casum sentit dominus”-elv? 
„A tulajdonos érzi a veszélyt.” A kárt főszabály szerint a károsultnak magának kell 
viselnie (casum sentit dominus), hacsak a jogrend nem teszi lehetővé, hogy károsult 
mástól, ti. a károkozótól követelhesse a kárának megtérítését. A főszabály tehát a casum 
sentit dominus elv érvényesülése, s a kivétel, ha meghatározott jogcím alapján valaki más 
kötelezhető kártérítésre. Vis maior esetén általában a tulajdonosnak kell viselnie a kárt.  
 

(Földi-Hamza, 1345. pont; ea.) 
 
200. Milyen jogalapon lehetett kártérítést követelni a római jogban? 
Ahhoz, hogy Rómában valaki más kárának megtérítésére legyen kötelezve (kár 
áthárítása - kártérítés), szükséges volt valamely kártérítési jogalap (causa) fennforgása.  
Rómában a kártérítés fő esete a másodlagos kártérítési kötelem, különösen  

• a bonae fidei szerződéssel vállalt kötelezettség felróható megszegése, ill. 
• a jogellenes birtoklásból eredő károk megtérítésére való igény. (Főként a tulaj-

donvédelem körében, pl. rei vindicatio, hereditatis petitio, interdictum quod vi aut 
clam esetén) 

A szerződéssel előre felvállalt kártérítési kötelezettség alig volt ismert (pl. kártérítési 
kötbér). 

(Földi-Hamza, 1341. pont, ea.!) 
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201. A verum rei pretium fogalma:  
A verum rei pretium, a dolog valódi, objektív forgalmi értéke azaz a dolog piaci ára. 
Egy dologban bekövetkezett kár esetén a kártérítés minimumaként többnyire a dolog 
objektív forgalmi értékét, azaz a verum rei pretiumot vették figyelembe. 
 

(Földi-Hamza, 1349. pont; ea.) 
 
202. Az interesse-érték fogalma:  
A dologkár esetében azt a rendkívüli értéket (interesse érték) kell megtérítenie a 
károkozónak, melyet a károsultnak az adott dologhoz fűződő individuális érdeke határoz 
meg. Tehát a kártérítés mértékének megállapításánál a károsult objektív alapon 
számított, szubjektív érdeksérelmét is figyelembe kell venni.  
Az interesse-érték a dolognak olyan többletértéke, amelyet bár a károsult személyes 
viszonyai határoznak meg, de a károsult számára objektíve megindokolható, igazolható 
és ellenőrizhető többletérték.  
Ilyen interesse érte van pl. a vak ember betanított, vele összeszokott vakvezető 
kutyájának, a négyes-fogatba tartozó, a többi lóval összeszokott ló, stb. 
 

(Földi-Hamza, 1350. pont, ea.) 
 
203. Az előszereteti érték fogalma: (pretium affectionis) 
Az előszereteti érték (pretium affectionis), a dolog tisztán szubjektív többletértéke a 
károsult számára, melyet a károsult a dolognak pusztán érzelmi okokból vagy erkölcsi 
szempontból tulajdonít. (Pl. a kedvenc rabszolgáját ölték meg, a megsemmisült dolgot 
egy számára fontos személytől kapta.) 
A kártérítés megállapításánál az előszereteti értéket nem veszik figyelembe. 
 

 (Földi-Hamza, 1354. pont, ea.) 
 
204. A kármegosztás fogalma:  
A kárt többen is okozhatják: 
-  Ez történhet egymástól függetlenül is, ha a cselekmények közt mégis okozati kapcsolat 
áll fent (pl. egy rabszolgát előbb A, majd B bántalmazott, s a rabszolga később belehalt a 
sérüléseibe). 
- Történhet közös ténykedéssel is (pl. az egyik lefogta a rabszolgát, a másik pedig 
megverte).  
Ilyenkor a felelősség főszabály szerint a károkozók részvétele arányában oszlik meg a 
károkozók között. Ha a részvételük aránya nem állapítható meg, akkor egyetemlegesen 
felelnek.  
 
Kivételesen a törvény kármegosztásként a károsult dolog forgalmi értéke alatt is 
megállapíthatja a kártérítés mértékét.  
I. Ennek egyik oka lehet a károsulti közrehatás: 

• vagy úgy, hogy a károsult aktív magatartásával maga is hozzájárult a kár 
bekövetkeztéhez,  
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• vagy úgy, hogy a károsult passzív magatartásával elmulasztotta a kár elhárítását 
vagy csökkentését, bár ez tőle elvárható lett volna (kárenyhítési kötelezettség 
elmulasztása).  

Ilyenkor a károsult és a károkozó között a közrehatás mértéke szerinti kármegosztást 
kell alkalmazni. 
II. A kármegosztás másik tipikus példája a római jogban a lex Rhodia de iactu (mercium). 
Ha egy hajó viharba keveredett, és a hajós az áruk egy részét kidobta, hogy a hajó a 
megmaradt áruval megmeneküljön, a hajósnak a receptum felelősség alapján teljes 
kártérítést kellene fizetnie a kidobott áruk tulajdonosainak, de a lex Rhodia alapján 
ilyenkor a kár viselésében mindazoknak arányosan kell osztozniuk, akiknek az áru 
kidobásához érdeke fűződött (a hajóson kívül a megmenekült áruk tulajdonosainak is).  
 

(Földi-Hamza, 1355. pont; ea.!) 
 
205. A kárenyhítési kötelezettség fogalma:  
A károsultnak meg kell tennie mindazt, ami tőle a kár elhárítása, ill. csökkentése 
érdekében joggal elvárható. Ha a károsult nem tesz eleget a kárenyhítési 
kötelezettségének, az ebből eredő többletkárát magának kell viselnie.  
 

(Földi-Hamza, 1357. pont) 
 
206. A pozitív interesse fogalma:  
A jogügyleti, szerződési kártérítés körében először Jhering tett különbséget (római jogi 
alapokon)   

• a pozitív vagy teljesítési érdek és  
• a negatív vagy biztatási szerződési érdek,  

ill. az ezek sérelmére keletkezett kár között. 
A pozitív interesse az a vagyoni helyzetben beállt érdeksérelem, amely egy érvényes 
szerződés nem teljesítése vagy nem kellő teljesítése miatt a másik félnél keletkezett. 
Ilyenkor olyan helyzetbe kell hozni a károsultat, amelyben akkor lenne, ha a szerződést 
megfelelően teljesítették volna.  
A pozitív szerződési érdek (pozitív interesse) tehát a hitelezőnek a szerződéshez fűződő 
teljes érdeke, vagyis az a vagyonkülönbözet, amely a hitelező jelenlegi vagyoni helyzete 
(tényleges vagyoni helyzet) és azon vagyoni helyzete között van, amelyben a hitelező 
akkor lenne, ha az adós a szolgáltatást kötelemszerűen teljesítette volna (lehetséges 
vagyoni helyzet). 
 

(Földi-Hamza, 1351. pont; ea.) 
 

207. A negatív interesse fogalma:  
A negatív interesse azt az érdeksérelmet (biztatási kár) jelenti, amely azáltal érte a 
károsultat, hogy egy olyan szerződés érvényességében bízott, amely a másik fél 
gondatlansága miatt érvénytelen volt. Ilyenkor a károsultat olyan helyzetbe kell hozni, 
amelyben akkor lenne, ha a szerződést nem kötötte volna meg, ill. ha nem bízott volna a 
szerződés érvényességében. 
A szerződés érvénytelenségéből eredő, ún. biztatási kár lehet:  

• damnum emergens: pl. a szerződéskötés költségei, teljesítési előkészületek 
költségei, részteljesítés, stb. 
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• lucrum cessans: pl. azok az előnyök, amelyek az érvénytelen szerződés megkötése 
miatt elszalasztott más szerződésből származtak volna.  

A biztatási kárt annak kell megtéríteni, akinek felróható a szerződés érvénytelensége. 
. 

(Földi-Hamza, 1352. pont; ea.) 
 
208. Az eredményfelelősség fogalma:  
Az archaikus jogban, ha a kötelem nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése (mint 
eredmény) és valamely személy (mint okozó) magatartása között megállapítható, vagy 
valószínűsíthető volt az okozati kapcsolat, az illető a vétkességétől (szándékosság, 
gondatlanság) vagy ennek hiányától függetlenül felelősséggel tartozott. Ez az ún. 
eredményfelelősség, amely objektív felelősséget jelent.  
 

(Földi-Hamza, 1360. pont) 
 
209. Az ingyenadós fogalma: 
Az ingyenadósok azok, akiknek nem fűződik érdeke a kötelemhez, nem származik 
hasznuk a szerződésből, mivel az kizárólag a másik fél érdekében jött létre. Tehát az 
ingyenadósok ingyen, szívességből teljesítenek. Nekik csak olyan gondossággal kell 
eljárni, ahogy egy átlagembernek. Csak dolusért és culpa lataért, vagyis a súlyos gondat-
lanságért felelnek, tehát enyhe a felelősségük.  
Ilyen pl. a haszonkölcsönbe adó vagy az ajándékozó. 
 

(Földi-Hamza, 1365. pont; ea.!) 
 
210. Az érdekelt adós fogalma:  
Az érdekelt adósok azok, akiknek haszna van a kötelemből, érdeke fűződik a 
szerződéshez, mert vagy csak ők érdekeltek a kötelemben (pl. haszonkölcsönbe vevő), 
vagy a saját szolgáltatásukért cserébe ellenszolgáltatást követelhetnek (pl. bérbe adó, 
bérlő; eladó, vevő). Mivel érdekeltek, nagyobb gondossággal kell eljárniuk: úgy kell 
eljárniuk, ahogy egy jó és gondos családapának (bonus et diligens pater familias). Ők 
már a culpa levisért, vagyis az enyhe gondatlanságért is felelnek, vagyis szigorúbb a 
felelősségük. Felelősségük jelölhető még így is: omnis culpa. 
 

(Földi-Hamza, 1365. pont; ea.!) 
 
211. A culpa lata fogalma:  
A culpa lata a súlyos gondatlanság. Amikor valaki még azt a gondosságot sem tanúsítja 
az adott ügyben, amelyet egy átlagember az adott helyzetben tanúsítana (absztrakt 
mérce). Ilyen esetben a gondatlansága olyan nagyfokú, hogy az már a szándékosság 
(dolus) határát súrolja, így a culpa latát és a dolust a felelősség szempontjából talán már 
a klasszikus korban egynek tekintették. A (pusztán a) culpa latáért való felelősség kivé-
teles, az ingyenadósokra jellemző enyhe felelősségi alakzat. 
 

(Földi-Hamza, 1368. pont; ea.) 
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212. A culpa levis fogalma:  
A culpa levis az enyhe gondatlanság. Amikor valaki nem tanúsítja az adott ügyben azt a 
gondosságot, amelyet egy bonus et diligens pater familias, az az egy jó és gondos család-
apa az adott helyzetben tanúsítana (absztrakt mérce). Ez Rómában a rendes felelősség, 
amely az érdekelt adósokra jellemző, szigorúbb felelősségi alakzat volt. (Másként: omnis 
culpa) 
 

(Földi-Hamza, 1369. pont; ea.) 
 
213. A culpa in concreto fogalma:  
Culpa in concretóról akkor beszélünk, ha valaki nem tanúsítja egy adott ügyben azt a 
gondosságot, amelyet általában a saját ügyeiben szokott (konkrét mérce). A culpa in 
concreto mértékét minden konkrét esetben egyedileg kell meghatározni. Egy nagyon 
pedáns ember esetében elérheti a culpa levis szintjét, de egy nagyon hanyag embernél 
sem süllyedhet le a culpa lata szintjére.  
Néhány bizalmi jellegű kötelmi viszonyban, az adós csak (?) a diligentia quam suist 
tartozik tanúsítani a hitelező érdekében, tehát culpa in concretóért felel, így:  

1. a társaság ügyében eljáró socius,  
2. a gyámolt érdekében eljáró gyám,   
3. a női különvagyont kezelő férj, 
4. a más ügyét ingyenesen ellátó mandatarius.   

Ők eredetileg csak dolusért feleltek, s csak később terjedt ki a felelősségük a culpa in 
concretóra is. 
 

(Földi-Hamza, 1370. pont; ea.!) 
 
214. A custodia-felelősség fogalma: 
A custodia- felelősség az adósnak az omnis culpa mértékét meghaladó felelőssége, amely 
az alsó balesetekre (casus minor) is kiterjed. Casus minor az olyan kár, esemény, amelyet 
az ember általában el tudna hárítani, de még a leggondosabb családapával is 
megtörténhet (pl. ha ellopják tőle a dolgot, elveszíti a dolgot, egérrágás, molyrágás).  
Casus minorért az érdekelt őrző adósok felelnek, vagyis akiknek egyrészt érdeke fűződik 
a kötelemhez, másrészt pedig a hitelező dolgát a kötelmi viszony (vagy külön felvállalás) 
alapján kizárólagos őrizetükben tartják.  
Custodia-felelősök tehát az érdekelt őrző adósok:   
aa) a kötelmi viszonyból eredően:  

 az eladó az eladott, de még át nem adott áru,  
 a bérlő a bérelt dolog,  
 a munkavállaló az átvett munkaeszköz,  
 a vállalkozó az átalakítandó dolog,  
 a záloghitelező a zálogtárgy,  
 a haszonkölcsönbe vevő az átvett dolog tekintetében.  

bb) külön felvállalás alapján: 
 a hajós, a vendéglős, a fogadós az utasoktól, ill. vendégektől átvett dolgokért.  

A custodia-kötelezett felelőssége objektív, azaz a vétkesség nem kerül mérlegelésre, s a 
dolog elvesztése, pusztulása esetén az adós csak azzal mentheti ki magát, ha bizonyítja, 
hogy a dolog vis maior következtében károsodott vagy veszett el.  

(Földi-Hamza, 1371-1372. pont; ea.!) 
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215. A vis maior fogalma:  
Erőhatalom (vis maior, casus maior): olyan károsító esemény, amely emberi erővel 
elháríthatatlan, amely ellen eleve lehetetlen védekezni, ill. bizonyosan eredménytelen a 
védekezés.  
Ilyenek: 

• bizonyos természeti csapások 
(pl. földrengés, hajótörés, villámcsapás, árvíz, jégverés, aszály, sáskajárás, 
rabszolga természetes halála, állatok elpusztulása, stb.),  

• elháríthatatlan, elemi erővel ható emberi tevékenységek 
 (pl. háború, forradalom, rablóbanda támadása, kalóztámadás, stb.). 

A vis maiorból eredő kárt főszabály szerint a tulajdonos, ill. a károsult viseli a casum 
sentit dominus-elv értelmében, csak néhány kivételes esetben követelhet mástól 
kártérítést.  
 

(Földi-Hamza, 1373; ea.) 
 
216. (220.) A fizikai lehetetlenség fogalma:  
Fizikai lehetetlenségről akkor beszélünk, amikor a szolgáltatás objektíve lehetetlen 
valamilyen természeti akadály miatt (pl. az ígért rabszolga meghal, a haszonkölcsönbe 
adott dolog eltörik).  
A gyakorlati lehetetlenülés, a fizikai lehetetlenüléssel azonos hatású. Ilyenkor fizikailag 
lehetséges ugyan a szolgáltatás, de a józan életfelfogás alapján azt mégsem lehet 
teljesíteni (pl. az eladott gyűrű a tengerbe esett). 
 

(Földi-Hamza, 1555. pont; ea!) 
 
217. (221.) A jogi lehetetlenség fogalma:  
Jogi lehetetlenségről akkor beszélünk, amikor a joghatások beállását nem a fizika 
törvényei, hanem a jogszabályok zárják ki, valamilyen elháríthatatlan jogi akadálya van a 
szolgáltatásnak.  
A szerződés ipso iure érvénytelen, ha jogilag lehetetlen szolgáltatásra (pl. saját dolog 
megvételére) irányul, vagy jogilag lehetetlen feltételt tartalmaz.  
 

(Földi-Hamza, 1557. pont, ea.!) 
 
218. Az adóskésedelem fogalma:   
Adóskésedelemről (mora debitoris, mora solvendi) akkor beszélünk, ha az adós a /még 
lehetséges és /lejárt (esedékes) tartozását a /hitelező felhívására / felróhatóan nem 
teljesíti. 
Tényállási elemei:  

a) A szolgáltatás teljesítésének a késedelembe esés időpontjában még 
lehetségesnek kell lennie. (Az adóskésedelem és a lehetetlenülés kizárja egymást!!) 
b) A szolgáltatásnak lejártnak (esedékesnek) kell lennie.  
c) A hitelezőnek meg kell intenie az adóst, vagyis fel kell hívnia az esedékes 
tartozás teljesítésére (interpellatio). Függetlenül attól, hogy volt-e időtűzés, vagy 
sem. 
Kivételesen nincs szükség interpellatióra az adós késedelembe eséséhez:  
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1. a delictualis kötelmeknél: „fur semper moram facere videtur”; 
2. néhány olyan adós, akinek a magatartása dolózus jellegű:  

• az árubeszerzési megbízott, aki a vételi alkalmat tudatosan elmulasztja,  
• a vagyonkezelő, aki követelések behajtását elmulasztja,  
• a gyám, aki a gyámság megszűnése után nem adja ki a gyámolt vagyonát;  

3. a vállalkozó, aki a határidőre vállalt munkát olyan későn kezdi el, hogy azzal a 
megadott határidőre biztosan nem fog elkészülni; 
4. aki konkrét határnapon teljesítendő alkalmi szolgáltatásra vállalkozik, és a 
határnapot elmulasztja (pl. nem készül el az esküvői ruha vagy az esküvői torta 
az esküvőre, stb.).  
5. ha a hitelező minor 
6. ha az adóst nem lehet megtalálni 

d) Az adós neki felróható okból kell, hogy késedelemben legyen. 
 

(Földi-Hamza, 1382-1385. pont; ea.) 
 
219. A hitelezőkésedelem fogalma:  
Hitelezőkésedelemről (mora creditoris) vagy átvételi késedelemről (mora accipiendi) 
akkor beszélünk, ha a hitelezőn múlik, hogy nem tud teljesíteni az adós: 

• ha a hitelező a kötelemszerűen felajánlott szolgáltatást nem veszi át vagy 
visszautasítja (elfogadási késedelem),  
• vagy megtagadja a teljesítéshez szükséges közreműködését (közreműködési 
késedelem).  

1. A hitelezői késdelem feltétele, hogy az adós (nyilatkozattal) felajánlja a hitelezőnek a 
szolgáltatást (oblatio). 

a) A felajánlás szabályszerű módja a tényleges felajánlás, az ún. reál-oblatio, vagyis 
az azonnali teljesítés lehetőségével kell felajánlani a kötelemszerű szolgáltatást:   
A kötelem tárgyát a kötelemnek megfelelő /mennyiségben /minőségben és 
/állapotban, kötelemszerű /időben és /helyen. 
b) Kivételesen elegendő a verbál-oblatio, a teljesítési készség puszta szóbeli 
kijelentése: egyrészt akkor, ha a hitelező előre megtagadja a szolgáltatás 
elfogadását, másrészt olyankor, amikor a hitelező elmulasztja közreműködését a 
teljesítésnél. 
c) Még verbál-oblatióra sincs szükség, ha a szerződésben meghatározott időt 
állapítottak meg a teljesítésre vagy a hitelezői közreműködésre, és a hitelező előre 
megtagadta a szolgáltatás átvételét vagy a kikötött közreműködést nem teljesítette 
a megadott határidőn belül.  

2. A szolgáltatás kötelemszerű felajánlása esetén elegendő a hitelező késedelembe 
eséséhez, ha a hitelezőn múlt, hogy az adós nem tudott teljesíteni, a hitelező 
vétkességétől függetlenül. (Így pl. a hitelező akkor is késedelembe esik, ha betegsége 
miatt nem tudja elfogadni az adós szolgáltatását.) 
3. A hitelező a nem kötelemszerű (pl. a nem alkalmas időben vagy helyen, történő) 
szolgáltatást a késedelembe esés veszélye nélkül visszautasíthatja. Szintén kizárja a 
hitelezőkésedelmet, ha a szolgáltatás az adósnak felróhatóan lehetetlenül.  
A hitelezői késedelem esetén bármilyen is volt korábban az adós felelőssége, az a 
minimumra száll le, vagyis csak a dolusért felel. 
 

(Földi-Hamza, 1391. pont; ea.!) 
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222. A kötbér fogalma: (poena conventionalis)  
A kötbér (vagy szerződéses bírság) a szerződő felek által stipulatióban kikötött 
pénzösszeg, amelyet az adós abban az esetben köteles fizetni a hitelezőnek, ha tartozását 
egyáltalán nem teljesíti vagy késedelmesen, ill. nem kellően teljesíti. Ilyenkor valódi 
kötbérről beszélünk, mely lényegét tekintve kárátalány, vagyis a pénzben történő 
előzetes megállapítása a szolgáltatáshoz főződő és a szerződésszegéssel sérelmet 
szenvedő hitelezői érdeknek.  
 

(Földi-Hamza, 1439. pont; ea.) 
 
223. A kezesség fogalma:  
A kezesség egy járulékos kötelem, amely egy másik kötelem (főkötelem) teljesítését 
azáltal biztosítja, hogy a kezes kötelezi magát a főadósi kötelezettség teljesítésére, arra 
az esetre, ha a főadós nem teljesítené a kötelezettségét. A kezesség a fizetőképességet 
biztosító személyi biztosíték. A kezes járulékos adós a főadós mellett, aki mindenkori 
vagyonával szolgál biztosítékként. A kezességet a kezes szerződéssel vállalhatja fel.  
Fajtái a római jogban:  
adpromissio (stipulatiós kezesség): 

- sponsio 
- fidepromissio 
- fideiussio 

 kezességvállalás céljára használt más szerződéstípusok: 
- mandatum qualificatum 
- constitutum debiti alieni 
- receptum argentarii 

 
(Földi-Hamza, 1395. pont; ea.) 

224. A kézizálog fogalma: (pignus) 
A kézizálog esetén egy idegen dologbeli jog keletkezik azáltal, hogy a főkötelem adósa 
valamely ingó vagy ingatlan dolgot ad át a főkövetelés biztosítékául a főkötelem 
hitelezőjének oly módon, hogy a dolog tulajdonosa és bárki más tűrni köteles, hogy a 
záloghitelező a főkötelem nem teljesítése esetén a dolgot (zálogtárgyat) eladhassa, és 
magát a vételárból kielégíthesse. 
A kézizálog-szerződés egy nevesített reálszerződés. 
 

(Földi-Hamza, 1411, 1421. pont; ea!) 

225. A jelzálog fogalma: (hypotheca)  
A jelzálog esetén egy idegen dologbeli jog keletkezik azáltal, hogy a főkötelem adósa 
valamely ingó vagy ingatlan dolgot köt le annak átadása nélkül a főkövetelés 
biztosítékául a főkötelem hitelezőjének oly módon, hogy a dolog tulajdonosa és bárki 
más tűrni köteles, hogy a záloghitelező a főkötelem nem teljesítése esetén a dolgot 
(zálogtárgyat) birtokba vegye, eladja és magát a vételárból kielégítse.  
A jelzálog puszta megegyezéssel (pactum hypothecae) jött létre.  
 

(Földi-Hamza, 1416. pont; ea.) 
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226. A ius offerendi fogalma:  
A jelzálogjog intézménye lehetővé teszi, hogy ugyanaz a dolog több különböző hitelező 
javára legyen zálogul lekötve több követelés biztosítékaként. Ilyenkor a záloghitelezők 
között egy rangsor keletkezik.  
A rangsor első helyén álló záloghitelezőt a hátrább álló záloghitelező kifizetheti, ezt 
nevezzük ranghely-megváltásnak, vagyis ius offerendinek. Ez által a ius offerendi 
lehetőségével élő záloghitelező megszerzi az első helyen álló záloghitelező zálogjogát, s 
egyszersmind az adós elleni követelését is, saját követelésével azonban korábbi 
ranghelyén marad. Ha a kielégítést a rangelső nem akarná elfogadni, a kielégítésre szánt 
összeg bírói letétbe helyezhető, s ez által a fizető hitelező megszerezheti az első 
ranghelyet (a saját meglévő ranghelye mellé).   
A ius offerendi célja, hogy a hátrább álló hitelező megakadályozhatja vele a zálogtárgy 
kedvezőtlen időben és módon történő értékesítését, abban a reményben, hogy ő a 
zálogtárgyat majd olyan, kedvezőbb áron tudja eladni, amelyből a saját eredeti 
követelése is kitelik.  
 

(Földi-Hamza, 1434. pont; ea.) 
 
227. A foglaló fogalma:  
A foglaló (arrha confirmatoria) valamelyik szerződő fél részéről a szerződés 
megkötésének jeléül a másiknak átadott dolog vagy pénzösszeg, amelyet az a szerződés 
teljesítése után a másik félnek vissza kell adnia, vagy be kell számítania a szolgáltatásba.  
A foglaló elsődlegesen a szerződéskötés bizonyítéka, de egyben szerződési biztosíték is, 
mivel ha a foglalót adó fél nem teljesíti a szerződést, akkor kártérítésen felül még az 
adott foglalót is elveszti, ha pedig az tagadja meg a szerződés teljesítését, aki kapta a 
foglalót, akkor ő annak értékét kétszeresen tartozik megtéríteni. 
 

(Földi-Hamza, 1446-1447. pont; ea.) 
 
228. A bánatpénz fogalma:  
Élesen elkülönítendő a foglalótól a bánatpénz (arrha poenitentialis): ez a 
szerződéskötésnél adott vagy kikötött fix büntetési összeg (poena), amelynek 
megfizetésével a szerződő fél az egyoldalú elállás jogát biztosítja magának, ha utóbb 
megbánná a szerződéskötést. A szerződés felbontása miatt károsodó fél ilyenkor nem 
igényelheti a bánatpénz összegét meghaladó kárai megtérítését. 
A bánatpénz egy facultas alternativát biztosít a szerződő fél javára: 
A felperes csak a bánatpénzt követelheti, az alperes pedig választhat, hogy 

• megfizeti a bánatpénzt, vagy 
• teljesíti a szerződést. 

A bánatpénz tehát nemhogy erősítené, inkább gyengíti a kötelmet, ezért nem sorolható a 
szerződési biztosítékok körébe. 
 

(Földi-Hamza, 1448. pont; ea.!) 
 
229. A novatio fogalma: (újítás) 
A novatio (újítás) egy fennálló kötelem megszüntetése azáltal, hogy a felek a korábbi 
kötelem tartalmát új kötelem tárgyává teszik azért, hogy az a régit felváltsa.  
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Ilyenkor az új kötelem tartalma, tárgya ugyanaz marad, mint a régié volt, de a régi 
kötelem egy újjá alakul át egy új elem felvétele révén. 
Az újításcsak stipulatio vagy pénztárkönyvbe való bejegyzés, vagy adott esetben dotis 
dictio révén történhet. Kétoldalú ügyletnél két stipulatiót kell alkalmazni.  
 

(Földi-Hamza, 1451. pont; ea.) 
 
230. A delegatio fogalma: (utalványozás) 
A delegatio (utalványozás) azt jelenti, hogy a hitelező egy új hitelezőhöz küldi (delegálja) 
az adóst, vagy az adós (maga helyett) egy új adóst küld (delegál) a hitelezőhöz.  
Megkülönböztetünk: 

• követelés átruházást = hitelezői delegatiót (delegatio activa) és 
• tartozás „átruházást” = adósi delegatiót (delegatio passiva). 

Mindkét csoporton belül előfordulhat: 
• teljesítésre irányuló delagatio (delegatio solvendi ‒ ez nem noválja a kötelmet) és 
• stipulatióval történő kötelezettségvállalásra irányuló delegatio (delegatio 

obligandi). Amennyiben ez utóbbi delegatio megvalósításához olyan stipulatiót 
használnak, amelyben utalnak az eredetileg (a delegáló és a harmadik személy 
között fennálló) stipulatio causájára (causalis stipulatio), akkor a delegatio 
egyúttal novatiónak is tekinthető. (Utóbb hitelezői oldalon más ügyletek is 
szolgáltak delegatióra, de ezek nem noválták a kötelmet.) 

 
(Földi-Hamza, 1456-1460. pont; ea.) 

 
231. Az engedményezés fogalma: (cessio) 
Az engedményezés (cessio) a követelés-átruházás fejlett alakzata. Az új hitelező már nem 
perlési megbízás, hanem a régi és az új hitelező formátlan kötelemátruházó 
megállapodása (pl. a követelés eladása, ajándékozása) eredményeképpen kapja meg a 
régi hitelező keresetét (eredetileg csak utilis actio formájában).  
Az új hitelező az adós értesítésével (denuntiatio) védekezhet az ellen, hogy az adós a régi 
hitelezőnek teljesítsen, a denuntiatio után az adós már csak az új hitelezőnek teljesítve 
szabadult a kötelezettségtől, vagyis nem teljesíthetett a réginek (csak a kétszeres 
teljesítés veszélyével).  
A követelés az engedményezéssel nem változik meg, nem noválódik, így a járulékos 
követelések megmaradnak. A cessio is – mint minden származékos jogátruházás – a 
„nemo plus iuris” szabálya alá esik, így az adóst az új hitelező ellen is megilleti a régi 
hitelező elleni összes kifogása, az adós helyzetét a cessio, mely az ő megkérdezése nélkül 
ment végbe, nem súlyosbíthatja.  
 

(Földi-Hamza, 1463-1464. pont; ea.) 
 
232. A tartozásátvállalás fogalma: (expromissio) 
Expromissióról akkor beszélünk, amikor egy harmadik személy (expromissor) – akár az 
eredeti adós megbízásából, akár ilyen megbízás nélkül – a hitelező irányában tett 
stipulatióval vállalja, hogy teljesíti az eredeti adós kötelezettségét. A novatio itt 
bekövetkezik, a régi kötelem megszűnik. 
 

(Földi-Hamza, 1466. pont; ea.) 
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233. A teljesítés fogalma: (solutio) 
Teljesítésről akkor beszélünk, amikor az adós eleget tesz a kötelezettségének, vagyis a 
kötelem által előírt magatartást tanúsítja (a kötelem által meghatározott módon, helyen 
és időben). A teljesítés tehát a kötelem tárgyát képező szolgáltatás megvalósítása.  
Maga a megvalósult szolgáltatás azonban a római jognak csak egy fejlettebb szakaszában 
szüntette meg minden további nélkül a kötelmet. 
Az archaikus jogban a hitelező materiális kielégítése még nem volt elegendő a kötelem 
feloldására. Az ősi jog merev személete miatt ahogy csak a formaságok betartásával 
jöhetett létre egy ügylet, úgy ugyanolyan, csak ellenkező előjelű formaságok betartásával 
szűnhetett csak meg. Az egyes szerződéses formáknak megvolt az ellenaktusa, az ún. 
kötelemszüntető ellenügylet (contrarius actus). Csak a köztársaság vége felé jutott 
elismerésre az az elv, hogy az adós (formátlan) teljesítése önmagában is (ipso iure) 
megszünteti a kötelmet. 
 

(Földi-Hamza, 1468-1471. pont; ea.) 
 
234. A confusio fogalma:  
Confusióról akkor beszélünk, amikor a követelés és a tartozás (a hitelezői és az adósi 
pozíció) egy személy kezében egyesül, a confusio kötelemszüntető hatású.  
Pl. az öröklés megszünteti az örökös és örökhagyó közötti ügyleteket (részöröklés 
esetén részleges a megszűnés). 
 

(Földi-Hamza, 1483. pont; ea.) 
 
235. A compensatio fogalma:  
A compensatio, vagyis a beszámítás az egymással jogviszonyban álló felek egymással 
szembeni követeléseinek törlése a kisebb összegű követelés erejéig.  
A rómaiaknál a beszámítás perjogi intézmény volt. A bíró sokáig csak az egyik fél 
kérésére vette figyelembe és számította be az ellenkövetelést, így a felperes követelését 
csak az alperesi ellenkövetelést meghaladó rész erejéig ítélte meg.  
Iustinianus már általános jelleggel lehetővé tette a compensatiót. A bíró általános 
jelleggel, mintegy a beszámítást kérő személy alanyi jogaként köteles volt a 

• kölcsönös, 
• egynemű, hasonló jellegű szolgáltatásra irányuló, 
• liquid, vagyis fennállására és nagyságára nézve rögtön bizonyítható, tisztázható 

és  
• esedékes (lejárt)követeléseket, 

beszámítani, és csak a különbözetről dönthetett. 
 

(Földi-Hamza, 1495-1500. pont; ea.) 
 
236. A szerződés modern fogalma:  
A szerződés két vagy több fél egybehangzó, kötelmi joghatás kiváltására irányuló 
akaratnyilatkozata.  
A modern jogrendszereket a szerződési szabadság elve jellemzi. Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy a felek szabadon eldönthetik, hogy kötnek-e szerződést egymással, vagy sem, 
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másrészt pedig azt is, hogy ha szerződnek, akkor a szerződés tartalmát és formáját 
szabadon választhatják meg.   

(Földi-Hamza, 1501. pont; ea.!) 
 
237. A szerződés fogalma a római jogban: (contractus) 
A szerződés lényegét tekintve két vagy több fél egybehangzó, kötelmi joghatás 
kiváltására irányuló akaratnyilatkozata volt Rómában is, de ez önmagában még nem volt 
elegendő egy szerződés létrejöttéhez. A római jog contractusnak ugyanis csupán azokat 
a megállapodásokat nevezte, amelyek civiljogon alapuló keresettel (actio civilis) voltak 
érvényesíthetők. A peresíthetőség okát pedig CIVILIS CAUSÁNAK nevezték = ez az ok a 
FORMA vagy a TÍPUS volt. A római jog tehát a típusszabadságot formakényszerrel, a 
formaszabadságot típuskényszerrel kombinálta.  
Civilis causa hiányában az alakszerűtlen megállapodás – hacsak nem csatlakozott egy 
contractushoz – csupán nudum pactumnak minősült, amely nem eredményezett 
kötelmet, legfeljebb bizonyos esetekben kifogásként (exceptio pacti conventi) lehetett 
rá hivatkozni.  
 

(Földi-Hamza, 1504-1507. pont; ea.!) 
 
238. A szerződési formakényszer és típuskényszer fogalma:  
A római jogban egy megállapodás peresíthetőségét a CIVILIS CAUSA = a FORMA vagy a 
TÍPUS adta. A római jog tehát a típusszabadságot formakényszerrel, a 
formaszabadságot típuskényszerrel kombinálta.  

• A római jog kezdettől fogva az az elv érvényesült, hogy a felek tetszés szerinti 
tartalmú megállapodása kötelmet hozhat létre, de csak akkor, ha szerződésüket a 
civiljog által előírt formában, jellemzően a stipulatio alakszerűségei szerint kötik 
meg. (A stipulatio mindig egyoldalú kötelezettség-vállalást jelent, ezért egy 
kétoldalú kötelem létrehozásához külön-külön stipulatio szükséges mindkét fél 
részéről.) Ebben az esetben a típusszabadság, de formakényszer jellemző. 

• A felek formátlan megállapodásukkal is létesíthettek kötelmet, ha a benne 
felvállalt szolgáltatások és ellenszolgáltatások pontosan egybevágtak azokkal a 
szolgáltatás-típusokkal, amelyeket a ius civile az illető szerződésfajtára 
jellemzőként megállapított = típuskényszer. (Így pl. ha egy dolgot pénzért adunk, 
akkor adásvételről, ha más dologért, akkor cseréről, ha pedig ingyenesen adunk, 
akkor ajándékozásról beszélhetünk.) Ebben az esetben a formaszabadság, de 
típuskényszer volt jellemző.  

 
(Földi-Hamza, 1504-1507. pont; ea.!) 

 
239. A nevesített szerződés fogalma: (contractus nominatus) 
Nevesített szerződéseknek az olyan formátlan szerződéseket nevezzük, amelyek 
tartalmaznak diszpozitív természetes (naturális) alkatrészeket (naturalia negotii).  
Természetes alkatrészek (naturalia negotii) azok a tényállásbeli és joghatásbeli elemek, 
amelyeket a tárgyi jog a forgalom tipikus érdekeinek alapulvételével a felek külön 
akaratnyilvánítása nélkül is valamely szerződés részének tekint, ha a felek 
megállapodtak a szerződés lényeges tartalmi elemeiben. Ezek tehát ipso iure a megkötött  
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szerződés részévé válnak, ha a felek ellenkező megállapodással nem zárják ki őket = 
diszpozitívak!!  
 

(ea!) 
 
240. Az essentialia negotii fogalma: (esszenciális, lényeges, elengedhetetlen 
alkatrészek, szükségképpeni tartalmi elemek) 
A római jogban a formátlan szerződések körében a típuskényszer elve érvényesült, 
melynek következtében a római jog valamennyi formátlan szerződésnek meghatározta a 
lényeges tartalmát, vagyis a szükségképpeni tényállásbeli és joghatásbeli elemeit. Ezek 
az egyes szerződéstípusok lényeges alkatrészei (essentialia negotii). Ha a felek nem 
állapodtak meg a szükségképpeni tartalmi elemekben vagy azok egyikében, az adott 
szerződés nem jöhetett létre. Adásvétel pl. nem jön létre, ha a felek nem állapodnak meg 
az áruban vagy a vételárban, és az adásvétel joghatásai közül sem zárható ki az eladó 
áruszolgáltatási és a vevő vételár-fizetési kötelezettsége.  
 

(Földi-Hamza, 1268. pont; ea.!) 
 
241. A naturalia negotii fogalma: (naturális, természetes alkatrészek) 
Természetes alkatrészek (naturalia negotii) azok a tényállásbeli és joghatásbeli elemek, 
amelyeket a tárgyi jog a forgalom tipikus érdekeinek alapulvételével a felek külön 
akaratnyilvánítása nélkül is valamely szerződés részének tekint, ha a felek 
megállapodtak a szerződés szükségképpeni tartalmi elemeiben. Ezek tehát ipso iure a 
megkötött szerződés részévé válnak, ha a felek ellenkező megállapodással nem zárják ki 
őket = diszpozitívak!! 
Pl. az eladói jog- és kellékszavatosságra vonatkozó törvényi rendelkezések (a klasszikus 
kortól). 
Céljuk:  

• kiegészítik a felek hiányos szerződési rendelkezéseit, melyek akaratlanul is 
előfordulhatnak 

• megkönnyítik a szerződéskötést azáltal, hogy a feleknek elegendő megállapodni a 
szerződés lényeges tartalmi elemeiben, mert hagyatkozhatnak arra, hogy a 
naturális elemek külön megállapodás nélkül is a szerződés részét képezik.  

A természetes alkatrészeket tartalmazó szerződések a nevesített szerződések! 
 

(Földi-Hamza, 1269. pont; ea.!) 
 
242. Az accidentalia negotii fogalma: (akcidentális, esetleges alkatrészek)  
Akcidentális, vagyis esetleges alkatrészeknek a szerződésnek olyan elemeit nevezzük, 
amelyek a felek külön megállapodása, kifejezett rendelkezése révén válnak a 
szerződések részeivé. Az akcidentális elemek vagy a diszpozitív jellegű természetes 
alkatrészek helyett, vagy azok mellett kerülnek bele a szerződésbe. (Pl. ha a felek 
részletfizetésben állapodnak meg.) Esetleges alkatrész bármi lehet, ami nem ütközik 
cogens jogszabályba, és nem összeegyeztethetetlen az adott szerződés lényeges 
tartalmával. 
 

(Földi-Hamza, 1270. pont; ea.!) 
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243. A feltétel fogalma: (condicio) 
A feltétel olyan jövőbeli bizonytalan esemény vagy cselekmény, melynek 
bekövetkeztétől vagy be nem következtétől függ a jogügylet hatálya. 
Fogalmi elemek: 
a) a feltétel csak jövőbeli esemény vagy cselekmény lehet. Nem minősül feltételnek, ha a 
felek a jogügylet hatályát egy előttük egyelőre nem ismeret jelenbeli vagy múltbeli 
esemény megtörténtéhez vagy meg nem történtéhez akarják kötni (pl. „ha Maevius 
életben van”), ilyenkor az ügylet vagy kezdettől fogva érvényes vagy kezdettől fogva 
érvénytelen;  
b) a feltételül meghatározott körülménynek bizonytalannak kell lennie; ha az esemény 
bekövetkezte bizonyos, még ha annak időpontja bizonytalan is, időtűzésről van szó (pl. 
„halálom napján”);  
c) nem valódi feltétel az ún. condicio iuris, vagyis valamely joghatás olyan tényállásbeli 
előfeltétele, amelyet maga a jogszabály állapít meg, (pl. „örökösöm Titius legyen, ha túlél 
engem”).  
A feltételül tűzött esemény vagy cselekmény bármi lehet, de nem lehet lehetetlen, tilos 
vagy erkölcstelen és határozatlan. Ilyen feltétel esetén az egész ügylet érvénytelen, 
kivéve a halálesetre szóló ügyleteket, melyeknél az ilyen feltételt a favor testamenti elve 
alapján nem írottnak (pro non scripto) kell tekinteni.  
 

(Földi-Hamza, 1272. pont; ea.!) 
 
244. Az időtűzés fogalma: (dies) 
Az időtűzés a feleknek az a rendelkezése, amellyel a felek a jogügylet hatályát – főleg a 
tartós jogviszonyokban – egy bizonyosan bekövetkező időponthoz kötik.  

• vagy akként, hogy a jogügylet mikor lépjen hatályba (dies a quo, kezdő időpont),  
• vagy akként, hogy a jogügylet hatálya mikor szűnjön meg (dies ad quem, befejező 

időpont).  
Mindkét időpontot meg lehet határozni  

• naptárszerűen,  
• egy jövőbeli biztos eseménnyel (pl. valaki halálának napja).  

 
(Földi-Hamza, 1279-1280. pont; ea.!) 

 
245. A meghagyás fogalma: (modus) 
A meghagyás (modus) halálesetre szóló vagy élők közti ingyenes ügyleteknél előforduló 
kikötés, amellyel a juttató fél a vagyoni előnyben részesített felet valamely magatartásra, 
ill. bizonyos feladat teljesítésére kötelezi, pl. hogy az örökös állíttasson síremléket, vagy 
egy harmadik személynek szolgáltasson valamit stb.  
A meghagyás nem feltétel, nem befolyásolja a jogügylet hatályát. Így a kedvezményezett 
nyomban és mindig megszerzi a juttatást.  
Ha a kötelezett a meghagyást nem teljesíti, az alábbi módokon lehet ellene eljárni:  

• Az ajándékot vissza lehet vonni (condictio causa data causa non secuta révén).   
A császári jogban: 

• Az örökös perben kényszeríthette az örököstársat, ill. a hagyományost a 
meghagyás teljesítésére.  
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• Később a juttató félnek általában, s ezen felül az esetleges harmadik érdekeltnek 
(pl. a kedvezményezettnek) is keresetet adtak a meghagyás teljesítésének 
kikényszerítésére.  

 
(Földi-Hamza, 1281. pont; ea.!) 

 
246. A jogügylet fogalma: (negotium)  
A jogügylet (negotium) joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.  
Olyan cselekmény, melyet azért végez valaki, hogy a jogrend által meghatározott 
joghatásokat hozzon létre általa. A jogügylet egy jogi tény. 
A jogügylet két fogalmi eleme: a joghatásra irányulás és az akaratnyilatkozat. Az 
akaratnyilatkozat szintén két elemből tevődik össze: a fél belső akarat-elhatározásából 
és annak kinyilvánításából, a nyilatkozatból.  
Attól függően, hogy a joghatás kiváltásához elegendő-e egyetlen személy 
akaratnyilatkozata, vagy ahhoz két fél egyező akaratnyilatkozata szükséges, 
megkülönböztetünk egyoldalú- és kétoldalú jogügyleteket (negotium unilaterale, ill. 
bilaterale).  
A szerződés egy kétoldalú jogügylet (melyből azután egyoldalú vagy kétoldalú kötelem 
keletkezhet).  
 

(Földi-Hamza, 1243-1244., 1247. pont; ea.) 
 
247. A kauzális jogügylet fogalma: (negotium causale) 
Azokat a jogügyleteket nevezzük kauzális jogügyleteknek, amelyeknél a jogügyleti 
nyilatkozatokban utalnak a jogi célra (causa), amelynek érdekében az adott jogügylet 
létrejön. Pl. adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés, munkaszerződés stb.  
 

(Földi-Hamza, 1249. pont) 
 
248. Az absztrakt jogügylet fogalma: (negotium abstractum) 
Az absztakt (kauzátlan, ill. kauzát elhallgató) jogügyletek lényegét a törvényes 
formaságok betartása képezi, a formaságok betartása mellett a tényleges jogügyleti cél 
(causa) háttérbe szorul, a külvilág számára gyakran nem válik ismertté. Ez elsődlegesen 
az ősi civiljogi ügyletekre volt jellemző. Pl. mancipatio, in iure cessio, stipulatio.  
(A stipulatiók lehetnek azonban kauzálisak is, amikor a stipulatio szövegében utalnak 
arra az ügyleti célra is, amire tekintettel a promissor az ígéretet megteszi.)   
 

(Földi-Hamza, 1249. pont) 
 
249. A jogügylet érvényességének fogalma:  
A jogügylet akkor érvényes, ha alkalmas a célzott joghatások kiváltására, s akkor 
alkalmas a célzott joghatások kiváltására, ha a jogügyletet létrehozó személy(ek) akarata 
és nyilatkozata önmagában is ép, s összhangban van egymással, kétoldalú jogügyletek 
esetében a két fél akarta egymással is összhangban áll, továbbá, ha a jogügylet célja, 
vagyis az elérni kívánt joghatás nem ütközik a jogrend tilalmába. (Egy jogügylet 
érvényességét csak abban az esetben lehet vizsgálni, ha a jogügylet létrejött, létezik.) 
 

(Földi-Hamza, 1251. pont; ea.) 
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250. A nem létező jogügylet fogalma: (negotium non existens) 
A nem létező jogügylet esetében a jogügylet külső tényállása – tehát az akarat-
megegyezésnek még a látszata is – teljesen hiányzik. (Ha a külső tényállás ténylegesen 
fennálló elemeihez nem társul a fél, vagy a felek akarata, a jogügylet csak érvénytelennek 
tekinthető.) 

• Nem létezik az olyan jogügylet, amelynek valamely lényeges alkatrésze 
(essentiale negotii) teljesen hiányzik. Pl. adásvétel esetében a felek nem 
állapodnak meg a vételárban vagy az áruban, a végrendelet nem tartalmaz 
örökös-nevezést.  

• Nem tekinthető jogügyletnek a hamisított okmány sem, mert ekkor hiányzik a 
hiteles ügyleti nyilatkozat,  

• Nem tekinthető jogügyletnek a színpadon tett végrendelet vagy pl. az oktatási 
céllal kötött szerződés sem. 

 
(Földi-Hamza, 1252., 1519-1521. pont, gyak.) 

 
251. A semmis jogügylet fogalma: (negotium nullum) 
Az érvénytelen jogügylet lehet semmis és megtámadható. 
A semmis jogügylet feltétlenül érvénytelen: keletkezésekor olyan súlyos hibában 
szenved, amelynél fogva ipso iure nem alkalmas a célzott joghatás kiváltására, így jogilag 
úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna.  
 

(Földi-Hamza, 1255., 1523. pont, gyak.) 
 
252. A megtámadható jogügylet fogalma: (negotium rescissibilis) 
A megtámadható jogügylet feltételesen érvénytelen, ennek hibája nem olyan súlyos, így 
az ilyen jogügylet csak akkor válik érvénytelenné, ha a megtámadás (pl. a felek 
kérelmére megadott exceptio, in integrum restitutio) folytán alkalmatlannak bizonyul a 
célzott joghatások kiváltására. 
Megtámadás alatt azt értjük, ha a jogügyletet a megtámadásra jogosult fél a törvényben 
meghatározott határidőn belül a másik félhez intézett nyilatkozatával, per, exceptio vagy 
peren kívüli jogsegély útján érvénytelenné teszi. A megtámadás az érvénytelenség 
feltétele. Ha a megtámadás elmarad vagy sikertelen, a jogügylet érvényes marad. Ha a 
megtámadás sikeres, a jogügyletet – általában visszamenőleges hatállyal és teljes 
mértékben – érvénytelennek kell tekinteni.  
 

(Földi-Hamza, 1256., 1523. pont, gyak.) 
 
253. Mi a ténybeli tévedés, milyen hatásai vannak? (error facti) 
Tévedésről (error) akkor beszélünk, amikor az ügyletkötő fél hibás feltevésekből indul 
ki, és ezáltal számára hátrányos joghatásokkal járó szerződést köt, jognyilatkozatot tesz.  
A jogügylet (szerződés) érvényességére csak az ún. ténybeli tévedés (error facti) hat 
ki, ha lényeges és menthető, mivel ez kizárja a felek közti akarat-megegyezést 
(consensust), s ezért a hatására létrejött szerződés semmis (negotium nullum), olyan 
mintha meg sem kötötték volna.  
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A. A ténybeli tévedésnek lényegesnek kell lennie (error essentialis), vagyis a szerződés 
olyan pontjára kell vonatkoznia, amelyre vonatkozóan az egyetértés hiánya kizárja a 
felek közti consensus fennállását.  
A lényeges tévedés esetei:  
a) error in negotio: az ügyletben való tévedés. Ilyenkor a felek magában a megkötendő 
szerződésben értik félre egymást (dissensus in causis),  
 pl. a pénzt folyósító fél kölcsönre, az átvevő ajándékra gondol;  
b) error in persona: tévedés a másik szerződő fél személyében, de csak akkor, ha az 
jogilag releváns  
 pl. ha valaki ajándékot ígér annak, akit tévesen hisz a megmentőjének,  
(a névben való tévedés [error in nomine] azonban nem számít!!)  
c) error in obiecto (in corpore): tévedés a szerződés tárgyát képező dolog 
azonosságában,  

pl. a vevő azt hiszi, Stichust vette meg, eladó viszont azt, hogy Pamphilust adta el.  
(A pusztán téves névmegjelölés (falsa demonstratio) itt sem számít, ha a kétségtelen a 
dolog azonossága!!)  
d) error in substantia: a dolog belső mivolta, anyaga tekintetében való tévedés,  

pl. a vevő az ezüsttel futtatott fa asztalt ezüstnek hiszi, a hímállatot nősténynek 
véli. 

(Az error in qualitate, vagyis a puszta minőségbeli tévedés nem minősül lényegesnek!!) 
A puszta minőségbeli tévedés esetén a szerződés érvényes, de a hibás teljesítés miatt 
megfelelő jogeszközök állnak a tévedő rendelkezésére, pl. árleszállítást követelhet.) 
B. A lényeges tévedésnek egyben  menthetőnek (error iustus et probabilis; error 
tolerabilis) is kell lennie.  
A tévedés akkor menthető, ha azt a tévedőnek nem lehet felróni, mert az adott fél a tőle 
megkövetelt gondossággal járt el, s ennek ellenére tévedett. 
Bizonyosan nem menthető a tévedés, ha azt az ügyletkötő fél közönséges gondossággal 
elkerülhette volna.  
 

(Földi-Hamza, 1534, 1536-1538. pont, ea.) 
 
254. Mi a jogbeli tévedés, milyen hatásai vannak? (error iuris) 
A jogbeli tévedés (error iuris) a szerződés joghatására vonatkozik.  
(Pl. a hitelező azt hiszi, hogy formátlanul is lehet kamatot kikötni, a letéteményes azt 
hiszi, hogy használhatja az őrizetére bízott dolgot.) 
A jogbeli tévedés nem érvénytelenségi ok („error iuris nocet” = a jogbeli tévedés árt, 
hátrányára van a tévedőnek), ilyenkor a szerződés érvényes.  
Kivételesen a jog nem tudása (ignorantia iuris) mentesít a hátrányos 
jogkövetkezmények alól, így a minor, a katona, a nő és a rusticus esetében. Az általuk 
kötött olyan szerződés, amelyet jogbeli tévedés motivált, érvénytelen (nincs hátrányára 
a tévedőnek). 
 

(Földi-Hamza, 1535. pont, ea.) 
 
255. A reservatio mentalis fogalma:  
Egyoldalú titkos fenntartásról (reservatio mentalis) akkor beszélünk, ha az egyik fél 
akarata és nyilatkozata szándékosan eltér egymástól. Ebben az esetben a valamelyik fél 
részben vagy egészben más tartalmú ügyletet akar kötni, mint amelyre vonatkozóan 
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nyilatkozatot tesz, de ezt tudatosan elhallgatja a másik fél előtt (pl. hogy a kialkudott 
vételárat részletekben kívánja megfizetni).  
Az ilyen titkos fenntartás nem befolyásolja a jogügylet érvényességét, a szerződés tehát 
a másikkal közölt nyilatkozat értelmében jön létre.  
 

(Földi-Hamza, 1539. pont, ea.) 
 
256. A megtévesztés fogalma: (dolus malus) 
A megtévesztés (dolus malus) mint szerződési akarathiba a másik fél tudatos tévedésbe 
ejtése vagy tévedésben tartása.  
Megkülönböztetjük a tevőleges magatartással elkövetett megtévesztést, az ún. aktív 
megtévesztést és a passzív megtévesztést, amely elhallgatással (reticentia) valósul meg 
Utóbbi esetben az egyik fél nem közöl a másik féllel egy általa ismert olyan tényt (pl. 
áruhibát), amely a szerződéskötés szempontjából jelentős.  
A megtévesztés hatására létrejött szerződés a civiljog szerint érvényes, hiszen a 
megtévesztett a megtévesztés hatására ugyan, de akarta az ügyletkötést. Később a 
megtévesztett a szerződést megtámadhatta. Ennek eszközei:  

a) actio de dolo: eleinte büntetőkeresetként az okozott kár összegének megfelelő 
poena megfizetésére ment. (Egyes nézetek szerint később – 1 éven belül – a 
szerződés érvénytelenítésére, egyszersmind annak visszakövetelésére irányult, 
amit a megtévesztett a csalárdságot még nem észlelve önként teljesített).  

b) exceptio doli: a megtévesztett alperes a felperes szerződés alapján indított 
keresetével szemben kifogást emelhetett. 

c) in integrum restitutio: ha sem a megtévesztett nem teljesített, sem a 
megtévesztő nem perelt, a megtévesztett (megelőzésként) kérhette az eredeti, 
vagyis a szerződés előtti állapot visszaállítását, amely itt kimerült a szerződés 
semmissé nyilvánításában. Valamint, ha a megtévesztett már teljesített, és 
elmulasztotta az 1 éves határidőt az actio de dolo megindítására, akkor 
valószínűleg az in integrum restitutióval kérhette az eredeti állapot 
helyreállítását.  

d) később a bonae fidei ügyleteknél a megtámadást a megfelelő szerződési 
keresettel, ill. a másik fél keresetével szemben a felperes dolusára történő 
hivatkozással lehetett megvalósítani. 

 
(Földi-Hamza, 1541-1544. pont, ea.!) 

 
257. A megfélemlítés fogalma: (vis ac metus) 
A megfélemlítés kényszer okozta alapos félelem. 
Megfélemlítésről (vis ac metus) akkor beszélünk, amikor az egyik fél az ügyleti akarata a 
másik féltől vagy egy harmadik személytől származó fenyegetés hatására jön létre. 
A megfélemlítés egy /közvetlen, /komoly és /jogellenes hátrány kilátásba helyezése arra 
az esetre, ha a másik fél nem kötné meg a kívánt módon a szerződést (vis compulsiva).  
A kilátásba helyezett hátránynak komolynak kell lennie, vagyis alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy egy felnőtt férfiben is félelmet keltsen. Emellett jogellenesnek is kell lennie, 
ezért pl. egy perrel való fenyegetés nem minősül megfélemlítésnek.  
A megfélemlítésnek két fajtáját különböztetjük meg a kényszer (vis) minősége szerint: a 
közvetett kényszert és a közvetlen kényszert. 
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A. A közvetett kényszer (vis compulsiva) hatására kötött szerződést a régi civiljog 
érvényesnek tekintette: bár fenyegetés hatására, de mégiscsak akarta a fél az ügylet 
megkötését. 
A praetor a következő jogsegélyeket biztosította a megfélemlítettnek:  

• actio quod metus causát,  
• exceptio metust, ill.  
• in integrum restitutiót.  
• a bonae fidei szerződéseknél a vis ac metus esetében is a kikényszerített 

szerződés keresetével támadhatta meg a szerződést a megfélemlített, ill. a 
megfélemlítésre külön exceptio nélkül is hivatkozhatott az ellene indított perben.  

B. A közvetlen kényszer (vis absoluta) esetén, amikor közvetlen fizikai erőszakkal 
kényszerítenek valakit jogügyleti magatartásra (pl. kínzással, fogságba vetéssel, kezét 
aláírásnál vezetve, stb.) viszont egyáltalán nem lehet szerződési akaratról beszélni.  
Ilyenkor az ügylet civiljogilag is semmis. 
 

(Földi-Hamza, 1545-1549. pont, ea.) 
 
258. A jogügylet hatályosságának fogalma: 
A jogügylet hatályosságáról akkor beszélünk, ha a jogügylet ténylegesen kiváltja a 
célzott joghatásokat, a jogügylet alapján jogok és kötelezettségek keletkeznek. Vagyis a 
hatályosság az érvényes jogügylet aktív, működő állapota.  
A jogügylet hatályát a felek is befolyásolhatják időtűzéssel vagy feltétel 
meghatározásával.  
 

(Földi-Hamza, 1265. pont, ea.) 
 
259. Az ex nunc hatály fogalma:  
Ex nunc hatályról akkor beszélünk, ha a feltétel hatályba léptető, vagy hatálytalanító 
ereje a feltétel bekövetkeztétől (tehát „mostantól”) érvényesül.  
A klasszikus korban a feltétel ex nunc hatálya volt jellemző. (Pl. ha a rabszolganő 
felszabadítása feltételez volt kötve, s a rabszolganő a feltétel bekövetkezte előtt 
gyermeket szült, ex nunc hatály esetén a gyermek rabszolgának született.) 
 

(Földi-Hamza, 1278. pont) 
 
260. Az ex tunc hatály fogalma:  
Ex tunc hatályról, vagyis visszaható hatályról akkor beszélünk, amikor a feltétel 
bekövetkezte ex tunc („akkortól”), vagyis visszamenőleg, a jogügylet megkötésének 
időpontjától keletkezteti vagy szünteti meg annak hatályát. (Pl. ha a rabszolganő 
felszabadítása feltételez volt kötve, s a rabszolganő a feltétel bekövetkezte előtt 
gyermeket szült, ex tunc hatály esetén a gyermek szabadnak született.) 
 

(Földi-Hamza, 1278. pont) 
 
261. A közvetett képviselet fogalma: 
Képviseletről akkor beszélünk, amikor egy jognyilatkozatot a közvetlenül érintett fél 
helyett valaki más tesz meg.  
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Közvetett képviseletről akkor beszélünk, ha a képviselő a jognyilatkozatot a saját 
nevében teszi meg, ill. a szerződést a saját nevében köti meg. Ekkor a joghatások a 
képviselő személyében állnak be: ő szerzi a jogokat és őt terhelik a kötelezettségek. 
Ezeket egy további aktussal kell a képviseltre ruháznia. (Pl. a serdületlen gyámja, az 
őrült gondnoka sokáig közvetett képviselő volt a római jogban.) A közvetett képviselet 
csupán funkcionális értelemben tekinthető képviseletnek.  
 

(Földi-Hamza, 1291-1292. pont) 
 
262. A közvetlen képviselet fogalma:  
Közvetlen képviseletről akkor beszélünk, ha a képviselő kifejezetten a képviselt 
nevében teszi meg a jognyilatkozatot, köti meg a szerződést. Ekkor a jogok és 
kötelezettségek közvetlenül és azonnal a képviselt személyében állnak be: ő szerzi a 
jogokat és őt terhelik a kötelezettségek. A közvetlen képviselet a római jogban először a 
procurator és a gyám általi birtokszerzésnél vált lehetővé a klasszikus korban, s csak a 
posztklasszikus korban vált általánossá. Legfontosabb jogi konstrukciója az actio quasi 
institoria.  
 

(Földi-Hamza, 1293. pont) 
 
263. A járulékos keresetek fogalma: (actiones adiecticiae qualitatis) 
A hatalomalatti (rabszolga, családgyermek) a civiljog szerint minden jogot a pater 
familiasnak szerzett, az általa vállalt kötelezettségek viszont csak őt terhelték – bár ezek 
rendszerint nem voltak peresíthetők.  
A hatalomalatti által vállalt kötelezettségekből származó követeléseket a praetori jog 
már nagyrészt peresíthetővé tette a családfővel szemben is, így alakultak ki az ún. 
járulékos keresetek (actiones adiecticiae qualitatis): 

• actio quod iussu: ha az ügyletet a hatalomalatti a családfő kifejezett (a klasszikus 
kortól a harmadik fél felé is kinyilvánított) utasítására, parancsára kötötte, a 
családfő az egész tartozás erejéig felelt. 

• actio de peculio: ha a hatalomalatti a pater familiastól peculiomot kapott, a 
családfő is perelhető volt a peculium erejéig a hatalomalatti valamennyi 
szerződéséből eredően, a családfő a hitelezők előtt levonhatta saját „követeléseit” 
a különvagyonból. 

• actio de in rem verso: ha a hatalomalatti a harmadik személyekkel kötött 
szerződéseiből származó hasznokat befektette a pater familias vagyonába, a 
családfőt a gazdagodás erejéig lehetett perelni. 

• actio tributoria: ha a hatalomalatti a családfő tudtával, de megbízása nélkül ipari 
vállalkozást folytatott, s csődbe ment, a pater familias magáncsődeljárást 
folytathatott le, s a hitelezőkkel egy sorban nyert kielégítést.  

• actio exercitoria - actio institoria: ha a hatalomalatti hajós kapitány vagy 
üzletvezető volt, a pater familiastól az egész tartozás erejéig lehetett követelni a 
hatalomalatti tartozásainak megfizetését. 

 
(Földi-Hamza, 1296-1303. pont; ea.) 
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264. A kölcsön fogalma: (mutuum) 
A kölcsön /meghatározott mennyiségű elhasználható dolognak /tulajdonba adása azzal, 
hogy a kölcsönvevő /lejáratkor /ugyanolyan mennyiségű és minőségű dolgot köteles 
visszaadni ugyanabból a dologfajtából.  
Lényeges fogalmi eleme a mutui datio: azaz elhasználható dolgok tulajdonba adása 
traditio „credendi causa” útján. A kölcsönszerződés reál-contractus, mely csak a 
kölcsön tárgyát képező dolog tulajdonba adása révén jön létre. A kölcsönről történő 
előzetes megállapodásból (pactum de mutuo dando) nem származik perelhető 
kötelezettség az ígért kölcsön folyósítására, kivéve, ha stipulatióban tettek ígéretet a 
kölcsönre. 
 

(Földi-Hamza, 1589. pont; ea.) 
 
265. A haszonkölcsön fogalma: (commodatum) 
A haszonkölcsön egy /elhasználhatatlan dolog /ingyenes használatba adása /azzal, hogy 
lejáratkor/ugyanazt a dolgot kell visszaadni.  
Fogalmi elemei:  
a) ingyenesség (a dolog használatának pénzért való átengedése dologbérlet, az egyéb 
ellenszolgáltatásért történő pedig névtelen reálszerződés);  
b) tárgya csak elhasználhatatlan (ingó vagy ingatlan) dolog lehet;  
(Kivételes eset az ún. commodatum ad pompam et ostentationem: egy elhasználható 
dolog átengedése a rendeltetésszerűtől eltérő használat céljára, pl. pénzérméké a 
kiállítás céljából.)  
c) specifikus visszaadási kötelezettség: így ha a dolog a haszonkölcsönbe vevőnek fel 
nem róható okból megsemmisül, lehetetlenül a szerződés. 
d) a dolog csak birlalatba kerül 
e) a használatba adás határozott időre történik 
 

(Földi-Hamza, 1598-1601. pont; ea.) 
 
 
 
266. A letét fogalma: (depositum) 
A letét /ingó dolog /ingyenes őrizetbe adása és fogadása azzal, hogy / a letevő 
kívánságára a letéteményesnek /azonnal vissza kell adni a dolgot.   
Fogalmi elemei  
a) tárgya csak ingó dolog lehet; ingatlan őrizetének ingyenes elvállalása mandatumnak 
minősül (a megbízás esetén ugyanis nem befogadásról, hanem egy tevékenység 
kifejtéséről van szó);  
b) a visszaadási kötelezettség még helyettesíthető dolgok esetében is specifikus, ha 
azokat elkülönítve vagy lezárva adták át (kivétel a rendhagyó letét);  
c) a szolgáltatás ingyenes (ellenszolgáltatás kikötése esetén munkaszerződésről vagy 
névtelen reálszerződésről lenne szó);  
d) a letét bármikor visszavonható.  
 

(Földi-Hamza, 1606. pont; ea.) 
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267. A kézizálogszerződés fogalma: (pignus) 
Az a formátlan megállapodás, amely alapján az elzálogosító (a főadós, vagy egy harmadik 
személy) egy dolgot ad át a hitelezőek, hogy az a követelése biztosítékául szolgáljon, 
azzal a kikötéssel, hogy ha a (fő)adós lejáratkor nem teljesítene, a hitelező jogosult a 
dolgot eladni, és a vételárból a követelését kielégíteni, ha pedig a követelés megszűnik, a 
hitelező köteles azt visszaadni.  
A kézizálogszerződés reál-contractus, keletkezésének feltétele a zálogtárgy tényleges 
átadása.  
A szerződéssel egy in rem actioval védett dologi jog keletkezik a záloghitelező javára.  
A létrejött dologi jogviszony jogosultja egyedül a záloghitelező = vele szemben mindenki 
más kötelezett, az elzálogosító tulajdonost is beleértve. 
A zálogjog járulékos jog, amely a főkötelemhez igazodik: nélküle nem jön létre, 
megszűntével pedig a zálogjog is elenyészik. 
 

(Földi-Hamza, 1613. pont; ea.) 
 
268. Az eladási bizomány fogalma: (aestimatum) 
A bizományi szerződésről (contractus aestimatorius) akkor beszélünk, ha a bizományos 
felvállalja, hogy /saját nevében eladja a neki / becsértékben átadott dolgot, s a kapott 
vételárból /a becsértéket a megbízónak /a többletet megtartva kifizeti, az eladás 
sikertelensége esetén pedig /a dolgot visszaadja. 
A bizományi szerződésből eredő valamennyi kockázat, költség a bizományost terheli, de 
ha a becsértéken felül adja el a dolgot, a többletet megtarthatja. Ezért egy 
szerencseszerződésről van szó. A bizományost alternatív obligatio terheli, ellene külön 
kereset, az actio de aestimato adható.  
 

(Földi-Hamza, 1626. pont; ea.) 
 
269. Az adásvétel fogalma: (emptio venditio) 
Az adásvétel áru megszerzése pénzért. Az adásvételi szerződésben az eladó (venditor) 
az áru szolgáltatására, a vevő (emptor) pedig a vételár megfizetésére vállal 
kötelezettséget.  
Konszenzuális szerződés, amely akkor jön létre, ha a felek megállapodnak az ügylet 
szükségképpen tartalmi elemeiben, vagyis az áruban és a vételárban. Ha azonban 
valamelyik fél külön jogot (például részletfizetést) kíván magának kikötni, erre nézve is 
fenn kell állnia a felek consensusának. 
 

(Földi-Hamza, 1629. pont; ea.) 
 

 
270. Az emptio rei futurea fogalma: 
Adásvétel tárgya nemcsak a szerződéskötés idején már létező dolog lehet, hanem olyan 
dolog is, mely csak azt követően fog létrejönni:  
Így jövőbeli dolog vételéről (emptio rei futurae) akkor beszélünk, ha az eladó olyan 
dolgot ígér az adásvételi szerződésben, amelyet az eladó később fog saját anyagából 
előállítani. Az eladott dolog létrejötte ilyenkor az eladótól függ, ezért ebben az esetben  
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egy condicio potestativához kötött feltételes adásvételről beszélhetünk, s csak a dolog 
elkészítése esetén kell kifizetni a vételárat.  
 

(ea!) 
 
271. Az emptio rei speratae fogalma:  
Remélt dolog vételéről (emptio rei speratae) akkor beszélünk, ha az eladó olyan dolgot 
ígér az adásvételi szerződésben, amelynek létrejötte nagyrészt véletlen természeti 
eseményektől (pl. az időjárástól) függ. Pl. a függő gyümölcs, vemhes anyaállat 
szaporulata, terhes rabnő magzata. Eben az esetben egy condicio casualishoz kötött 
feltételes adásvételről beszélhetünk, vételárat tehát csak akkor kell fizetni, ha a remélt 
dolog valóban létrejön és csak annak mértéke szerint (pl. amennyi olajbogyó 
ténylegesen termett).  
 

(Földi-Hamza, 1640. pont; ea.) 
   
272. Az emptio spei fogalma:  
A remélt dolog vételétől meg kell különböztetni az ún. reményvételt (emptio spei), 
melynél a szerződés feltétlen, ezért a vevő mindenképpen köteles a kikötött vételárat 
megfizetni, függetlenül attól, hogy a remélt dolog létrejön-e, vagy sem (pl. amikor egy 
napi halászat eredményét előre megveszik egy fix összegért).  
Az áru itt maga a remény (spes), a kilátás az eredményre. Az ügylet tehát valójában egy 
szerencse- (aleatorius) szerződés.  
 

(Földi-Hamza, 1642. pont; ea.!) 
 
273. Mit értünk aleatorius szerződés alatt? 
Aleatorius vagy szerencseszerződésről akkor beszélünk, amikor a saját szolgáltatásért 
cserébe kapott ellenszolgáltatás a véletlentől függ: a szerződő fél nem tudhatja előre, 
hogy kap-e egyáltalán valamit a saját szolgáltatásáért cserébe (s ha igen, mennyit ér, 
amit kap), de a saját szolgáltatását mindenképpen teljesítenie kell. Tehát az ügylet 
nyereségessége vagy a veszteségessége alapvetően előre nem látható jövőbeli 
tényezőktől függ, ill. a szerencsén múlik. Az ügylet mindenképpen tartalmaz 
szerencseelemet.  
Esetei pl. a reményvétel, a követelés eladása, a haszonélvezeti jog gyakorlásának 
eladása, a bizományi szerződés, valamint a tengeri kölcsön.  
 

(Földi-Hamza, 1642. pont; ea.) 
 
274. Mit értünk feléntúli sérelem alatt? (laesio enormis) 
Diocletianius császár mivel meg akarta védeni a szegényeket attól, hogy aránytalanul 
olcsón legyenek kénytelenek eladni a földjeiket, az ingatlanok adásvételére vonatkozóan 
előírta az igazságos árat: az ingatlanok adásvételénél a vételárnak el kellett érnie az 
ingatlan piaci (forgalmi) értékének legalább a felét.  
Ha a vevő az ingatlan piaci értékének még a felét sem kapta meg, kérhette az adásvétel 
felbontását és az ingatlan visszaadását. (Ilyenkor a vevőnek is vissza kellett adnia a 
kapott vételárat.) Ez volt az ún. felén túli sérelem (laesio enormis). A vevőt ebben az 
esetben egy törvényi facultas alternativa illette meg: ha meg akarta tartani az ingatlant, 
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fenntarthatta a szerződést, ha hajlandó volt a vételárat az ingatlan teljes értékéig 
kiegészíteni.  
Később Diocletianusnak az ingatlanok eladására vonatkozó rendelkezését általánosítva 
Iustinianus kimondta, hogy a vételár a dolog rendes piaci árának felénél nem lehet 
alacsonyabb.  
Az eladó mégis a piaci ár fele alatt volt kénytelen eladni a dolgot, az eladó feléntúli 
sérelem (laesio ultra dimidium, laesio enormis) miatt kérhette a szerződés felbontását és 
a vételár egyidejű visszafizetése mellett az áru visszaadását. Ha azonban a vevő a 
vételárat kiegészítette a piaci árra, a szerződést fennmaradt (facultas alternativa). 
A szabály csak az eladó érdekét védte, a vevőnek nem állt hasonló eszköz 
rendelkezésére, ha a piaci ár kétszeresénél drágábban vett egy dolgot.  
Diocletianusnál indokolt volt az egyoldalú védelem, ui. szorult helyzetben az 
ingatlanokat inkább el szokták adni, nem venni szokták. Iustinianus a rendelkezés 
általánosítása során azonban figyelmen kívül hagyta, azt a tényt, hogy más áruk 
esetében (pl. élelmiszereknél) a vevő is kerülhet kényszerhelyzetbe és kénytelen lehet 
uzsoraáron vásárolni.  
 

(Földi-Hamza, 1646. pont; ea.) 
 
275. Az eladói jogszavatosság fogalma: 
A római jog csupán azt tette az eladó kötelezettségévé, hogy a dolog birtokát a vevőre 
átruházza, és biztosítsa azt, hogy a vevő a dolog tulajdonjogát legalább elbirtoklás útján 
megszerezhesse. Továbbá szavatolnia kell azért, hogy a dolog élvezetének ne legyen jogi 
akadálya (pl. a dolgon fennálló haszonélvezet, zálogjog, stb.). 
Az eladó kötelezettsége a vacuae possessionis traditio (tehát facere-szolgáltatás). 
Vacua possessio akkor áll fent, ha a dolgon az adásvételt megelőző időkből harmadik 
személynek nincs tulajdonjoga vagy idegen dologbeli joga (= a dolog jog- (igény-) és 
tehermentes!!), amiért az eladó szavatossággal tartozik, ezt nevezzük jogszavatosságnak. 
Ha a vevőt egy harmadik személy in rem actioval perelné, a vevőnek erről értesítenie 
kell az eladót, hogy őt az eladó a perben megvédhesse.  
a) ha az eladó a vevőt nem tudja vagy akarja megvédeni a perben, s a dolgot a vevőtől 
elperelik (evictio), a vevő felléphet az eladó ellen.  
b) A vevő evictiót bevárása nélkül is kiadhatja a dolgot a felperesnek, ha a felperes joga 
kétségtelen.  
Evictio - elperlés esetén a vevő jogszavatossági keresetei eltérő módon alakultak a 
különböző korszakokban és esetekben:  
a) Mancipatióval vett dolog elperlése esetén a vevő egy actio auctoritatis nevű keresetet 
indíthat az eladó ellen a vételár kétszeresére; 
b) Más formában megvalósított adásvételeknél az eladó járulékos stipulatio duplaeval 
vállalhatta fel a szavatosságot (vagyis hogy a vételár kétszeresét fizeti vissza) = 
accidentalia!! – a kereset: condictio;  
c) A klasszikus jogban az adásvételi szerződés természetes alkatrészévé (naturalia!!) 
vált az elperlésért való szavatosság, és a vevő az actio emptivel követelhette az 
elperlésből eredő összes kára megtérítését. 
Az így kialakult klasszikus evictiós szavatosság alapján az eladónak akkor kellett 
helytállni, ha a vevőtől az eladott dolgot egy harmadik személy az eladás előtti időkből 
származó korábbi jogcím (tulajdonjog, zálogjog, szolgalom, stb.) alapján elperelte.  
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Az evictioért való felelősséget külön megállapodással ki lehett zárni, ami kihatott a 
vételárra (pl. ha valakinek az árun haszonélvezete, zálogjoga volt).  
 

(Földi-Hamza, 1658-1661. pont; ea.) 
 
276. Az eladói kellékszavatosság fogalma:  
Kellékszavatosság alatt az eladónak az áru kellékhibáiért való helytállási 
kötelezettségét értjük.  
A kellékszavatosság szabályozása:  
I. Az archaikus jog még nem ismerte a dolog hibáiért való felelősséget, az árut olyan 
állapotban adták-vették, amilyenben volt („talis-qualis”).  
a) Egyetlen kivételt az az eset képezett, ha a mancipatio útján elidegenített telek 
kisebbnek bizonyult annál amilyenként eladták = ilyenkor a vevő egy actio de modo 
agri nevű keresettel követelhette a hiányzó területnek megfelelő vételárhányad 
kétszeresét. 
b) Egyéb áruk elidegenítésénél a vevő akkor léphetett fel az eladó ellen, ha az eladó 

• az adásvételnél tett kifejezett nyilatkozatában (dicta et promissa) azt állította, 
hogy az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel az valójában nem 
rendelkezett, vagy 

• az áru általa ismeret hibáit szándékosan elhallgatta. 
Ez a vevő megtévesztésének minősült (dolus malus), a vevő ilyenkor egy éven belül egy 
poenalis actio de dolót indíthatott = szubjektív kellékhiba.  
Arra is lehetőség volt, hogy az eladó a vevő kérésére egy járulékos stipulatio 
simplaeben – melyet általában összekapcsoltak az evictio esetére szóló stipulatio 
duplaevel – az olyan esetleges hibákért is felvállalja a felelősséget, amelyekről maga az 
eladó sem tud = accidentalia!! = objektív kellékhiba 
d) Az adásvétel bonae fidei ügyletté válása után nem volt többé szükség a kellékhibákért 
való felelősség külön felvállalásra, hanem a vevő egy éven túl is érvényesíthette (ojektív 
és szubjektív) kellékszavatossági igényét az actio emptivel = naturalia!! 
II. Az aedilis curulis hatáskörébe tartozó piaci vételeknél (rabszolgák és 
igásállatok esetén) az eladó objektív felelősséggel tartozott bizonyos taxatíve 
felsorolt hibákért: 
a) Az adásvételtől utiliter számított hat hónapon belül indítható actio redhibitoriával 
követelhette a vevő az adásvétel felbontását, és az áru egyidejű visszaadása mellett a 
vételár visszafizetését (in integrum restitutio).  
b) A vételtől utiliter számított egy éven belül az actio quanti minorisszal, az áru 
megtartása mellett vételárleszállítást  követelhetett. 
 

(Földi-Hamza, 1663-1668. pont; ea., gyak.) 
 
277. A kellékhiba fogalma:  
Kellékhibáról akkor beszélünk, ha az áru olyan hibában szenved, mely annak értékét 
vagy használhatóságát csökkenti.  
Kellékhibának számít az is, ha az áru nem rendelkezik azokkal a kikötött 
tulajdonságokkal, amelyek nélkül a vevő nem vette volna meg (pl. azt állította az eladó, 
hogy a rabszolga ért egy bizonyos mesterséghez).  
Ezen felül több feltételnek együttesen kell teljesülnie ahhoz, hogy kellékhibáról 
beszélhessünk:  
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a) Az áru hibájának már a szolgáltatás idején (legkésőbb az áru átadásakor) fenn kellett 
állnia. Az ezt követően keletkezett hibáért az eladó nem felel. 
b) A hibának jelentősnek kell lennie, olyannak, amely az áru értékét vagy 
használhatóságát lényegesen befolyásolja,  
c) A hibának rejtettnek kell lennie, vagyis olyannak, amelyet a vevő az áru 
megszemlélésekor és átvételekor a rendes gondosság (culpa levis = diligens pater 
familias!!) tanúsítása mellett sem vehet észre. (pl. az állat, a rabszolga lappangó 
betegsége, az állított tulajdonságok, képességek hiánya). 
 

(Földi-Hamza, 1663. pont; ea.!) 
 
278. Az elővásárlási jog fogalma: (ius protimiseos) 
Az elővásárlási vagy elővételi jog (ius protimiseos) arra jogosítja az eladót, hogy ha a 
vevő el akarná adni az adásvétel tárgyát, azt az eladó tőle a harmadik személy által kínált 
áron megvásárolhatja. Amennyiben az eladó nem él elővételi jogával, az áru eladható a 
harmadik személynek. Az elővásárlási jog egy adásvételhez kapcsolódó 
mellékegyezmény.  
 

(Földi-Hamza, 1670. pont; ea.) 
 
279. Mit mond ki a „Kauf bricht Miete” elv? 
A bérbeadó erősebb, dologi jogi helyzete alapján akár önkényesen egyoldalúan is 
felmondhatta a bérletet, a bérlő ilyenkor csak kártérítésre perelhette egy in personam 
actióval.  
A bérbeadó bármikor el is adhatta a bérleményt. Ilyenkor a vevő – békés úton történt – 
birtokbalépése a bérletet automatikusan megszüntette. (A római bérlet ezen szabálya a 
középkorban úgy módosult, hogy már nem csupán a vevő birtokbalépése [s így a dologi 
jog megszerzése] által szűnt meg a bérlet, hanem azt már az adásvételi szerződés 
megkötése megszüntette.)Ezt a „Kauf bricht Miete” – „az adásvétel megszakítja a 
bérletet” mondással fejezték ki.  
Ilyenkor a bérlő csupán a bérbeadóval szemben léphet fel kártérítési igénnyel, de arra 
nem tarthat igényt, hogy visszakerüljön a bérleménybe. Ha az eladó az elidegenítésnél a 
bérlő bérletben hagyását kikötötte, de a vevő a bérlőt (akivel nem áll jogviszonyban) a 
bérleményből ennek ellenére kivetette, a bérlő csak a bérbeadóval szemben léphet fel, a 
bérbeadó-eladó pedig a vevő ellen fordulhat kártérítési igénnyel. 

(Földi-Hamza, 1688. pont; ea.) 
 
280. Mit mond ki az érdekszféra-elv? 
Az érdekszféra-elv vagy érdekkör elmélet alapvetően a munkaszerződéseknél történő 
veszélyviseléshez kapcsolódóan alakult ki.  
Az a főszabály, hogy akinek az érdekkörében felmerült az az akadály, ill. gátló 
körülmény, amely miatt a munkás nem tudja elvégezni a munkát, az viseli az ebből 
fakadó veszélyt (vagyis annak a kockázatát, hogy meg kell-e fizetni a munkabért):  
a) Ha a munkavégzés elmaradásának oka a munkás érdekkörében merült fel (pl. 
megbetegedett), ő viseli a bérkockázatot, vagyis nem követelhet bért;  
b) ha viszont a munkavégzés elmaradásának oka a munkaadó érdekkörében merült fel 
(pl. nem tudta a munkafeltételeket biztosítani), vagy a munkavégzést külső, véletlen 
körülmény akadályozta (pl. az időjárás), a munkaadónak meg kell fizetni a kikötött bért.  



34 

 

Utóbbi esetben azonban lehetőség van kockázatmegosztásra is. (diszpozitív szabály = 
verespataki bányaszerződések!!) 
Valószínű továbbá, hogy a fejlettebb jogban a vállalkozási szerződés esetében is 
alapvetően az érdekszféra elv alapján szabályozták a veszélyviselést.  
 

(Földi-Hamza, 1695., 1700. pont; ea.) 
 
281. A mandatum fogalma: (megbízás) 
A megbízás (mandatum) egy konszenzuális szerződés, amelyben az egyik fél (a 
megbízott: mandatarius) felkérés alapján egy ingyenes tevékenységre, más ügyének 
ingyenes ellátására vállal kötelezettséget a másik fél (a megbízó; mandans) érdekében.  
Tárgya: A bármilyen megengedett tevékenység lehet: fizikai cselekmény, munkavégzés, 
szellemi tevékenység, jogi tevékenység, pl. ügyletkötés, perbeli képviselet, 
vagyonkezelés, stb.  
A más érdekében szellemi munkát csak megbízás keretében lehet végezni.  
Ha a megbízás jogügylet kötésére szól, külön meghatalmazásra van szükség ahhoz, hogy 
az ügylet hatálya a megbízóra is kiterjedjen. 
A megbízás fogalmi eleme az ingyenesség:  
a) Azonban lehetséges volt a megbízott utólagos díjazása honorarium formájában, ami 
eleinte nem volt kiköthető, és a mandatumtól jogilag független ügyletnek, 
ajándékozásnak tekintették.  
b) A horariumot a a császárkorban is független ügyletnek tekintették, de ekkor már előre  
ki lehetett kötni, s extraordinem perelhetővé is vált, sőt kikötés hiányában is lehetett 
utólag követelni.  
Az ügylet többnyire egyedül a megbízó érdekében jön létre, de érdekelt lehet a 
megbízásban egy harmadik személy, sőt maga a megbízott is.  
Nem minősül azonban megbízásnak (legfeljebb tanács: consilium), ha az ügylet kizárólag 
a megbízott érdekében jön létre (mandatum tua gratia). 
 

(Földi-Hamza, 1708-1709. pont; ea.) 
 
282. A societas fogalma: (társaság) 
A társasági szerződésben két vagy több személy abban állapodik meg, hogy kölcsönösen 
hozzájárulnak egy megengedett vagyoni cél eléréséhez és kölcsönösen részesednek az 
elért eredményből.  
A társakat sociusoknak nevezzük, a társaság létrehozására irányuló akarat pedig az 
affectio societatis. 
Jogellenes célra nem lehet társaságot létrehozni, az ilyen megállapodás (pl. egy 
bűnbandáé) semmis.  
A római jog szerint nem vagyoni (pl. tudományos, vallási) célra sem lehet társaságot 
létrehozni. (Ilyen célokra jogi személyiséggel felruházott egyesület alapítható.)  
 

(Földi-Hamza, 1716. pont; ea.) 
 

283. A közkereseti társaság fogalma: (societas quaestus) 
A társaság egyik típusa a societas quaestus, vagyis a közkereseti társaság, amelynél a 
közösség minden olyan aktívára és passzívára kiterjed, amely a társak 
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munkakeresményéből származik, az ingyenes szerzemények (ajándék, örökség) 
azonban nem kerülnek a közös vagyonba.  
Ha a felek a társaság közelebbi céljának megjelölése nélkül hoznak létre társaságot, azt 
kell feltételezni, hogy societas quaestust akarnak létrehozni. 
 

(Földi-Hamza, 1721. pont; ea.) 
 
284. A pactum fogalma:  
A római jog csupán azokat a megállapodásokat tekintette contractusnak, amelyek 
civiljogon alapuló keresettel (actio civilis) kikényszeríthetők voltak.  
A peresíthetőségük okát civilis causának nevezzük = ezt a forma vagy a típus adta.  
Civilis causa hiányában az alakszerűtlen megállapodás – amennyiben nem kapcsolódik 
egy contractushoz – csupán puszta megállapodás (nudum pactum), amely nem 
eredményez kötelmet, nem peresíthető. (Legfeljebb bizonyos esetekben kifogásként 
(exceptio pacti conventi) lehet rá hivatkozni.) 
Később előbb a praetor, majd a császári jogalkotás egyes önálló tárgyú, formátlan 
megállapodásokat peresíthetővé tett.  
Ezeknek a „keresettel felruházott” pactumoknak (pacta vestita), két alcsoportja van:  
1. Pacta praetoria: azok a formátlan megállapodások, amelyeket a praetori edictum tett 
peresíthetővé:  
a)  tartozás-elismerés (constitutum debiti); 
b) a bankár fizetési ígérete (receptum argentarii);  
c) a hajós, fogadós, béristálló-tulajdonos felelősségvállalása az utas ill. a vendég bevitt 
dolgaiért (receptum nautarum cauponum stabulariorum);  
d) a választott bíró kötelezettségvállalása a jogvita eldöntésére (receptum arbitrii);  
e) eskü-pactum, vagyis a felek megállapodása arról, hogy vitájukat bírói ítélet helyett 
egyikük esküje döntse el (iusiurandum voluntarium).  
f) pactum hypothecae. 
2. Pacta legitima: a császári (iustinianusi) jogalkotás által keresettel ellátott formátlan 
megállapodások:  
a) a formátlan hozományígéret (dotis pollicitatio); 
b) a formátlan ajándékígéret (pactum donationis)   
c) a választott bírói egyezmény (compromissum), vagyis a felek egymásközti 
megállapodása, hogy vitájuk eldöntését nem viszik rendes perre, hanem annak 
eldöntéést az általuk választott bíróra bízzák.  
(3.) Az önálló kötelmet létesítő pactumok mellett vannak olyan önállótlan pactumok is, 
amelyek egy contractust csupán kiegészítenek, módosítanak (pacta adiecta), vagy 
megszüntetnek (pactum de non petendo). 
A pacta adiectában megjelenő megállapodások érvényesíthetősége az alábbiak szerint 
alakult: 

• amennyiben az alapszerződéssel egy időben született a pactum – perelhető az 
igény, vagyis kereset indítható a kikényszerítésére, 

• amennyiben utólag járult a pactum az alapszerződéshez – csak kifogás útján 
(exceptio) lehetett érvényesíteni a megállapodást. 

 
(Földi-Hamza, 1736-1737. pont; ea.) 
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285. Az ajándékozás fogalma:  
Tágabb értelemben véve az ajándékozás (donatio) más vagyonának ingyenes, erre 
irányuló jogi kötelezettség nélküli (bőkezűségből tett) gyarapítása, az ajándékozó 
vagyona rovására, mely juttatást a megajándékozott elfogadott. 
Az ajándékozás valójában a különböző formákban történő vagyoni juttatások egyik 
jogcíme (causa donationis). 
Az ajándékozásnak három alapvető módja van:  
a) a  donatio dando, vagyis a készajándék: egy dolog tulajdonának dologi ügylettel 
(mancipatio, in iure cessio, traditio) történő átruházása ajándék címén (donationis 
causa) anélkül, hogy erre az ajándékozó előzetesen kötelezettséget vállalt volna. 
A juttatás itt az átruházó ügylettel megy végbe („kéz-közön” ajándék). Így kerül sor a 
mindennapi élet szokásos alkalmi ajándékozásaira. 
b) a donatio liberando: 

• valaki egy őt megillető jogról ingyenesen lemond más javára 
 (pl. telki szolgalomról a szolgáló telek tulajdonosa javára),  

• ellenszolgáltatás nélkül elengedi az adósa tartozását.  
A donatio itt abban áll, hogy a megajándékozott vagyona megszabadul egy passzívától, 
ezáltal nő az értéke, anélkül hogy ellenszolgáltatást kellene adnia érte.  
c) a donatio obligando, a tulajdonképpeni ajándékszerződés („ajándékígéret”): az 
ajándékozó előzetes és perben kikényszeríthető kötelezettségvállalása arra, hogy egy 
meghatározott személynek ingyenesen tulajdont vagy más jogot fog juttatni. 
A donatio itt már magával a kötelezettségvállalással megvalósul, mivel a 
megajándékozott vagyona egy követelési joggal, mint aktívával nő. Az ajándékígéret 
teljesítése már nem idéz elő újabb vagyonnövekedést, mivel a megajándékozott 
vagyonán belül az ajándéktárgy tulajdona lép a teljesítéssel megszűnt követelési jog 
helyébe. 
 

(Földi-Hamza, 1752-1754. pont; ea.!) 
 
286. A jogalap nélküli gazdagodás fogalma:  
Jogalap nélküli gazdagodásról akkor beszélünk, amikor egy személy (a „gazdagodó”) 
vagyona egy másik személy (a „gazdagító”) vagyonának rovására – rendszerint valamely 
kettőjük közötti jogügylet alapján, néha azonban egyéb tényből eredően – anélkül 
növekszik meg,  hogy kellő indoka lenne e vagyonnövekedés végleges megtartásának. 
Tényállási elemek:  
a) a gazdagodó vagyonnövekedése,  
b) a növekedés a másik fél vagyona rovására következik be,  
c) a gazdagodás végleges megtartásának hiányzik a jogpolitikailag elégséges indoka, 
„jogalapja” (sine causa retinendi).  
 

(Földi-Hamza, 1763. pont; ea.!) 
 
287. A negotium gestum fogalma:  
A megbízás nélküli ügyvitelről (negotiorum gestio) akkor beszélünk, ha valaki (az 
ügyvivő: negotiorum gestor) idegen ügyben jár el anélkül, hogy erre megbízása lenne. 
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Jogilag senki sem köteles más érdekében eljárni (sőt más ügyébe általában nem is 
szabad beavatkozni), de ha valaki mégis más ügyében jár el, ennek során köteles szem 
előtt tartani az ügy urának (dominus negotii) érdekeit.  
Esetei:  
a) Amikor az ügyvivő önszántából avatkozik más ügyébe (azaz a megbízotthoz 
hasonlóan amicitia vagy officium által vezérelve), hogy valamilyen kártól megóvja 
távollévő barátját, ismerősét (pl. kigyulladt házát oltja, beteg rabszolgáját ápolja);  
b) A negotiorum gestio úgy is lérrejöhet, hogy az ügyvivő azt hiszi, hogy 
megbízottként  jár el: így pl. amikor érvénytelen megbízási szerződés alapján jár el. (pl. 
félreértette a másik szavait, cselekvőképtelen személytől fogadott el megbízást);  
c) Ha a megbízott tévedésből túllépi a fennálló a megbízás kereteit. 
Az ügyvitel tárgya bármely tényleges cselekmény vagy jogi ügylet lehet, ami nem 
jogellenes.  
 

(Földi-Hamza, 1770. pont; ea.) 
 
288. A delictum fogalma: 
Delictumnak azokat a jogellenes, vétkesen elkövetett magatartásokat nevezzük, 
amelyek más magánjogait (személyi vagy vagyoni jogait) sértik, és amelyeket a 
jogszabályok annak nyilvánítanak.  
A delictumból delictualis kötelem keletkezik a tettes és a sértett között, amely alapján a 
tettes ‒ mint adós ‒ büntetéspénzt (poena) köteles fizetni a sértettnek (hitelező). 
A delictualis kötelem mindig pénzre irányuló egyoldalú obligatio, melynek adósa a 
delictum elkövetése pillanatától késedelemben van („fur semper in mora est” = a tolvaj 
mindig késedelmes adós). 
Tényálláselemei: 
A delictum két fogalmi eleme: 
a) az objektív jogellenesség: valaki jogszabályba ütközően másnak vagyoni vagy 
erkölcsi kárt okoz.  
A vagyoni károkozás két fő megnyilvánulási módja:  

• más vagyontárgyainak haszonszerzés céljából való elvonása (furtum), 
• más vagyontárgyának megrongálása anélkül, hogy ebből a tettesnek haszna 

származna (damnum iniuria datum). 
Az erkölcsi kár a károsult személyiségi jogainak a megsértésében jelenik meg (iniuria).   
b) a szubjektív felróhatóság: az elkövető vétkessége. Ennek feltétele az elkövető 
vétőképessége.  
Főszabály szerint egy delictumot csak szándékosan (dolus) lehet elkövetni.  
E szabály alól egy kivétel van a római jogban, a dologrongálás (damnum iniuria datum), 
melyet gondatlanságból, akár culpa levisszel is meg lehet valósítani, feltéve, hogy a 
gondatlanság nem puszta mulasztásban, hanem tevőleges cselekvésben nyilvánul meg 
(kommissziv culpa – culpa in faciendo).  
A civiljogi delictumok:  

- furtum (lopás) 
- iniuria (személysértés) 
- damnum iniuria datum (dologrongálás) 

A praetori delictumok:  
- dolus malus (megtévesztés) 
- vis ac metus (megfélemlítés) 
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- rapina (rablás) 
- sepulchrum violatum (sírhely megrongálása) 
- fraus creditorum (a hitelezők csalárd megkárosítása) 
- servus corruptus (idegen rabszolga megrontása) 

 
(Földi-Hamza: 1785-1787. pont; ea.) 

 
289. A crimen fogalma:  
A crimenek közbűncselekmények, azaz olyan bűncselekmények, amelyek a 
társadalomra való fokozott veszélyességük miatt közüldözés alá esnek: az ilyen 
bűncselekményeket az állam hivatalból üldözi. Rómában a különböző korszakokban 
eltérően alakult a crimenek köre.  
A XII táblás törvény által szabályozott crimeneket a bűncselekmény által sértett jogtárgy 
szerint négy csoportba lehet sorolni: 

- az államot, ill. a közrendet veszélyeztető (általában egyben szakrális szabályokat 
is sértő) bűncselekmények – pl. hazaárulás; szándékos emberölés;  

- a gyengébbek (pl. feleség, cliens) sérelmére elkövetett (egyben szakrális) 
bűncselekmények – pl. repudium; ha a patronus a cliensét becsapja; 

- vagyon elleni (s általában szakrális szabályokat is sértő) bűncselekmények – 
idegen termés éjszakai lelegeltetése; szándékos tűzvészokozás; határkő 
elmozdítása; 

- kifejezetten szakrális bűncselekmények – res sacra ellopása; más termésének 
„eléneklése”. 
 

(Földi-Hamza: 1828-1841. pont) 
 
290. A popularis actio fogalma:  
A popularis actio alatt olyan büntetőkeresetet értünk, amely megindítását nemcsak a 
sértett kezdeményezhette, hanem az ő fellépésének hiánya esetén a közérdek 
védelmében bármelyik polgár.  
A tanult fontosabb popularis actiók:  

- actio legis Laetoriae (a minort megtévesztővel szemben); 
- actio de sepulchro violato (a sírhely megrongálójával szemben); 
- actio de effusis et deiectis (ha a lakásból kidobott vagy kiöntött dolog szabad 

ember halálát okozta – a lakás tulajdonosával szemben); 
- actio de posito et suspenso (a nyilvános helyen elhelyezett és leeséssel fenyegető 

tárgyak esetén a kifüggesztő ellen). 
 

(Földi-Hamza: 1794., 1856-1858. pont) 
 
291. A furtum rei fogalma:  
A furtum, egy civiljogi delictum, amely a vagyon elleni jogsértések sokkal szélesebb 
körét foglalta magában, mint amit ma a lopáson értünk.   
Paulus definíciója szerint: a lopás egy dolog csalárd birtokbavétele haszonszerzés 
céljából, akár maga a dolog, akár annak használata vagy birtoka tekintetében. 
Sabinus az állaglopást a következőképpen definiálja: a lopás a tulajdonos akarata 
ellenére történő mindenfajta birtokelvonás. 
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A furtum klasszikuskori tényállása magában foglalta az idegen dolog bármilyen módon 
megvalósuló, haszonszerzés céljából történő elvonását.  
Így a furtum körébe esett:  
a) a furtum rei, vagyis a dolog állagának eltulajdonítása:  

• a dolog alattomban (clam) történő elvétele a birtokosától (a lopás mai esete);  
• a tettesre bízott idegen dolog (pl. haszonkölcsön, zálog) elsikkasztása;  
• a talált idegen dolog jogtalan megtartása;  
• a dolog átadására történő csalárd rábírása a tulajdonosnak  
• tudottan lopott dolog megvétele (orgazdaság).  

b) a furtum usus, a „használatlopás”,  
• a tolvaj csak jogtalanul használja a dolgot (pl. a tulajdonos alattomban használja a 

haszonélvezet tárgyát, a letéteményes vagy a záloghitelező engedély nélkül, a 
haszonkölcsönbe vevő szerződésellenesen használja a dolgot); 

c) a furtum possessionis, a „birtoklopás”  
• valaki csak a dolog őt meg nem illető birtokát akarja megszerezni (pl. a 

tulajdonos a záloghitelezőtől alattomban visszaszerzi a zálogtárgyat).  
A két utóbbi esetben a lopás saját dolgon is elkövethető. 

A furtum rei  tényálláselemei:  
1. A contrectatio, az önhatalmú birtokbavétel, olyan cselekmény, mely alkalmas a 
tolvaj egyértelmű birtokhelyzetének megteremtésére. Ha a dolog már a tolvaj 
birtokában volt (pl. haszonkölcsönben), elegendő a lopáshoz valamilyen külsőleg 
észlelhető cselekmény is (pl. használat, elzálogosítás, elidegenítés, stb.).  
2. az objektív jogellenesség  
A contrectatiónak a tulajdonos beleegyezése nélkül (invito domino) kell történnie, így 
jogellenesség hiányában nem minősül lopásnak, ha a dolog valójában a tettesé, vagy 
uratlan, vagy ha a tulajdonos beleegyezett az elvitelbe.  
3. a szubjektív vétkesség 
A lopást csak szándékosan (dolus) lehet elkövetni, gondatlanságból nem (pl. valaki a 
saját dolga helyett véletlenül másét viszi magával).  
4. Az animus lucri faciendi, a haszonszerzési szándék (a célzat)  
Nem minősül lopásnak, ha valaki pl. szükséghelyzetben vagy negotiorum gestorként 
veszi birtokba más dolgát.  
5. A lopás csak idegen ingó dolgon követhető el, tehát olyan dolgon, melyen másnak 
tulajdonjoga (vagy legalább használati, birtoklási joga) van. A klasszikus jogban nem 
lehetett ingatlan, továbbá forgalmon kívüli vagy uratlan dolog sem a lopás tárgya.  
 

(Földi-Hamza, 1799-1801. pont; ea!) 
 
292. Az inuria fogalma:  
Az iniuria (személysértés) mint civiljogi delictum egy szabad ember testi épségének vagy 
személyiségének tudatos és szándékos (dolosus) megsértése.  
A XII táblás törvény az iniuria tényállásait az alábbiak szerint tartalmazta: 

• tagcsonkítás (membrum ruptum) –: talio  
• csonttörés (os fractum) – büntetése: szabad ember sérelmére: 300 as, rabszolga 

sérelmére:150 as  
• egyéb személysértés – büntetése: 25 as  

A XII táblás törvénynek az iniuria egyes eseteire vonatkozó rendelkezései a köztársasági 
kor végére elavultak, mivel a meghatározott kompozíció-összegek elértéktelenedtek. 
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A praetor ezért edictumában egy actio iniuriarum aestimatoria nevű büntetőkeresetet 
helyezett kilátásba mindazon másokat sértő cselekedetekre (iniuria),  

• melyekben egyrészt az elkövető személyiségében rejlő gőg  
• másrészt a cselekedetben a másik ember megvetése jut kifejeződésre 
• ha a tettes a cselekményt animo iniurandi, azaz direkt jogsértő szándékkal 

(célzat) vitte végbe, a cselekmény a sértett becsülete ellen irányult. 
Később a jogtudomány az iniuria fogalmát tágan értelmezte. A klasszikus korban az 
elkövetés módja szerint az iniuria két alakzatát különböztették meg:  

a) reál-iniuria: Pl. ütlegelés, arculütés, bepiszkítás, magánlaksértés, tilalom ellenére 
más területére lépés, valakinek akadályozása a közterületen, közfolyón, tengerparton 
való tartózkodásban vagy közlekedésben, kiskorúak megbotránkoztatására szolgáló 
cselekedetek, egy nő jó hírét csorbító cselekedetek.  
b) verbál-iniuria: Pl. becsületsértés, rágalmazás, gúnydalok éneklése, más háza előtt 
rendezett éjjeli macskazene, sértő kifejezések skandálása valaki ellen egy 
gyülekezetben, gúnyiratok nyilvános kifüggesztése, terjesztése.  
 

(Földi-Hamza, 1807-1812. pont; ea!) 
 
293. A damnum iniuria datum fogalma:  
A harmadik civiljogi delictum a dologrongálás, amelyet a XII táblás törvény csak 
kazuisztikusan szabályozott. Kr. e. 286-ban egy plebiscitum, a lex Aquilia léptetett életbe 
új szabályozást a dologrongálásra vonatkozóan.  
A törvény három fejezetének rendelkezései: 

• az első fejezet idegen rabszolga vagy négylábú haszonállat megölése esetére azt 
rendeli, hogy a károkozó a megölt rabszolga vagy állat 1 évre visszamenő 
legmagasabb értékét fizesse meg büntetésként,  

• a harmadik fejezet szerint pedig az idegen rabszolga vagy négylábú haszonállat 
megsebesítője, illetőleg egyéb ingó dolog (égetéssel, töréssel és zúzással történő) 
megrongálója a dolog 30 napra visszamenő legmagasabb értékét fizesse meg 
büntetésként, 

• a második fejezet a hitelezőt megkárosító, a tartozást ok nélkül elengedő ún. 
falsus adstipulatort az elengedett tartozás erejéig (tagadásnál duplumra) bünteti.  

Tényállási elemek:  
a) a tettesnél fennforgó iniuria, mely a jogellenességre utal, de a jogtudomány később a 
vétkesség követelményeként értelmezte, akként, hogy az a szándékosság (dolus) mellett 
kiterjedt a tettes legenyhébb fokozatú gondatlanságára is, feltéve, hogy tevőleges 
gondatlanságról, kommisszív culpáról volt szó (culpa levis in faciendo). Ezt a vétkességi 
alakzatot nevezzük culpa Aquilianának; 
b) közvetlen vagy legalább szoros ok-okozati kapcsolat (közvetlen fizikai 
összefüggés) az okozott kár (damnum) és a rongálást okozó cselekmény (melyre a 
datum utal) között; 
c) kárként (damnum) csupán a testi dologban fizikai behatással előidézett fizikai 
rongálódás vagy pusztulás jön figyelembe (a törvény szavaival: occidere = megölni, 
urere = felégetni, frangere = eltörni, rumpere = széttörni).  
 
A későbbiekben a jogtudósok interpretációja fokozatosan bővítette a lex Aquilia hatálya 
alá eső károkozások körét, az által, hogy a rumperét corrumpereként értelmezték, mely 
alatt egy dolog bármiféle rosszabbodását érteni lehetett.  
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A klasszikusok ugyanakkor végig ragaszkodtak ahhoz, hogy a törvény rendelkezéseit 
csupán a /tevőleges magatartással /testi dolgon előidézett /közvetlen fizikai károkra 
lehet alkalmazni. 
Ezért nem volt helye actio legis Aquiliaenek:  
a) ha nem történt fizikai rongálódás (pl. ha valaki más gyűrűjét a tengerbe dobja); 
b) ha a kárt nem fizikai rongálással idézték elő (pl. ha más rabszolgáját bezárva halálra 
éhezteti); 
c) ha a kár a cselekménynek nem közvetlen következménye (pl. ha valaki más 
rabszolgáját a folyóba löki, melybe azután belefullad). 
Ilyen esetekben a praetor egy utánképzett actio legis Aquiliae utilist adott a sértettnek.  
Nagyobb eltérés esetén pedig egy praetori in factum actióval lehetett az elkövető ellen 
fellépni (pl. ha az állag ugyan nem sérült meg, de a dolog veszített az értékéből). 
Iustinianus szabad emberen elleni testi sértés esetén is megadta az in factum actiót a 
gyógyítási költségekre.  
 

(Földi-Hamza, 1814-1821. pont; ea!) 
 
294. A rablás fogalma: (rapina) 
A rapina egy praetori delictum, a furtum minősített esete: ingó dolog személy elleni 
erőszakkal vagy fenyegetéssel történő elvétele.  
Önálló delictummá akkor vált, amikor Lucullus praetor edictumában (Kr. e. 76) egy actio 
vi bonorum raptorum nevű keresetet hirdetett meg a fegyveres csoportok által 
elkövetett rablások megfékezésére, melyek nagyon gyakorivá váltak a polgárháborús 
időkben.  
Idővel a rapina fogalma alá vonták  

• a csoportosan, de fegyver nélkül,  
• és az egyedül, közönséges erőszakkal elkövetett rablásokat is. 

A kereset eredetileg tisztán poenalis és infamáló volt, egy éven belül a dologérték 
négyszeresére, egy év elteltével egyszeresére ment. Mellette helye volt a rei 
persecutórius kereseteknek, így a condictio furtivanak is. Iustinianusnál azonban már 
mixta actióként kezelték.  
 

(Földi-Hamza, 1826. pont; ea.) 
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A RÓMAI JOG TOVÁBBÉLÉSE 
 
295. A ius commune Europaeum fogalma: 
A ma joghallgatójának és jogászának szemében a jog, az egyes jogágakkal kapcsolatos 
ismeretek s maga a jogtudomány is az adott nemzeti kultúra keretei között létező 
tudásanyagot képez. Minden európai államnak meg van a maga saját joga. 
Tulajdonképpen nem is létezik jogtudomány, mint olyan, hanem annyi jogtudományról 
beszélhetünk ahány nemzeti államot ismerünk. Bár ez az álláspont természetesnek 
tekinthető ma, ugyanakkor történelmietlen abban az értelemben, hogy ellenkezik az 
európai jogászság évszázados tradícióival: ugyanis a középkortól a 18. század végéig az 
európai kontinensen egy egységes jog és egységes jogtudomány (ius commune 
Europaeum) létezett. Csak a 19. századtól lett a jog az egyes nemzetállamok jogával 
egyenlő. 
a. A ius commune – nagyon sokrétű és nagyon régi – fogalma alatt egyrészt egy olyan 
joganyagot értünk, amely a 12. és 18. század közötti Európában közös forrásokon 
alapuló jogi alapelvek és jogi tanok összességét fogta át, és amely a gyakorlatban is 
megvalósult más helyi, provinciális jogszabályok és helyi szokásjogok (ius municipale, 
ius particulare, ius patriae) mellett.  
b. Emellett a ius commune jelenti a jogi meggyőződés, a jogtudás (a jogtudomány), 
tulajdonképpen a jogi kultúra összeurópai egységét is az említett századokban.  
A fogalom tehát bizonyos kettősséget hordoz. Jelöl egyrészt bizonyos közös, általánosan 
elfogadott tudásanyagot, másrészt pedig egy többé-kevésbé – korszakonként 
különböző elvek szerint – érvényesülő tételes jogszabálytömeget, melynek 
kialakításában elsősorban a tudomány, illetve egyes korszakokban ahhoz kapcsolódva a 
jogszolgáltatás játszott döntő szerepet.  
Források: 
A kontinentális Európa tradicionális jogi egysége két nagy szabálygyűjteményen alapult. 
a. Az egyik – a fontosabb – a római jognak a 6. században Iustinianus kelet-római 
(bizánci) császár parancsára létrehozott gyűjteménye volt, melyet a későbbi korok 
Corpus Iuris Civilisként ismertek. Ez a három részre osztott munka modern értelemben 
nem tekinthető kodifikációnak, hanem sokkal inkább egy olyan szöveggyűjteménynek, 
amely a római jog teljes fejlődési korszakát tükrözi. 
b. A másik nagy gyűjtemény a középkori római katolikus egyház jogát foglalta egybe és 
általánosan Corpus Iuris Canoniciként volt ismert. Ennek magját a Concordia 
discordantium canonum, az egyházi (kánon)jog kritikai gyűjteménye képezte, melyet 
1139-ben egy Gratianus nevezetű szerzetes gyűjtött össze. A röviden Decretum 
Gratianiként tisztelt magánmunkálat mellett a későbbiekben a Corpus részévé váltak 
bizonyos pápai hivatalos döntvénygyűjtemények is. A kánonjognak – kivéve, ha az 
egyház szervezeti kérdéseiről volt szó – csak kiegészítő jelentősége volt a római jog 
mellett, mindenekelőtt a házassági és személyi jog terén.  
Ezen két joganyag (ius utrumque) – melyeket egyetemi jelenlétük miatt „tudós jogoknak” 
is neveztek – mellé a középkor folyamán egy sor fontos jogintézmény társult egyes 
territoriális jogokból és szokásokból. Ezt a joganyagot, az ezzel foglalkozó tudományt 
nevezték a középkortól kezdve „közös jognak”, a ius communénak. 
Földrajzi keretek: 
Ez a közös jogi meggyőződés Közép- és Nyugat-Európa minden államában érvényesült: 
így a mai Olasz- és Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, Belgiumban és 
Hollandiában, Németországban, Lengyelországban és Magyarországon, Skóciában és 
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kisebb hatással Skandináviában. Kívül rekedt ezen a közösségen Oroszország és a 
Balkán, amely nem tartozott a latin kultúrkörhöz, valamint Anglia, ahol abban az időben, 
amikor a római jog a kontinensen uralomra jutott, már egy sajátos jogrendszer a 
common law rendszere létezett. Ezért a római jognak itt kisebb volt a jelentősége az 
évszázadok során. 
A felsorolt területeket tekinthetjük tehát a ius commune országainak. Annak ellenére, 
hogy a ius commune tartalma az évszázadok folyamán változott, elmondható, hogy ezen 
földrajzi területeken ‒ ha nem is mindig a tételes jogi anyagban, de mindenesetre a jogi 
problémák tudományos megközelítésében ‒ egészen a francia polgári forradalom koráig 
azonos szemléletmód uralkodott.  
Hogy miért alakulhatott ez így, miért éltek a sokszor eltérő fejlettségi szinten lévő 
közösségek ugyanazon forrásokból levezetett jogelvekkel, miért lehetett univerzális az 
eredeti forrásoktól egyre inkább eltávolodó két tudós jog évszázadokon keresztül, arra 
egy szó lehet a magyarázat: a tekintély. A kánonjog esetében ez az egyház, mint 
szervezet tekintélyét jelentette, és ily módon a reformáció koráig érthető. A római jog 
mögött azonban nem állt állami kikényszerítő erő. A római jog esetében egyedül a 
tudomány tekintélye volt az, amely érvényesülésre segíthette mindazt a tudáskincset, 
melyet tudósnemzedékek az ókori forrásokból kiolvastak, és a mindennapi jogi 
problémák megoldására a „jogkeresők” rendelkezésére bocsáthattak.  
 

(Földi-Hamza 373-375. pont; ea.) 
 
296. A common law fogalma: 
A common law alatt elsősorban az angol királyi bíróságok gyakorlatában kialakult 
jogot értjük, amelyet el kell határolnunk a parlamenti törvényhozás által alkotott jogtól 
(statute law) és a lordkancellár bíróságának gyakorlatában kifejlődött méltányos jogtól 
(equity). 
A common law bírói jogként fejlődött. Rómához hasonlóan a törvényhozás inkább csak 
egyedi kérdéseket érintett, legalábbis ez volt érvényes a 19. század közepéig.  
Akárcsak a római jogban, a common law gyakorlatában is központi szerepet töltött be a 
kereset. A common law rendszer sem ismeri az alanyi jog fogalmát, a pereskedő csak azt 
állíthatja, hogy keresete van egy másik személy ellen, és azt is, hogy jogi érdeke vagy 
elvárása van. A jogérvényesítés lehetősége itt is a keresetindítási jogosultsághoz 
kötött. A keresetindítási jogosultság pedig azon tények összessége, amelyek 
szükségesek, hogy alátámasszák a keresetet − tehát senkinek nincs jogosultsága, hacsak 
nem bizonyítható a keresetindítás joga. A jogok létének feltétele a keresetindítás 
jogosultsága, vagyis a kereset kiindulópontja nem a jog, hanem a jogsértés. 
A jogfejlődés fontos összetevői a common lawban (a fejlődés fő idejében, a 12-15. század 
között) az ún. „writs” voltak. A „writ” (breve) nem volt más, mint a király írásbeli 
parancsa a sheriff (egy grófság elöljárója) vagy egy másik bíró felé, bizonyos 
intézkedések megtételére, pl. a királyi bíróság elé való idézésre. Ezek megfeleltethetők a 
római actio jelenségének. A writek számára a királyi kancellária formulárokat fejlesztett 
ki a különböző esetcsoportok szerint, s végül ezen formulárok mutatóját is létrehozták, 
melyek az angol jogban hasonló jelentőséggel bírtak, mint az actiók és azok formulái a 
római jogban. 
Hasonlóan a római joghoz a common lawra is jellemző, hogy a jogászok gondolkodása a 
kezdetektől esetjogi alapú, kazuisztikus. A common law-jogász az esetből kell, hogy 
kiinduljon. Az eldöntendő esetet pontosan analizálnia kell, és más hasonló esetekkel 
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kell összehasonlítania, amelyek korábbi döntésekben, precedensekben kerültek 
eldöntésre: ha a precedensben ugyanazokat a tényállási elemeket találja, úgy ezen 
korábbi eset eldöntéséül szolgáló elvet (ratio decidendi) fogja keresni, és az alapján dönti 
el az új esetet.  
A precedens tehát jogforrás volt abban az értelemben, hogy segített a bírónak 
felismerni, mi a jog, ugyanakkor bizonyos körülmények között formális jogforrás is volt 
abban az értelemben, hogy a bíró kötve volt hozzá, és a benne foglalt szabályt az új 
hasonló jellegű esetre alkalmaznia kellett. Ebben látták a stabilitás és jogbiztonság 
elérésének eszközét. Az angol jogban ez a szabály odáig fejlődött, hogy minden bíróság 
kötve volt a magasabb bíróságok döntései által, és a legfelsőbb bíróságok is kötve voltak 
saját előzetes döntéseihez.  
Ha a bíró nem talált megfelelő precedenst − vagyis a kontinentális tan értelmében 
joghézag állt fenn − akkor a common law-bíró egy olyan szabály szerint ítélt, melyet ő 
maga, mint igazságosat és célszerűt állított volna fel. 
 

(Földi-Hamza 399-400. pont; Ruszoly 108-112.) 
 
297. A római jog recepciójának fogalma: 
A 12-13. században a bolognai jogi oktatás keretében kialakított jogoktatási módszerek 
és formák, valamint jogértelmezési módszerek évszázadokra meghatározták az európai 
jogi gondolkodást és oktatást. Az európai jogtudomány későbbi egysége éppen azon 
alapult, hogy a Bolognában kialakított módszereket szinte az összes később létrejött 
európai egyetem jogi oktatásában alkalmazták, mondhatni kanonizálták. 
A középkori egyetemi jogtudomány legfontosabb és – a mai szemlélő számára szinte 
érthetetlen – jellegzetessége az volt, hogy az oktatás tárgyát nem egy hatályos joganyag 
képezte, de a iustinianusi szövegekben a kor professzorai a „ratio scripta” (az írásba 
foglalt ésszerűség) megtestesülését látták és a Digesta és Codex kazuisztikus anyagából a 
feldolgozás során jogi érvek olyan átfogó anyaga jött létre, amely a jogi problémák, 
akár újonnan fellépő jogi problémák megoldását is lehetővé tették. 
A Bolognában kialakított oktatási-tudományos rendszer hihetetlen gyorsasággal az 
egész kontinensen elterjedt. A bolognai jogi egyetem hallgatósága a kezdetektől 
nemzetközi volt, ugyanakkor a középkori utazási- és életviszonyokat tekintve rendkívül 
nagy számú érdeklődőt vonzott. A 12-13. században a hallgatóság éves létszáma mindig 
ezer fő körül mozgott. Bologna nemzetközi hírre és jelentőségre tett szert nemcsak a 
hallgatók fogadásával, hanem elsősorban azzal, hogy az itt kialakult szervezeti kereteket, 
vizsga- és oktatási módszereket alig két évszázad alatt egész Nyugat- és Közép-Európába 
eljuttatták az ott végzett jogtudók.  
A bolognai mintára kialakult jogi iskolákban (egyetemeken, karokon) az oktatás tárgya, 
módszere teljesen megfelelt a Bolognában kialakultaknak. A jogtanítás ilyen európai 
egysége részben arra vezethető vissza, hogy az egyetemalapító pápai vagy uralkodói 
privilégiumokban a jól bevált bolognai minta követését írták elő, de előfordult az is, hogy 
az egyetem saját szabályzatai kialakítása során kötelezte el magát a jogi oktatás akkori 
„standardjához”. 
Azzal, hogy a jogi ismeretek – illetve amit akkoriban annak tekintettek – elsajátítása ily 
módon egy kaptafára szabott volt, nem csak egy tudós közösség, egy közös nyelv és 
megközelítési mód kialakulását tette lehetővé, hanem – társadalomtörténetileg tekintve 
– egy új foglalkozási csoport, a tanult jogászok rendjének létrejöttéhez is hozzájárult. A 
tanult jogászok a 13-14. században tűntek fel nagyobb számban Nyugat- és Közép-
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Európában. Ez a jogásztársadalom ugyanabban a képzésben részesült és ugyanazokat 
a forrásokat ismerte és használta egész Európában. 
Annak ellenére, hogy a középkor tudással és tudománnyal kapcsolatos felfogása erősen 
rányomta bélyegét a jogoktatásra is, vagyis a képzés elsődleges célja a tudás maga és 
nem az ismeretek gyakorlati jogéletben való használata volt, a tanult jogászok 
hamarosan – az összes egyetemi tudományág közül elsőként – a köznapi életben is 
alkalmazni kezdték az egyetemeken elsajátított ismereteket. Ennek során a római jog 
által megtestesített ius commune, a közös jog sajátos elméletére, a kommentátorok által 
kidolgozott ún. statutum-elméletre támaszkodtak. Ezen elmélet szerint a római jog – ha 
másként nem –, mint „ratio scripta” mindenütt szerephez juthat, ahol olyan jogi 
kérdések merülnek fel, melyeket a helyi jogforrások, pl. a helyi statutumok vagy a 
szokásjog alapján nem lehet eldönteni. Ez az eset gyakran előfordulhatott a korabeli nem 
„tudós” jogforrások hézagossága miatt, különösen ott ahol általános kérdésekről volt 
szó. A „tudós jogok” azonban nemcsak közvetlenül értelmezhető eseti döntésekben 
voltak gazdagok, hanem általánosan alkalmazható szempontokat és érveket is a jogélet 
rendelkezésére bocsátottak. Ezek általános érvek pedig olyan problémák és esetek 
megoldására is alkalmasak voltak, melyek expressis verbis nem kerültek tárgyalásra 
mondjuk a Digestaban vagy a Codexben. Mindazonáltal a közös jog csak másodlagosan, 
szubszidiáriusan érvényesült ezen elmélet szerint, a helyi jogforrásban megfogalmazott 
szabály – feltéve, ha volt – előnyt élvezett.  
Ha másodlagosan is, a tanult jogászok által ismert közös jogi szabályok egész 
Európában alkalmazásra kerültek. Azt az összeurópai történelmi folyamatot, 
amelynek végeredménye az volt, hogy a ius commune szabályai a kontinentális európai 
területeken elterjedtek és a mindennapok jogéletét is többé kevésbé befolyásolták, 
recepciónak nevezzük. Ennek a területenként eltérő időpontokban lejátszódó, de 
összeurópainak tekintett folyamatnak a lényege a jogéletnek, a jog művelésének 
tudományossá válása, vagyis a jogi, politikai kérdéseknek a korabeli tudomány, 
elsősorban a skolasztikus jogtudomány segítségével való megoldása, a közélet 
racionalizálása. Ez azonban elképzelhetetlen a kor tudományos műhelyeiben, az 
egyetemeken  eleinte a Bolognában kialakult egységes, majd differenciálódó módszer 
alapján  kiképzett jogászok, a tudós jogászok nélkül. Leegyszerűsítve tehát azt 
mondhatjuk, hogy az Európa egyetemein a  tudós jogokban  ismereteket szerzett 
jogvégzettek előbb politikai, majd gyakorlati jogéletbeli alkalmaztatása és 
szerepvállalása előfeltétele, illetve bizonyítéka a ius commune beszivárgásának az egyes 
társadalmak jogéletébe. 
A recepció már a 13. században kezdetét vette és korai szakaszában (korai recepció) a 
tudós jogok tanainak és módszereinek behatolását jelenti a középkor jogi 
gondolkodásába. A 15. század második felében kibontakozó „gyakorlati” befogadást, 
mellyel Európa legtöbb államában – fentebb kifejtettek szerint – a mindennapok 
jogéletének részévé vált a római- és kánonjogi ius commune, teljes recepciónak 
nevezzük. 
A recepció jelenségének leírásánál használatos még a csendes és formális recepció 
közötti különbségtétel: első alatt a fentebb leírt folyamatot a „tudós jogi ismeretek” 
egyetemeken jogot hallgatók révén való „beszivárgását” értjük a későközépkori 
közösségek igazgatási- és igazságszolgáltatási életébe. A formális recepció alatt pedig 
azt az előbbitől korántsem független jelenséget értjük, amikor jogszabály írja el egy adott 
államban, közösségen belül a ius commune legalább szubszidiárius alkalmazását.  
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A formális recepcióra a legfontosabb példa a Német-Római Szent Birodalomban a 
Reichskammergericht (Birodalmi Kamarai Bíróság) újjáalakításának folyamatában 
bekövetkező reform, amelynek alapjaként az új felsőbíróság ügyrendben 
(Reichskammergerichtsordnung ‒ 1495) előírták, hogy minden olyan kérdésben, 
amelyre nincs helyi szabály vagy törvény, a kánonjog, a ius civile és a Libri feudorum jogát 
fogja alkalmazni. A rendtartás révén a ius commune így a Német Birodalom kisegítő, 
szubszidiárius jogává vált. Összbirodalmi jogszabályok nem lévén, a helyi jog hallgatása 
esetén a ius commune (benne a római jog) ezen bíróságon alkalmazásra került. 
Ugyanakkor utóbb azt is előírták, hogy a bíróság ülnökeinek fele ezentúl legista, vagyis a 
római jogot egyetemen tanult jogász kellett legyen. 
A formális recepció egyetlen kelet-közép-európai példájaként az erdélyi szászok által 
véghezvitt jogi reformot tekinthetjük, midőn 1583-ban elfogadott és kiadott jogkönyvük 
(erdélyi szász statutumok) szintén előírta, hogy helyi jogszabályok és szokások 
hiányában a ius commune elvei alkalmazandók.  
 

(Földi-Hamza 357. pont; ea.) 
 
298. Az usus modernus pandectarum fogalma: 
A Német-Római Szent Birodalomban a római jog recepciója ‒ a német területi 
hivatalnok-államok kialakulásának elengedhetetlen velejárójaként ‒ egyetlen 
törvényhozási aktusban, a Birodalmi Kamarai Bíróság Rendtartásának megszületésében 
(1495) manifesztálódott (formális recepció). A római jog forrásainak és az ahhoz 
született irodalomnak a kötelező (igaz névlegesen másodlagos) figyelembe vétele a 
Birodalom legfelső bíróságán, a tanult jogászok szerepének növekedése a különböző 
szintű bíróságokon, szinte egyedülálló jelentőséget biztosított a római anyagi jogi 
szabályoknak a német területeken. (Európa más országaiban inkább csak a közös 
római-kánonjogi perrend került elfogadásra, az anyagi jogot azonban a több-kevesebb 
tudományos rostán átdolgozott nemzeti szokásjog vagy törvényi jog jelentette.)  
A német területeken a 16. század 2. felében elkezdték gyűjteni a bírósági döntvényeket, 
melyek aztán precedensekként visszakerültek a joggyakorlatba. Egy sajátos bírói 
szokásjog jött létre, mely sajátos keverékét képezte a római jognak és a helyi 
szokásjogoknak és hamarosan az egyetemi katedrákról is oktatásra került (usus 
modernus pandectarum).  
A római jog gyakorlatbeli szubszidiárius alkalmazása, az európai jogtudomány 
eredményeinek ütköztetése a helyi partikuláris jogokkal és joggyakorlattal, a 
római jog „asszimilálásának” folyamata jellemezte a birodalmi jogászok 
tevékenységét már a 16. század végétől, s a 17. századra egy sajátos német magán- és 
közjogtudomány születését tette lehetővé.  
A német jogászok praktikus, a hazai szokásjogot is figyelembe vevő beállítottsága a 17. 
századtól a korábbitól eltérően kezdte értékelni a római jog szerepét a német 
joggyakorlatban: a római jognak csak a gyakorlat által kívánt szabályai és csak a 
gyakorlat által megkívánt módosulásokkal kerültek alkalmazásra. A kor 
jogtudománya (usus modernus pandectarum) kénytelen volt a korábban uralkodó, a 
szent és sérthetetlen tekintélyű jogkönyveket interpretáló, azok tételeit időtlenül 
örökérvényűnek tekintő és a jogi problémák megoldásánál abból kiinduló kazuisztikus 
(középkori) mos italicust elvetni.  
Az új módszernek az egyes jogesetből kellett kiindulnia. Értékelnie kellett az esetet, el 
kellett helyeznie a jogintézmények elméletben lassan kialakuló rendszerében. Az 
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alkalmazandó jogszabály ilyetén megállapítása után kellett megoldani a problémát. A 
rendkívül sokszintű joganyag rendszerbe foglalása, az alkalmazandó pozitív jog 
megállapítása és a gyakorlat számára való érthető közvetítése lett az új 
magánjogtudomány, az usus modernus pandectarum fő törekvése. Hosszan tartó 
tudományos feldolgozás révén kialakult a ius commune pozitív dogmatikája, mely már 
nem az autoritatív szövegeket, hanem a magánjogi joggyakorlatot tartotta szem előtt. 
A helyi jogokat ezek után a római jog szokásjogi úton átformált, átalakult 
leszármazottainak tekintették, s ez által találták méltónak a tudományos feldolgozásra. 
 

(Földi-Hamza 455. pont; ea.) 
 
299. A pandektisztika fogalma: 
A 18. század közepétől az európai kontinens minden államában felmerült a jog 
kodifikációjának eszméje és szükségessége. Szinte mindenütt lázas munkába kezdtek 
a jogtudósok, hogy egy egységes, az adott jogterület szabályait összefoglaló és a 
tudomány akkori állásának megfelelő, vagyis szisztematikusan felépített és alapelvekre 
építkező törvénykönyvet készítsenek. 
A létrejövő magánjogi (és más jogterületi) kodifikációk, a jogoktatás ezekhez való 
igazodása a 19. század jogtudományára is döntő befolyással volt. Az addig fennálló 
európai egység felbomlott. Az alapjaiban közös jogi tudás helyére egy olyan 
jogtudomány, helyesebben jogtudományok léptek, amelyek nemzeti szétszabdaltság 
állapotában pusztán a saját állami jogszabályok megteremtését, gyakorlati 
érvényesülését, reformálását és elemzését szolgálták. Ekkortól beszélhetünk a 
jogtudomány nacionalizálódásáról. Az hogy ez így alakult természetesen más, a 19. 
századra jellemző kulturális és szellemi változásokkal is összefüggésben volt. A jogélet 
terén a szigorú pozitivizmus uralomra jutása volt ez a tényező. A pozitivisták a jogot 
csak a törvényszöveg szűk keretei között tudták elképzelni (legalizmus). Ehhez 
járult a 19. század legjellegzetesebb szellemi irányzata, a nacionalizmus. Ebben a 
században az emberi kultúra nemzeti kultúrákra esett szét, s ez nem volt másként a jogi 
műveltséggel sem.  
Poroszország bizonyos értelemben kilógott a sorból. Itt egyes tudósok kodifikáció 
ellenessége volt, amely a római jogot megmentette a lassú kimúlástól. A római jog 
története ugyanis azt sugallta egyeseknek, hogy a jogfejlődés legfontosabb alapja 
éppenséggel nem a törvényhozás, a kodifikáció, hanem a jogászok között megvalósuló 
tudományos vita. A hagyományokhoz ragaszkodásban természetesen benne volt a 
porosz reformjogászok felvilágosodással szembeni tartózkodása is. 
Poroszországban a 19. század eleji egyetemi reformok során meg akarták őrizni azt a 
hagyományos eszmét, mely szerint az egyetemnek nem csak az államhatárokon 
belül kell hatnia. A jogi oktatás terén ezért nem a porosz jogot vették kiindulópontnak, 
hanem megmaradtak a római jog mellett: a magánjogi oktatás középpontjában továbbra 
is a „közös római jog” állt a német egyetemeken. Ezen állásfoglalást tekinthetjük a 
német pandektisztika, az utolsó talán még közös európainak nevezhető 
jogtudományi korszak születésének. Ez a tudományos irányzat éppen azért tudhatott 
magáénak a Német Birodalom határain kívül is oly nagy hatást, mert alapjait a régi 
közös jogi európai tradíciókban hordozta.  
A német pandektisztika képviselői természetesen saját koruk problémáira keresték a 
választ. A klasszikus római jogból leszűrt alapelvek alkalmazást nyertek a 19. század 
szociális problémáinak megoldásában, a pozitív jog tudománya és alakítása a klasszikus 
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jog alapjáról vett újra és újra lendületet és egy rendkívül modern jogtudomány 
kialakításához járult hozzá, amelyben korunk kontinentális jogtudománya is gyökerezik. 
A pandektisztika legfontosabb fogalmi elemeit Pólay Elemér nyomán így vehetjük 
számba: a pandektisztika  
a) a 19. század német-római magánjog tudománya, lényegében „német közös 
magánjog doktrinája”, pozitivista irányzat volt; 
b) amely nevét a „Pandekta” elnevezésű tankönyvektől kapta; 
c) alapját a iustinianusi kodifikáció, abból is elsősorban a római magánjogot 
legnagyobb mértékben tartalmazó Pandekták forráskritikai elemzése képezte; 
d) történeti szemléletéből következően a iustinianusi anyag mellett a római jog 
műveléséhez kapcsolódó korábbi elméleti és gyakorlati jogászi tevékenység 
maradandónak minősített hagyományait, valamint a természetjogi irányzat 
rendszeralkotó és kategorizáló tevékenységét is értékesítette, ha azok a Corpus Iuris 
Civilisszel, vagy a német társadalmi és gazdasági viszonyokkal nem álltak ellentétben; 
e) kialakulása Savigny történeti jogi iskolájának a 19. század elején történt 
színrelépésével veszi kezdetét, s fejlődésének folyamata a német BGB életbelépésével 
zárul a századfordulón. 
Tradícionálisan megkülönböztett irányzatai: 
A. A történeti jogi iskola (Savigny, Puchta és mások): 

• a liberálkapitalista korszak gazdasági-társadalmi viszonyai között (melyben a 
feudalizmus sajátosságai is jelentkeztek még) kialakult felfogás;  

• jogfelfogásuk középpontját a jogkeletkezés elmélete képezi, amely szerint a jog a 
nép életének egyik megnyilvánulása, amely a néppel együtt fejlődik, változik és 
azzal együtt hal el, úgyhogy a jog valóban ún. népjog, a „népszellem” terméke; 

• a jog fejlődése kizárólag szokásjogi, a jog alakítása a tudományosan képzett 
jogászok kezében van, akik mint „a nép szervei” egyedül alkalmasak a 
jogfejlesztésre;  

• a jogrendszer logikailag zárt rendszer, egy jogszabály törvényességét 
kizárólag az szabja meg, hogy rendszertanilag helyes-e, a logikán és ésszerűségen 
alapszik-e.  

• a magánjog anyaga a pandekta-rendszerben tárgyalandó és oktatható.  
 
B. Dogmatikus irány (Windscheid, Dernburg és mások): 

• tudományos módszere a Puchta által megalapozott, s Savigny által is részben 
alkalmazott fogalmi jogtudomány (Begriffsjurisprudenz), amely a jogi normákat 
kizárólag a jogtudomány rendszeréből, a fogalmakból és tantételekből vezette le, 
tekintet nélkül a szociális, vallási, s egyéb körülményekre; 

• a jogrendszer a jogszabályok és az azokból felépülő intézmények olyan zárt 
rendszere, amely független a társadalmi valóságtól és az intézmények és 
jogszabályok által rendezett életviszonyoktól.  

• a fogalmak szabatos meghatározása, szigorú formális logika jellemzi, de a 
valóság talajától bizonyos mértékben elszakadt irányzat 

• azonban dogmatikailag megalapozza a német polgári törvénykönyv 
(Bürgerliches Gesetzbuch) megszövegezését. 
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C. Jhering kritikai iránya 

• elveti a nézetet, amely a szokásjogot és a törvényt azonos szintre állítja és elveti 
a bizonytalan, a forgalmi biztonság követelményeinek egyre kevésbé megfelelő 
szokásjogot: „a jog egyetlen forrása az állam”;  

• rámutat, hogy a jog a társadalmi valóságból ered, azzal okozati kapcsolatban 
áll, feltétlenül emberi célok szabják meg annak létrejöttét, s a cél indokolja 
annak létét;  

• a jog funkciója, hogy eszköz legyen a hatalom- és érdekérvényesítéshez, 
• szerinte Németországnak egységes polgári törvénykönyvre van szüksége a 

monopolkapitalizmus által megkövetelt és az uralkodó osztály gazdasági érdekeit 
szolgáló forgalmi biztonság megteremtése érdekében. 

 
(Földi-Hamza 457-464. pont; ea.) 

 
300. Mit jelent a „iura novit curia”-elv? 
A bírónak mind a középkorban, mind a korai újkorban a jogszabályok több rétegével 
kellett dolgoznia, vagyis előfordulhatott, hogy az eldöntendő üggyel kapcsolatban több 
– akár ellentétes tartalmú jogszabály – figyelembe vétele is szóba jöhetett (helyi 
szokásjog, helyi írott jog = statutum, országos szokás, országos törvény, ius commune).  
A bírák feladatát az könnyítette meg bizonyos mértékig, hogy – bár korszakonként 
különböző megoldások, elvek születtek megkönnyítendő az alkalmazandó jogszabály 
megállapítását – a jogtudomány képviselői szerint a szubszidiárius ius communét 
megelőzően figyelembe veendő speciális szabályok (statutumok, szokások) értelmezése 
a ius communén keresztül történt. 
A 14. században a jogtudomány (kommentátorok) által kialakított ún. statutum-elmélet 
szerint a római jog (ius commune) – ha másként nem –, mint „ratio scripta” mindenütt 
szerephez juthatott, ahol olyan jogi kérdések merültek fel, melyeket a helyi jogforrások, 
pl. a helyi statutumok vagy a szokásjog alapján nem lehet eldönteni. 
A statutum-elmélet által kimondott elvet ellensúlyozta azonban a recepció folyamatának 
előrehaladtával, hogy lassan kialakult a felfogás, hogy az eljárásban a jogforrások el 
kezdtek eltérő erőt képviselni, bár mindegyikük alapja lehetett a döntésnek. 
A későközépkori és koraújkori jogtudomány a „iura novit curia” (a bíróság ismeri a 
jogszabályt) elvéből indult ki. Ez azonban nem érvényesült ugyanolyan mértékben 
minden jogforrástípusra, mivel a bírónak – ezen felfogás szerint – nem kell minden 
lehetséges jogforrást ugyanolyan mértékben ismernie. 
 
A „iura novit curia” felfogása alapján  
A. előfeltételezték a bíró ismereteit: 
1. a ius commune, vagyis a római-kánonjog terén, és  
2. a bíróság székhelyének ius scriptuma, vagyis az adott város, vagy tartomány 
statutumai tekintetében. 
Ezen jogforrások vonatkozásában is voltak azonban bizonyos engedmények:  

• az olyan helyi írott szabályok, amelyeket nem hivatalos gyűjtemények 
tartalmaztak (ún. extravagantes) – ezeket nem kellett feltétlenül ismernie a 
bírónak, de köteles volt utánakérdezni a szabály kibocsátójánál; 
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• a helyi statutumokkal kapcsolatban az olyan újítások (reformationes) esetében, 
amelyek még nem vétettek fel a város statutum-könyvébe, szintén nem volt elvárt 
a bíró jogismerete. 

Ezen két esetet kivéve a felek nem voltak kötelesek az ilyen jellegű forrásból (ius 
commune, helyi írott jog) származó szabályok hatályát bizonyítani. A bíró azonban 
köteles volt utána nézni a hivatkozott szabálynak (apertura libri).  
(Egy felsőbb bíróság nem volt köteles ismerni területe összes helyi statutumát.) 
 
B. Más volt az elvárás a bíró jogismeretével szemben a szokásjogok és külső statutumok 
kapcsán: Ezek ismeretét nem feltételezték a bíróság részéről. 
1. A szokásjoggal kapcsolatban általánosságban az a felfogás érvényesült, hogy az 
eljárásban tényként fogták fel azt („Consuetudo est facti” = A szokásjog tény, akként 
bizonyítandó). Ennek az lett a következménye, hogy az a fél, aki a szokásjog valamely 
szabályára hivatkozott, tartozott azt idézni, vagyis bizonyítania kellett ezen szabály létét 
és tartalmát.   
(Elesett ez a kötelezettség, ha az adott szokásjogi szabály általánosan ismert [notoria], 
vagy írásban rögzített volt [in scriptum redacta]. Ebből a szempontból lehetett 
jelentősége pl. Werbőczy Tripartitumának, amelynek tartalma – a jogkönyv 
hozzáférhetősége miatt –könnyen bizonyíthatóvá volt!) 
Ebben az esetben esetleg elég a könyvre való utalás is. Hogy a szabály szövegének 
idézése szükséges-e, az vitatott, de az uralkodó tan megkövetelte ezt. 
A szokás meglétének bizonyítása egyébként a bizonyítás szokásos eszközeivel történt, 
pl. két tanúval vagy oklevelek, vagy akták bemutatásával által, amelyek az usust 
(gyakorlatot) igazolták.  
2. Hasonló bizonyítási kötelezettség vonatkozott az ún. idegen statutumokra, vagyis 
olyan írott jogra, amelyek nem a bíróság székhelyének jogát tartalmazták, de az ügyben 
valamelyik fél a figyelembevételüket indítványozta. Ezeket is tényekként kezelték és 
ezeket is bizonyítani kellett. 
Az usus modernus „iura novit curia” elvéből kiinduló perjogi gyakorlata szerint a bíró 
hivatalból kiegészíthette (supplere) a felek jogi érveit, ez azonban nem vonatkozott az  

• extravagantesre,  
• a consuetudinesre és  
• a külső statutumokra,  

mivel azok ismeret a bírótól nem volt elvárva, s azok létét és tartalmát a feleknek kellett 
bizonyítaniuk, amennyiben azt figyelembe akarták vétetni.  
 

(ea.) 
 
301. Mit értünk normatív vélelem alatt? 
A vélelem alapja egy meghatározott, a dolgok szokásos lefutásáról alkotott 
élettapasztalat.   
A középkor és koraújkor jogtudománya és jogalkalmazása azonban nem általában írta 
elő a bíró számára a vélelmekbe sűrített élettapasztalatok alkalmazását és figyelembe 
vételét, hanem csak konkrét tapasztalati szabályok alkalmazására kötelezte őket, 
amelyek a törvényben meghatározottak voltak. Ezekhez azonban a bíró kötve volt. 
Ezen alapult a dogmatikai megkülönböztetés a   

• praesumptio hominis és  
• praesumptio legis között. 
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Minden egyes utóbbi körbe tartozó praesumptionak törvényi alapja volt tehát, ami azt 
jelentette, hogy a Corpus Iuris szövegéből, illetve ezek jogtudományban megjelenő 
értelmezéséből vezették le a törvényi vélelmeket. 
A ius commune tudománya átvitte a vélelmek gondolatát a tapasztalati tények 
területéről a normatív rendelkezések világába is.  
Így vélelem (normatív vélelem!) szólt amellett, hogy ami általában jogilag vagy 
erkölcsileg érvényes, az az adott esetre is érvényességgel bír:  
Ebből a szempontból ered az a szabály, hogy pl. 

 az, aki a római jogra hivatkozik, annak fundata intentioja van, vagyis vélelmezzük, 
hogy amíg bizonyításra nem kerül, hogy a jogesetben helyi jogot kell alkalmazni, 
addig a bíró abból kell kiinduljon, hogy az esetet a ius commune alapján kell 
eldöntenie;   

 mindaz megengedett, ami kifejezetten nincs jogszabályban megtiltva.  
A normatív tartalmú vélelmek jelenségének elfogadása ennél tovább is vezetett, 
mégpedig alapvető jogintézmények vélelmek formájában való lefektetése irányába, 
vagyis vélelem formájában fogalmaztak/fogalmaznak meg alapvető jogelveket is: 
Aki vitatja pl.  

 egy adott természetes személy személyi szabadságát, 
 a tulajdon szabadságának részeként a tulajdon tehermentességét,  
 valakinek az ártatlanságát,  

annak kellett állítását bizonyítania.  
 

(ea.)  
 

 

 


