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Előszó 
 

 

A gazdasági élet jogi kereteit, az árucserét kiszolgáló szerződési konstrukciókat az 

ókortól napjainkig néhány központi jelentőségű szerződési forma biztosítja. Jelen 

kötet a modern európai jogtudomány születésének, a humanizmusnak a látószögéből 

közelít a témához, e fontos szerződési típusok történeti aspektusból való 

bemutatásához. Forrásmunkaként illetve kiindulópontként a híres humanista tudós, 

Barnabas Brissonius 16. századi műve szolgál. Ez a munka az ókori Róma 

jogéletében használt formulákról és ügyletkötési fordulatokról jogász- és 

tudósgenerációk hosszú sorának jelentett alapvető ismeretforrást.  

A munka először 1583-ban jelent meg Párizsban. A következő évtizedekben és 

évszázadokban professzorok, gyakorlati jogászok és egyetemisták forgatták és 

használták a mindennapos gyakorlatban és az oktatásban is. A mű számos kisadást 

ért meg Európa különböző városaiban; az utolsó kiadás a 18. századból maradt ránk. 

Jelen tanulmány alapja az 1731-ben Halléban és Lipcsében nyomtatott példány.  

A jogélet, a jogi kultúrák vizsgálata, a mindennapos joggyakorlat kutatása a 20-

21. század jogfilozófiai és jogösszehasonlító irodalmában egyre nagyobb hangsúlyt 

kap. A jogösszehasonlításban elemi szükséglet a történeti gyökerek ismerete és 

tudatos nyomon követése az egyes jogrendszerek jogi figuráinak mélyebb megértése 

érdekében. Kézenfekvő tehát a történeti gyökerek feltárásának szükségessége, 

amelyhez ez a munka is segítséget kínál. 

A kutatást az OTKA 48395 és az IN 71375 kutatási projekt támogatásával kezdte 

el a szerző. A befejezést és a kötet nyomtatásban való megjelenését a TÁMOP-

4.2.2/B-10/1-2010-0012 tette lehetővé. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a 

szponzoroknak. 

Köszönet illeti továbbá fiatal tanszéki munkatársaimat, Pozsonyi Norbertet, 

Nagy Évát, Orosz Nórát, Török Viktóriát és Rúzsán Krisztinát, akik technikai 

előkészítő munkájukkal elősegítették a kézirat befejezését. 

 

Szeged, 2013. április 

 

A szerző 
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Bevezetés 
 

Brissonius a 16. században írta átfogó művét a római nép szerződési formuláiról és 

ünnepélyes ügyletkötési fordulatairól. A szerző életművének központi célkitűzése 

volt a római magánjog rendszerezése, hozzáférhetővé tétele és népszerűsítése, hogy 

a városi polgárság, a feltörekvő kereskedői és vállalkozói réteg számára használható 

mintákat, követhető példákat ajánljon. 

Brissonius a művelt jogászok generációjához tartozott, akik fényes karriert 

befutva a kodifikáció előhírnökei voltak. Példaértékű, hogy munkássága a 

formuláskönyvek, a mindennapi jogélet készséges kiszolgálói felé fordult. A 16. 

század Franciaországában, amely a feudalizmusból a felvilágosodás felé haladt, 

törvényt csak az uralkodó és a parlament bonyolult összjátéka révén lehetett 

kibocsátani. Brissonius talán éppen ezért fordul a lex contractus, a felek által a 

köztük lévő konkrét jogviszonyra megegyezéses alapon teremtett, de rájuk 

kötelezően érvényes szerződési kikötések felé. Ideológiai-jogelméleti illetve 

jogpolitikai háttérként rekonstruálható, hogy a szerződési formulák, az „általános 

szerződési feltételek‖ propagálásával a polgárság alternatív „jogforrást‖ tud 

teremteni magának, az uralkodótól, a központi hatalomtól és a feudális rendi 

struktúrától függetlenül. 

Brissonius a 16. század gyermeke. Oly korban élt, amikor a Német-Római 

Császárságban már generációk óta a római magánjogot használták az árucsere-

forgalom (elméletileg szubszidiárius, gyakorlatilag azonban uralkodó) jogforrásként. 

Az 1495-ben kibocsátott Birodalmi Kamarai Rendtartás szabad utat nyitott a 

magánjog gyors elméleti és gyakorlati fejlődése előtt. Az európai egyetemeken a 

humanista tudósok elragadtatással dolgoztak a jusztiniánuszi törvénykönyvek 

nyelvészeti-történeti elemzésén. Dionysius Gothofredus elkészíti a Corpus Iuris 

Civilis első nyomtatott kiadását. A nyomdatechnika lehetővé teszi a források 

korábban elképzelhetetlen mértékű elterjedését Európa egyetemein és igazgatási-

kulturális központjaiban. A tudomány tobzódva ünnepli a középkor végét. Olyan 

ipari, kereskedelmi és szellemi pezsgés indul meg, amely kétszáz év múlva a francia 

forradalomhoz vezet. De Angliában a polgárság már sokkal korábban, alig néhány 

emberöltővel Brissonius halála után, részt kér és kap a hatalomból. Mindez a 

gazdasági, politikai és szellemtörténeti háttér tükröződik Brissonius életművében. A 

szerződési formulákról, az ókorban általánosan elterjedt szerződési kikötésekről 

szóló fejezeteket lapozgatva nem szabad feledni, hogy a mű keletkezésekor, a 16. 

században a magánjogi kodifikációk eszméje még éppen csak csírázik. A 

jogszabályok törvénykönyvekbe foglalásának gondolatát majd csak a természetjog 

jogfilozófiai koncepciója hívja életre. Brissonius célkitűzése, a mindennapos jogélet 

formuláinak gyűjteményes kiadása talán leginkább a városi formuláskönyvek 

műfajával hozható rokonságba.
1
 A városi jogkönyvek már eltérő jogpolitikai célt 

követnek, mert túlnyomórészt közjogi-igazgatási normatömeget tartalmaznak; a 

                                                           
1 Például az un. Pozsonyi Formuláskönyv. 
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magánszemélyek közti jogviszonyok csak marginális szerepet kapnak ezekben a 

gyűjteményekben.
2
 

Valójában helytelen lenne Brissonius munkáját a városi jogkönyvekkel azonos 

műfajúnak tekinteni, hisz a laikus olvasónak is szembetűnő az alapvető különbség, 

Brissonius komoly tudományos ambíciója. Az igényes humanista tudomány 

jegyében, történeti módszerrel, eredeti antik forrásokból táplálkozva, a források 

konkrét megjelölésével építi fel az átfogó munkát, amely a következő 

évszázadokban iránymutató marad és több kiadást is megér. A szerző és a mű 

zsenialitását mutatja, hogy még a 21. század jogászai számára is üzenetet közvetít. 

Brissonius oly korban alkotott, amikor a latin volt az európai egyetemek és a 

jogásztársadalom közös nyelve és a római jog a feltörekvő polgárság közös 

magánjoga Párizstól Bécsig vagy Pozsonyig, Krakkótól Santiago de Composteláig. 

Brissonius a nemzetállam, a nemzeti nyelv és a nemzeti jog megszületése előtt 

helyezte a jogfejlődés tengelyébe a formulákat, az általános szerződési feltételeket. 

Kétszáz évvel később a polgárság a nemzet, a nemzetállam és a nemzeti jog 

kategóriáiban találja meg azt az ideológiai erőt, amellyel szét tudja robbantani a 

szorongató feudális, politikai és hatalmi korlátokat. Európa nemzetekre bomlik, 

majd a túlhajtott nemzetiségi ideológia pusztító háborúkba torkollik.  

A 21. század talán túl tud lépni a múlt sötét árnyain. A gazdasági szükség Európa 

újraegyesüléséhez vezetett, a nemzeti jogok helyébe lassan a normatív szabályozás 

új koncepciója lép. Ernst Rabel már 1941-ben hangsúlyozta, hogy a nemzetközi 

áruforgalom nem törvények, hanem a gyakorlatban kifinomult szerződési minták 

szerint él. Az általános szerződési feltételek, amit az ókori Róma a lex contractus 

szakszóval jelölt, az árucserejog fontos szabályozójává váltak belföldi és nemzetközi 

viszonylatban is. A jogfejlődés a törvénytől (Gesetz, gesetztes Recht, law in books) 

egyre inkább a szerződési gyakorlat (Rechtsleben, law in action) felé fordul. Itt az 

ideje, hogy a jogtörténet is reagáljon erre a kihívásra, és feltárja e folyamat gazdag 

történeti gyökereit. 

                                                           
2 Például Buda város jogkönyve a 15. század első feléből származik és városi rendeletek gyűjteményét 

tartalmazza, v. ö. Blazovich / Schmidt 2001: 13 sk. A jogkönyv kibocsátásának célja a városi béke 

fenntartása volt. Két évszázaddal korábbi eredetű a német Szász-Tükör és Sváb-Tükör, v. ö. Blazovich 
2001. 
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I. Jogtudomány és jogélet 
 

1. §. Szerződés és jogszabály 
 

A szerződési jog minden magánjogi rendszer központi témaköre, amely az utóbbi 

évtizedek európai jogfejlődésében újra az érdeklődés középpontjába került. A 

nemzetközi árucsere forgalomban a nemzeti és nemzetközi szerződési szabályok ill. 

a kereskedelmi és szerződéskötési gyakorlat ismerete létfontosságú.
3
 Az EK 

szerződési jogának kutatására külön bizottságot állítottak fel (az un. Lando-

Bizottság), amely 1994-ben Principles of the European Contract Law címmel tette 

közzé működésének első eredményeit.  

E kötet, a Brissoniusról szóló munka közvetve érinti ezt az európai dimenziót. 

Az elsődleges cél a szerződési jog ókori gyökereinek empirikus és elméleti feltárása. 

A történeti alapkutatás a feltétele annak, hogy kritikusan viszonyulhassunk a 

hatályos jog szabályaihoz, ill. irányt tudjunk keresni annak lehetséges elméleti 

fejlesztése, a jövő jogfejődése számára.  

 

1. Szociológia és szerződéstan a 20-21. században 

A modern szerződéstani kutatások arra törekszenek, hogy a 19. század becsvágyó és 

eredményekben gazdag korszaka után megmerevedett szerződéstani dogmatikát új, 

rugalmas és a szociológiai ill. játékelméleti kutatásokat figyelembe vevő, a 

társadalomtudományok fejlődését tükröző elméleti alapokra helyezzék. Abból 

indulnak ki, hogy absztrakt, az általánosítás magas fokán álló szabályokkal nem 

lehetséges a szerződési jog valósághű, életközeli, praktikus és ésszerű leírása. A jog 

gazdasági elemzésének irányzata a gazdasági érdek oldaláról közelíti meg a 

jogintézményeket. Richard A. Posner például azzal érvel, hogy a szerződésszegés 

adott gazdasági szituációban ésszerű és helyeslendő, sőt az egyetlen jó megoldás 

lehet, ha a szerződő partner a pénzbeli kártérítéssel a hátrányokat kielégítően 

kompenzálja.
4
 A neoklasszikus szerződéstan lazít a klasszikus teória merevségén és 

igyekszik minden új irányzatot megszelídített formában integrálni.
5
 A „relational 

contract theory‖ arra törekszik, hogy a szerződéses viszonyokat a komplex 

társadalmi és gazdasági kontextusukban értelmezze.
6
  

A fenti irányzatok közös jellemzője, hogy a klasszikus szerződéstannál 

lényegesen nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a szociális és gazdasági hálónak, 

amelyben az árucsere zajlik, és a mindennapokban a szerződéses viszonyok 

működnek. Ez a háttér döntően befolyásolja a szerződési klauzulák értelmezését és a 

felek elvárásait a szerződéskötés alkalmával. A „relational contract‖ elmélete ezen 

túl felhívja a figyelmet arra, hogy számos szerződés hosszú távú jogviszonyt létesít a 

felek között. Végzetes tévedés lenne, ha ezeket a szerződéses viszonyokat 

statikusként kezelnénk, ha (amint azt a klasszikus szerződéstan tette) pusztán a 

                                                           
3 Harmathy 2000: 207sqq.; Kecskés 2009: 36sqq. 
4 Posner 1992: 5sqq. 
5 Llewellyn 1960: 43-44; Larenz 1975: 187. 
6 Feinman 2000: 737sqq.; Macneil 2000: 878sqq. 
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szerződéskötés jogi momentumára koncentrálnánk. Kézenfekvő alternatívaként 

kínálkozik a jogélet tanulmányozása és középpontba helyezése.  

A „gesetztes Recht‖ és a „gelebtes Recht‖ közti feszültséget az összehasonlító 

jog már régen felismerte: a jogi norma törvényi formájában csak részinformációt 

nyújt egy adott ország jogrendszeréről. A tardicionális jogösszehasonlítás 

megelégedett a törvényszövegek összevetésével. Az új kutatási irányok ezzel 

szemben abból indulnak ki, hogy a kodifikáción túl számos további elem gyakorol 

még döntő hatást a jogrendszer működésére.
7
 Itt már nem a magánjogi 

törvénykönyvek állnak a középpontban; központi kategóriává sokkal inkább a 

„Rechtskultur‖, a jogi kultúra vált.
8
 A jogéletben a törvényi normát számos faktor 

színezi, átfesti, például a jogalkalmazás stílusa, a jogászképzés szintje, az általános 

kulturális környezet, a „legal transfer‖ vagy a kereskedelmi szokások. A különbséget 

jól szemlélteti a közismert szótár-hasonlat: egy szótár tele van lehetetlen, régies, 

alternatív kifejezésekkel, amelyeket a beszélt nyelvben sohasem használnak. Csak az 

érintett nyelvet ténylegesen beszélő személy igazodik el ebben a rengetegben. A 

szótár kínál ugyan némi segítséget, de nem eleget. Hasonló a helyzet a 

jogrendszerekben is: a valódi életben az üzletkötési szabályok nagyon különböznek 

a jogszabályba öntött normarendszertől. Ezért a jogi kultúrák kutatását az „élő 

jognál‖ kell kezdenünk.
9
 

 

2. A szerződési gyakorlat a római jog kutatásában 

Mielőtt elmerülnénk a humanizmus varázsos világában, érdemes egy pillantást vetni 

a jogélet hányatott sorsára a modern római jogi kutatásokban. Ludvig Mitteis ugyan 

már 1891-ben publikálta „Reichsrecht und Volksrecht …‖ című könyvét, amelyben 

az ókori Római Birodalmon belül a különböző jogi kultúrák egymáshoz való 

viszonyát vizsgálja, mégpedig a jogi tartalmú okiratokra támaszkodva. Mitteis előtt 

ugyanis az volt a communis opinio, hogy a római jog maradéktalanul érvényesült s 

egyeduralkodónak számított minden provinciában. Mitteis azonban már differenciál: 

szerinte a romanizált nyugati provinciákban egységes jogrendszer érvényesült, de a 

hellenisztikus, gazdaságilag és kulturálisan fejlettebb keleti provinciákban sok forrás 

a helyi jogok tovább élését tanúsítja. Mitteis ebből azt a következtetést vonta le, 

hogy a görög jog évszázadokon át, a római uralom alatt is érvényben maradt. Sőt, 

szerinte a fejlettebb etikai és filozófiai alapokon nyugvó, ezért „felsőbbrendű‖ 

hellenisztikus jog ellenállást tanúsított az idegenszerű, formalisztikus római joggal 

szemben.
10

 Végül a jusztiniánuszi kodifikáció a hellenisztikus jogélet egyes 

jelenségeit recipiálta, beépítette a római jogba. Ezáltal számos hellenisztikus 

jogintézmény lényeges befolyást gyakorolt a római jog és ezen keresztül az európai 

magánjog fejlődésére is.  

Mitteis e recepciós folyamatot bemutatva tudatosan párhuzamot is von a római 

jog németországi recepciójával, a római jognak az 1495-ös birodalmi kamarai 

rendtartás (Reichskammergerichtsordnung) után kimutatható lassú beszivárgásával a 

                                                           
7 Zweigert / Kötz 1996: 10sqq. 
8 Legrand 1999: 5; Heiss 2001: 396sqq. 
9 Friedman 1990: 53.  
10 Mitteis 1891: 81sqq. 
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Német-Római Császárság területére, amely az egyes tartományok helyi jogát csak 

közvetve érintette, azaz nem helyezte azokat hatályon kívül.
11

 

Mitteis vezette be a „Reichsrecht, Volksrecht, Provinzialrecht‖ közti 

differenciálást, ezt az azóta is közkedvelt és elterjedt trichotomiát a római 

jogtudományba. A „Reichsrecht‖ (birodalmi jog) a klasszikus római jogászok illetve 

a császári kancellária (császári constitutiók) kifinomult, elméletileg rendszerezett 

jogtudománya. A „Volksrecht‖ (helyi népjog) a görög városok, Egyiptom és a chora 

regionális szokásjoga, amely többé-kevésbé egységes alapokra (a görög anyajogra) 

vezethető vissza. A provinciai jog az egyes tartományokban rendre kihirdetett 

provinciai rendtartás. Később Levy kidolgozta e kategóriák mellé a „Vulgarrecht‖ 

fogalmát, amely alatt a „félreértett, lehanyatlott, primitivizált‖, azaz vulgarizált 

római birodalmi jogot értette.
12

 A fenti rendszerezés a mai napig általánosan 

elfogadott a római jogászok körében.
13

 

Mitteis fő mondanivalója a római jog recepciójáról és a különböző jogi kultúrák 

egymás mellett éléséről sematikusan talán a következőképpen foglalható össze.
14

 

Szerinte a Constitutio Antoniniana életbe lépéséig a kétféle szabálytömeg, a helyi 

népjogok és az önként átvett római jogi szabályok békés egymás mellett élése 

figyelhető meg. A római császárok kezdetben csak esetenként és óvatosan 

avatkoztak be a provinciai jogéletbe; a romanizálás fontos faktora volt a helytartói 

bíróságok jogalkalmazási gyakorlata. De a római polgárok száma a görög 

városokban azonban már 212. előtt jelentősen megnőtt, amely a „birodalmi jog‖ 

alkalmazásának bázisát kiterjesztette. Ebbe a kiegyensúlyozott, lassú fejlődési 

folyamatba avatkozott bele drasztikusan Caracalla császár rendelete, amely a római 

polgárjogot a Birodalom szinte minden szabad lakosára kiterjesztette.
15

  

Jelen tanulmány célja nem Mitteis korszakalkotó elméletének kritikája. A kutatás 

középpontjában a humanista jogász, B. Brissonius munkássága és a római jog 

szerződési formuláiról írt műve áll. Brissonius e munkája mégis összefügg Mitteis 

ötszáz évvel későbbi tételével, hisz mindkét szerző a szerződési gyakorlatra 

koncentrál. Bár Brissonius munkája a szerződési formulák, a szerződéskötés 

mindennapos gyakorlata szemszögéből térképezi fel az ókori Róma szerződési jogát. 

Ezáltal Mitteis szisztematizáló absztrakciójához nem juthat el, mert korában még 

alig álltak rendelkezésre források az Imperium Romanum provinciáinak jogéletéről.  

Brissonius, a 16. században élt humanista műveltségű jogász és államférfi latin 

nyelvű szerződési formula-gyűjteményének kritikus, kommentált kiadása jelen 

tanulmány elsődleges célja. Feldolgozásra kerül továbbá, legalább részben, a ránk 

maradt okirati anyag, valamint a jogászi és a nem-jogászi irodalomban fellelhető 

hosszabb-rövidebb jogügyleti klauzulák is. A Brissonius korát követően napvilágra 

került okiratok részben Itália (Pompeji, Puteoli, Herculaneum), részben a provinciák 

területéről származnak (pl. az egykori Dacia, például a mai Verespatak ásatásaiból). 

Ezek összevetése a Brissonius által idézett és kommentált formulákkal alkalmas 

                                                           
11 V. ö. Stein 2005: 117sqq. 
12 Levy 1963: 488sqq.  
13 V. ö. Molnár / Jakab 2012: 80. 
14 Mitteis 1891: 85sqq. 
15 Buraselis 2007: 88sqq. 
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arra, hogy új képet alkossunk az ókori Róma jogéletéről, és a máig uralkodó nézetet, 

amely pusztán a „diszpozitív jogra‖ koncentrál, belső kritika alá vessük. 

 

3. A szerződési gyakorlat jelentősége – „Law in Action‖ 

Az ókorban egyedül Rómában fejlődött ki a jogászi hivatás,
16

 amely alapvető 

feltétele annak, hogy jogtudományról ill. jogrendszerről beszélhessünk. A római 

jogászok akadémikus írásokban, kazuisztikus módszerrel — de az egyes 

jogintézményekről absztrakt képet alkotva — mégis a jog rendszerezésére 

törekedtek; de nyitott rendszert alkottak, körülbelül ahogyan ezt Savigny a 

magánjog németországi fejlesztésére ajánlotta.
17

 Kérdés azonban, hogy mennyire 

volt ez a jogtudomány döntő jelentőségű Rómában vagy az Imperium Romanum 

távoli területein?  

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a klasszikus jogászok közül legfeljebb nyolc 

vagy tíz dolgozott és hatott egyszerre, azonos korszakban.
18

 Műveik hatása a 

principátus idején alig terjedt túl Róma város határain. Az egyiptomi papiruszok 

anyagában mindenesetre alig található nyomuk, holott számos császári rendeletről 

maradtak ránk feljegyzések. Az európai jogfejlődésre később nagy befolyást 

gyakoroltak ezek a művek,
19

 mégsem helyes a római jogélet valóságát ezekkel az 

írásokkal azonosítani. A jogászok könyveiket (libri) elsősorban a „szakmának,‖ és 

nem a nagy nyilvánosságnak szánták. A történeti római jog kutatása számára 

tragikus tévedés volt Georg Puchta tézise,
20

 aki a szokásjogra vonatkozó tanával 

megmerevítette a zárt, állítólag római „Pandecta‖-rendszert.  

A 21. század elején végre túl kell lépnünk a pandektisztika kérdésfelvetésén és 

vizsgálódási alapelvein. Korunkban már régen nem az a célja a római jog 

kutatásának és oktatásának, hogy a modern, hatályos magánjogi rendszer kiépítése 

számára próbáljon közvetlenül átvehető, absztrakt normákat kiszűrni az antik 

anyagból. Ma már nem aspirálhatunk efféle gyors, direkt alkalmazásra. Ehelyett 

fáradságos és elmélyült alapkutatásokra van szükség: a jog keletkezését, működését, 

a jogegységesítési törekvéseket minél sokoldalúbb ókori összefüggéseiben kell 

feltárnunk, hogy elméleti alapot, eventuális alternatívát kínáljunk. 

Wolfgang Kunkel már 1972-ben így fogalmazott: „Juristenschriften und 

Kaiserkonstitutionen zeigen uns die Rechtspraxis im allgemeinen nur in der 

Brechung juristischer Abstraktion und Reflexion;―
21

 azaz a jogászi kommentárok és 

a császári rendeletek az Imperium Romanum jogéletét többnyire a jogászi 

absztrakció és reflexió prizmáján keresztül, megtörve tükrözik, közvetítik az utókor 

számára. A jogügyletek lebonyolításának leírását, amelyek a korabeli jogász 

számára magától értetődőek voltak, alig találjuk meg a forrásokban. 

Mind a jogtudósok írásai, mind a nem-jogi irodalom azt mutatják, hogy a jogélet 

a principátus korában hagyományos, általánosan ismert és alkalmazott szerződési 

minták alapján zajlott. A főváros, Róma kis létszámú jogászi köre aligha tudott 

                                                           
16 Friedman 1977: 39sqq. Pólay 1988: 7sqq. 
17 Savigny 1814: 76sqq.; Pólay 1976: 28sqq. 
18 Honoré 1962: 162sqq.; Honoré 1964: 1sqq.; Liebs 1993: 16sqq. 
19 V. ö. Coing 1985: 7sqq., 15sqq.; Robinson / Ferguson / Gordon 1994: 125sqq. 
20 Puchta 1847: 19, 23.; v. ö. Pólay 1976: 32sqq. 
21 Kunkel 1939: 3sqq. 
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determináló befolyást gyakorolni az okirati gyakorlatra. Sokkal inkább fordított a 

helyzet: a jogászok jogi szakvéleményeikben (responsa), a konkrét vitás ügyek 

eldöntésénél a szerződési mintákból, az okiratokból indultak ki. Az állásfoglalások 

azonban, amelyeket kifinomult jogászi nyelvezettel végül megfogalmaztak és írásba 

foglaltak, annyira absztraktak, hogy a kiindulópontul szolgáló konkrét 

megállapodást sokszor nehéz mögötte felismerni, a komprimált összefoglalásból 

rekonstruálni. 

A római jog tudománya kezdettől fogva ismeretelméleti problémákkal küzd.
22

 A 

klasszikus római jogászok állásfoglalásai szinte kizárólag a Kr.u. 6. század, 

Jusztiniánusz korának jogi iskoláinak tolmácsolásában maradtak ránk. A Digesta 

egyes fragmentumait ezért először a szövegkritika módszerével kell vizsgálni: meg 

kell próbálni különválasztani a klasszikus (1-3. sz.), a posztklasszikus (4-5. sz.) és a 

jusztiniánuszi elemeket.
23

  

Brissonius szuverén módon vegyíti a jusztiniánuszi kodifikáció forrásanyagát 

Plautus, Cato, Varro vagy Horatius munkáival. Hiba csúszott talán a 

módszertanába? A történeti hűségre egyébként olyan kényes humanizmus elveit 

talán ignorálta szerzőnk? Nem, Brissoniusnak nem róható fel történetietlen szemlélet 

vagy dilettantizmus. A modern kutatások, például a jogi papirológia eredményei azt 

mutatják, hogy a szerződési formulák meglepően stabilak és stagnálóak.
24

 Négy-öt 

évszázad távlatában is változatlan, állandó marad a szerződési formula magja, csak 

kisebb regionális eltérések diagnosztizálhatók a fogalmazásban.
25

   

A fenti rövid, problémafelvető áttekintés is mutatja, hogy a római jogi 

szövegeket nem kezelhetjük úgy, mint egy modern törvénykönyv paragrafusait. A 

római jogtudomány bizonyosan komoly befolyást gyakorolt a római jogéletre, de 

nem azonosítható azzal. A jogrendszer működésére sok egyéb tényező is hatással 

volt – elég ha pusztán arra utalunk, hogy a római per agonisztikus jellegű;
26

 a iudex 

jogilag képzetlen, laikus elem és a jogászi szakvélemények nem racionális 

megfontolások, hanem tekintélyelv alapján kerültek alkalmazásra.
27

 

Ehhez járul az a felismerés, hogy a modern törvénykönyvek sem adnak kielégítő 

képet az adott ország jogéletéről, jogrendszerének működéséről. Egy amerikai 

jogtörténész jegyezte meg szellemesen, hogy „a Code civil körülbelül annyi 

ismeretet közvetít a korabeli Franciaország jogéletéről, amennyit az Aida az 

egyiptomi történelemről.‖
28

 Kétségtelen, hogy a jogtudós számára egyszerűbb a 

Code Napoleont felütni, mint empirikus kutatásokat végezni. A jogtudomány 

mindenkor is hajlott arra, hogy (kényelmesen) ignorálja az empirikus valóságot. Ez 

a tendencia fokozottan jelentkezett a 19. században a római jog kutatása terén is. 

Mitteis például pontosan tudta, hogy a római magánjogi rendszer íratlan jog volt, 

mégis úgy vélte, hogy a Pandekták jelentették „a kizárólagosan hatályos római 

törvényeket‖ (die ausschließlich geltenden römischen Gesetze).
29

 A jogtudósi 

                                                           
22 V. ö. Luhmann 1993: 84sqq. 
23 Knütel 1998: 33, 65. 
24 Jakab 2009: 3. 
25 Harrauer 1980: 112sqq.; Jördens 1990: 301sqq. 
26 Nörr 1966: 71. 
27 Friedman 1975: 32-39. 
28 Friedman 1977: 47. 
29 Mitteis 1891: 2. 
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kommentárok és a római jog szerinte is azonos fogalmat képeznek. Ez a nézőpont 

korának tudományos irányvonalában gyökerezik: a legnevesebb német jogászok 

éppen azon dolgoztak ebben az időben, hogy a Digestából kifejlesszék a modern 

német ipari- és nemzetállam magánjogi törvénykönyvét, a BGB-t.
30

 

A pandektisztika absztrakt felfogása azt eredményezte, hogy a római jog 

elszigetelődött az ókortudományoktól. Ennek káros hatásaira a közelmúltban több 

kutató ismételten is felhívta a figyelmet.
31

 Ezek a felismerések új kutatási irányzat 

kialakulásához vezettek a római szerződési jogban. Az eladói kellékszavatosságról 

írt monográfiámban
32

 már megkíséreltem a rejtett hibákért való helytállást a jogélet 

aspektusából bemutatni; ennek értelmében nagy teret kapott a szerződési kikötések 

vizsgálata. Az új kutatási módszer új felismerésekhez vezetett az anyagi jogban is és 

lehetővé tette a különböző antik jogkörök összehasonlító elemzésének bázisán a 

szerződési modellek újszerű rekonstrukcióját. Ezt a módszert igyekeztem 

továbbfejleszteni a veszélyviselésről szóló monográfiámban is.
33

 

A gazdaságtörténeti kutatások kimutatták, hogy a Földközi-tenger medencéje az 

ókor folyamán mindig gazdasági egységet képezett; különösen igaz ez az Imperium 

Romanumra. A proszopográfiai munkákból látjuk, hogy sokszor az egyes 

népcsoportok is erős mobilitást mutatnak.
34

 Az epigráfiai források tanúsítják, hogy a 

görög és a latin nyelvű elem sokszor a Birodalom legkülönbözőbb részein bukkan 

fel. Az üzletemberek, a gazdasági élet szereplői már az ókorban sem ismertek 

földrajzi vagy politikai határokat. Az okirati anyag alapján a jogélet a fent vázolt 

sokszínű képet mutatja: a szerződés nyelvét (demotikus, görög, latin vagy egyéb), az 

alkalmazott szerződési formula kiválasztását, a felelősségre és a veszélyviselésre 

vonatkozó mellékegyezményeket a szerződő partner személye, az üzletkötés helye 

vagy a fél nyelvismerete alapján döntötték el. 

Az új módszer forradalmasíthatja a római jog kutatását: a 19. század a modern 

magánjogi nemzeti kodifikációk számára keresett nyersanyagot a római jogban, 

ezért a rendszeralkotásra, a feszes dogmatika megteremtésére koncentrált, ami 

sokszor anakronisztikus interpretációkhoz vezetett.
35

 Korunk számára ez a kutatási 

módszer — és ez a kérdésfeltevés — elavult, hisz a nemzeti jogok zsákutcájából 

éppen kifele tapogatózva az európai magánjog kontúrjait igyekszünk megtalálni. A 

közismert mondás, hogy a múlt (a történelem) ismerete nélkül semmilyen jövőkép 

sem képzelhető el, a jog művelőire is igaz. A Római Birodalom jogegységesítő 

törekvései és partikularizmusa — kellő absztrakció után — történetileg távoli, mégis 

tanulságos modellként szolgálhatnak az új európai magánjog formálásához, 

csiszolásához is. 

 

4. A szerződési formulák az utóbbi évek szakirodalmában 

Dieter Nörr, a Müncheni Egyetem Leopold Wenger Intézetének nemzetközileg 

elismert római jogi professzora már az 1986/87-es tanévben szemináriumot hirdetett, 

                                                           
30 Coing 1967: 110sqq. 
31 Bürge 1998: 155. 
32 Jakab 1997: 153sqq. 
33 Jakab 2009: 187sqq.; Jakab 2011b: 170sqq. 
34 Wesenberg / Wesener 1976: 46sqq. 
35 V. ö. Winkel / Giltaij 2013: 128sqq. 
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amely a Digestában Scaevola neve alatt található (közvetlenül vagy közvetve ránk 

maradt) szerződési formulák összegyűjtését és elemzését tűzte ki célul. Az 1991-ben 

Walter Selb által Bécs mellett, Badenben megrendezett konferencián Dieter Nörr és 

Gerhard Thür a nemzetközi fórum előtt ismételten felhívta a figyelmet a szerződési 

formulák összegyűjtésének sürgető szükségességére. Dieter Nörr maga is több 

tanulmányt szentelt az utóbbi években az új módszer alkalmazásának és 

továbbfejlesztésének és meglepő eredményeket mutatott fel egy-egy jogintézmény 

elemzésénél.
36

 Elszórtan jelentek meg, főleg a fiatalabb kollégák tollából, az 

okiratokkal, szerződési formulákkal ill. a szerződési gyakorlattal részleteiben is 

foglalkozó munkák,
37

 de eddig nem született egyetlen átfogó gyűjtemény sem az 

okirati és szerződési formulákról. 

A 2002-ben Würzburgban megrendezett 34. Deutscher Rechtshistorikertagon 

Ulrich Manthe vezetésével (Universität Passau) külön szekció foglalkozott a 

jogélettel. Ennek keretében Ralph Backhaus (Marburg) a társasági szerződés, Peter 

Gröschler (Mainz) a vadimonium, Jakab Éva (Szeged) a veszélyviselés okirati 

gyakorlatát elemezte.
38

 2003 szeptemberében az Alexander von Humboldt és a Fritz 

Thyssen Alapítvány támogatásával és Wolfgang Ernst (Zürich) közreműködésével 

Nagycenken „Vertragspraxis und Römisches Recht― címmel konferenciát tartottunk, 

amelyre Németországból, Ausztriából, Olaszországból és Közép-Kelet-Európából 

érkeztek római jogászok és jogtörténészek. Az előadások új adalékokkal szolgáltak a 

szerződési gyakorlatról, a kéziratok gyűjteményes kötetben is megjelentek.
39

 Azonos 

módszertani és jogtörténeti célt követett a 2005 novemberében Budapesten, az 

Andrássy Egyetemen megrendezett konferencia.
40

 

Rolf Knütel a közelmúltban a haszonélvezettel foglalkozó tanulmányában arra a 

következtetésre jutott, hogy számos jogtudósi vélemény egyáltalán nem érthető meg 

az alapul szolgáló ügyleti formulák ismerete nélkül.
41

 A jogtudósi kommentár 

sokszor az első pillantásra ellentmondónak, zavarosnak látszik, amit sok kutató 

interpolációk feltételezésével próbál feloldani.
42

 Knütel tanulmánya záró soraiban 

türelmetlenül sürget, hogy a római okirati formulákat modern gyűjteményes 

kiadásban kellene közzétenni.
43

 

Jelen kötet a szerződési jogra korlátozódik (a családjog, a dologi jog és az 

öröklési jog, ahol a formulák szintén meghatározó szerepet játszanak, egyelőre nem 

került feldolgozásra); sőt, a szerződések közül is pusztán a konszenzuális 

szerződések képezik e kötet tárgyát. A szerződési jog terén, Gaius rendszeréhez 

igazodva, a legfontosabb szerződési típusok feltérképezése a cél.  

Már Ernst Rabel hangsúlyozta, hogy a felelősségi és veszélyviselési szabályok 

annyira kazuisztikusak a római jogban, hogy pl. az adásvételen belül külön kell 

                                                           
36 Az actio tutelae performulájáról l. Nörr 2000: 179-215; a jogszavatosságról Nörr 2004: 152sqq. 
37 Gröschler 1997: 97sqq.; Wolf 2001: 73-132; Meissel 2004: 131sqq. 
38 Az előadások publikált változata a Savigny-Zeitschrift, ZRG RA 120 (2003) évfolyamában olvasható. 
39 Usus Antiquus Juris Romani. Antikes Recht in lebenspraktischer Anwendung, szerk W. Ernst / É. 

Jakab, Springer, Berlin u.a., 2005. 
40 Az előadásokat szintén gyűjteményes kötetben publikáltuk: Kaufen nach Römischem Recht. Antikes 
Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen, szerk. É. Jakab / W. Ernst, Springer, Berlin u.a. 2008. 
41 Knütel 2002: 352-358.  
42 L. például Beseler munkáit, vagy Haymann 1928: 358sqq. megjegyzéseit. 
43 Knütel, a.a.O. 358. 
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választani a rabszolgavétel, a borvétel, vagy az ingatlan adásvételének szabályait.
44

 

Hasonlóan célszerű differenciálni a locatio conductio témáján belül a például a 

dologbérletnél a lakásbérlet és a telek (házas ingatlan) bérleti szabályai között, vagy 

a vállalkozási szerződésnél az építési és a fuvarozási szerződés szabályai között.
45

 

Mindegyik szerződési modellnek speciális szerződési kikötései és gazdasági 

kockázatai vannak, ezeket a szerződő partnerek a megállapodásuk keretein belül 

(nem a diszpozitív jognak átengedve), a kockázat-telepítés speciális klauzuláival 

igyekeztek szabályozni.
46

 Róma jogászai, kazuisztikus módszerükből eredően, 

következetesen arra törekedtek, hogy az egyes szerződési típusok jellemző 

modelljeit tiszteletben tartsák és döntéseikben kövessék. 

 

 

2. §. Humanizmus és jogtudomány 
 

A „humanizmus, humanista‖ szavak mindennapos szókincsünk részét képezik. 

Sokszor az a benyomásunk, hogy túl gyakran bukkannak fel ezek a szavak politikai 

beszédek, zsurnalisztikai termékek vagy programírások soraiban, amint azt már 

Kristeller is felrója: „In den Diskussionen unserer Tage ist der Begriff 

‚Humanismus’ zu einem jener Schlagworte geworden, die gerade wegen ihrer 

Unbestimmtheit eine beinahe universale und unwiderstehliche Anziehungskraft 

haben. Jedermann, der an menschlichen ‚Werten’ oder am ‚Wohlergehen des 

Menschen’ interessiert ist, wird heute als ‚Humanist’ bezeichnet, und es gibt kaum 

jemanden, der in diesem Sinne des Wortes kein Humanist sein möchte oder 

wenigstens vorgeben möchte, einer zu sein.―
47

  

A „humanista‖ szó elcsépelt attribútummá vált, mert többnyire univerzális 

töltelékszóként, banalitásként használják. Bárki, aki az „általános emberi értékekre‖ 

vagy az „emberiség javát‖ szolgáló intézkedésekre hivatkozik, a humanista jelzőre 

apellál. A humanizmus eszméje és a humanista ember (mint jelenség) azonban 

történetileg valójában egy szűken körülhatárolt korszakhoz és politikai-kulturális 

irányzathoz kötődik.
48

 

A humanizmus szellemi áramlata az itáliai reneszánsz terméke, de „diffúzió‖ 

útján gyorsan elterjedt a francia, német, angol és más európai kulturális-tudományos 

körökben is. A humanizmus kialakulásának politikai és társadalmi háttere a 

városállamok felemelkedése és a városi polgárság gazdagsága volt Itáliában. E 

politikai uralmi rendszer és a feltörekvő új társadalmi réteg világnézete és 

életformája volt a humanizmus.
49

 

A humanista megjelölés talán először a 14. században jelentkezett a humán 

tudományok művelőinek és oktatóinak megnevezésére. A humanista tanokat már 

ebben az időben is a studia humanitatis, studia humaniora, humanitas jelzőkkel 

                                                           
44 Rabel 1921: 554sqq. 
45 Ezt az elvet követi már például Pókecz Kovács Attila kiváló doktori értekezése a locatio conductio 

operis, a vállalkozási szerződés fajtáiról. 
46 Átfogó elemzést nyújt Frier 1980: 21sqq. a lakásbérlet római szabályozásáról, hasonló elméleti 
alapokból kiindulva. 
47 Kristeller 1974: 177. 
48 A reneszánsz és humanizmus fogalmához v. ö. Szerb 1941: 223sqq. 
49 Niethammer 1968: 94. 
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illették. Sőt, a fogalom gyökerei az ókorig nyúlnak vissza: már Aulus Gellius
50

 is 

használja a fogalmat, amikor Noctes Atticae című művében a humán tudományokat, 

a humaniora studiumát „sokoldalú, az emberrel foglalkozó művelődési 

tudománynak‖ nevezi.
51

 A gyökerek a humanitas szóban keresendők, amit már 

Ciceró használt „emberség emberiesség, méltányosság‖ értelemben.
52

 

A humanizmust először a felvilágosodás irodalma nevezte kifejezetten önálló, 

korszakalkotó periódusnak a tudományok történetében. Voltaire és Montesquieu 

használták először az itáliai reneszánsz vezető ideológiájára, a műveltség átfogó 

koncepciójára a humanizmus megjelölést.
53

 Az eszmei áramlat fő jellemzője és 

vívmánya, hogy kiszorította a keresztény vallásos életszemléletet és új világképet 

alakított ki.  

A felvilágosodás nagy gondolkodói a középkortól elszakadást, az új, 

emberközpontú világkép felemelkedését ünneplik a humanizmus eszméjében. 

Azonban csak Burckhardt ismeri fel először, a 19. században, hogy a humanizmus 

nem pusztán az antik irodalom felfedezése, hanem az „antike Weltsicht,‖ az ókori 

világnézet újraélesztése is egyben.
54

 Hangsúlyozza, hogy a középkorban az öntudat 

két oldala – a világ felé, kifelé és az ember belső lénye irányába – mintegy 

lefátyolozva, félálomban szenderegtek. A fátylat a hit, a gyerekes elfogultság 

szövetéből szőtték. E fátylon keresztül a világ furcsa módon elszíneződve sejlett át, 

és az ember csak a közösség (a faj, nép, párt, egyesület vagy család) részeként 

létezett. A fátyol először Itáliában lebbent fel; új, objektív szemlélet született, amely 

az államot vagy a világ más kívülálló elemeit bizonyos távolságból szemléli. 

Emellett azonban ereje teljében felemelkedett a szubjektív elem is: az ember 

szellemi egyéniséggé vált. Korábban így emelkedett ki a görög a barbárokkal 

szemben vagy az individuális arab az ázsiai fajokkal szemben.
55

  

A humanizmus kezdetben valójában egy új oktatási-művelődési koncepció 

formájában hódított.
56

 A tudományok újjáéledése a 14. századtól megteremtette az 

igényt egy új, a középkori vallásos életszemlélettől és műveltségtől eltérő oktatási 

program,
57

 egy új műveltségi felfogás kidolgozására. A központi motívum ebben 

kétségkívül az ókor újrafelfedezése volt, a visszatérés a klasszikus Róma elegáns, 

ünnepelt latin szerzőihez.  

 

1. Vallás és individuum 

A középkori világnézettől való elfordulást és a forradalmian új erkölcsi-etikai 

irányelvek hirdetését jól érzékelteti a képzőművészet képnyelve. Egy szemléletes 

képzőművészeti példát szeretnék idézni, két hasonló allegóriákkal dolgozó, de 

gyökeresen ellentétes értékítéletet tükröző grafika összehasonlításával. A két művész 

eltérő koncepciója plasztikusan jeleníti meg az egész világkép gyökeres 

                                                           
50 Aulus Gellius a Kr.u. 2. században, 130-170 között élt Rómában. 
51 Gell. NA 4,2,3. 
52 Szerb 1941: 238. 
53 Rumpler 2004: 2. 
54 Rumpler 2004: 26. 
55 Burckhardt 1860: 99.  
56 Wieacker 1967: 93. V. ö. kritikusan a 15. századi magyar oktatás aspektusából Márki 2008: 300sqq.; 

Janus Pannoniusra koncentrálva Kubinyi 2008: 487sqq. 
57 Niethammer 1968: 261-269. 
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megváltozását. A művészettörténeti elemzés Erwin Panofsky kiváló dolgozatára 

épít.
58

  

A Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe gyűjteményében található 

egy 1560/70-ből származó tollrajz, amely a koros filozófus dilemmáját jeleníti meg 

jelképek segítségével. A filozófus két allegorikus nőalak között áll és választania 

kell az általuk képviselt gyökeresen ellentétes életfelfogások közül. Maga a 

motívum ókori előzményekre épít: már az idősebb Philostratos Herkules-ítéletként 

emlegeti az erkölcsös és a bűnös életvitel közti választást. 

Az alaptémát a középkori keresztény ikonográfia is kedvelte és az égi és az 

alvilági hatalmak harcaként ábrázolta a halandó ember lelkéért. Szép példa erre egy 

középkori grafika, amit Baselben, a Kunstsammlung-ban őriznek. A kép 

középpontjában álló férfialakot balról egy angyal bátorítja, míg jobbról egy 

ördögfigura cibálja: az angyal a keresztény Caritast (irgalmasságot) képviseli, míg 

az ördög a bűnös tékozlást jeleníti meg. Az irgalmasság – tékozlás paradoxont 

egyértelművé teszi, hogy a kép középpontjában a polgár pénzes erszénye a harc 

tárgya (és közvetve természetesen a lelke is).  

De nézzük, hogyan jeleníti meg a humanista grafikus a Herkules-ítéletet? A kép 

középpontjában álló idős férfialakhoz balról egy mezítlábas, szegényesen öltözött 

nőalak lép, aki zárt erszényt tart a kezében. Lába mellett egy béka ül és az Avaritia 

felirat jelzi, hogy a zsugoriságról van szó. Jobbról egy divatosan és gazdagon 

öltözött, aranyos szandált viselő szép nőalak áll, aki a Magnificentia (nagylelkűség) 

megtestesítője. Kezében az uralkodás jelképét, egy három mezőre osztott 

földgömböt tart. A filozófus gesztusából egyértelműen látszik, hogy már döntött a 

Magnificentia, a szép, gazdag, nagylelkűen adakozó nőalak javára. 

A középkori és a humanista életszemlélet közötti gyökeres ellentétet nem is 

lehetne plasztikusabban megjeleníteni: az erkölcsi ideált tökéletesen humanizálta és 

szekularizálta az új szellemi áramlat. A középkorban a puritán, aszkéta életvitel 

számított erénynek. A humanizmus az aszkétizmust zsugoriságnak tekinti, elutasítja. 

Helyette az aranyos szandálban lejtő, elegánsan öltözött, nagylelkű nőalakot 

választja, aki a középkori ikonográfiában még a könnyelműség, tékozlás, esetleg az 

erkölcstelenség megtestesítőjének számított volna. A szerepek felcserélődtek. A 

humanista elismeri, igenli és ünnepli a nagylelkű adakozót, az esztétikai élvezetet, 

az életörömet, a nemes célú pénzköltést és a hírnevet. A hírnév és hatalom ünneplése 

a szekularizált erkölcsi életszemlélet tipikus reneszánsz jelensége, amely az ókori 

filozófiából táplálkozik. Arisztotelész etikája az antieszkétikus paradigma.
59

 Ellenzi 

a természetes emberi vágyak elnyomását, ehelyett az ’areté’ ideálját hirdeti. Az 

’arete’ az ösztönök hasznos, célszerű összhatását jelenti azáltal, hogy az ellenkező 

irányú ösztönök dinamikus egyensúlyba kerülnek. A helyes etikai magatartás mindig 

középen helyezkedik el: a bátorság a gyávaság és a vakmerőség között, a valódi 

nagylelkűség a kicsinyes kapzsiság és a céltalan pazarlás között.
60

 Az arisztotelészi 

                                                           
58 Panofsky 1998: 820-1017.  Ervin Panofsky életművéhez annyiban személyes kapcsolat is fűz, hogy 

eddig két alkalommal volt alkalmam életének és munkásságának fontos helyszínén, Princetonban, az 

Institute for Advanced Study könyvtárában néhány hónapot kutatni. Személyes ismeretség és barátság  
fűz özvegyéhez, Gerda Panofskyhoz, aki ma is gyönyörű régi házukban él Princetonban és szakmai 

körökben jól ismert, tiszteletre méltó művészettörténészi munkásságáról. 
59 Panofsky 1998: 825: „das ewig gültige Paradigma einer antiesketischen Ethik.‖ 
60 Például Aisztot. NE 1130a. 
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etika a humanizmus erkölcsi irányelve. Ez a dinamikus egyensúlyra törekvés 

figyelhető meg a művészet és a tudomány minden területen. 

 

2. Lingua nobilissima 

A humanizmus a „szó és a nyelv tudománya.‖ A humanisták vallják, hogy a nyelv
 
a 

szellem egyetlen lehetséges kifejezési formája. A nyelv minden: a nyelv az ember 

lényege, a nyelv által vagyunk képesek a környező világunkat felfogni, leírni, 

értékelni és formálni, változtatni. Az emberi minőség sokszorosan is a nyelv 

függvénye; a műveltség csak a nyelven keresztül érhető el. A nyelv vezet az erkölcs, 

a tudás, a tudomány és a vallás felé is. Aki nem ura a nyelvnek, aki nem tudja 

tökéletesen kifejezni magát, annak nem lehetnek logikus gondolatai, és az nem 

értheti meg Istent sem.
61

 

A humanisták szemében egyetlen tökéletes nyelv létezett, a nobilissima lingua, a 

legnemesebb nyelv, a klasszikus latin. A latin nyelv tökéletes elsajátítása minden 

művészet, műveltség és tudomány kiindulópontja. A humanisták tulajdonképpen 

esztéták voltak: költők, írók, literátorok, akik a „szépet‖ keresték a szavakban, a 

nyelvben is.
62

 A szép beszéd, a mondatok hatásos felépítése, a választékos 

kifejezések használata elsősorban esztétikai élvezetet jelentett. Azt vallották, hogy 

szép és elegáns nyelvi köntös nélkül nem képzelhető el jó tartalom.
63

 

A klasszikus, elegáns ókori latin nyelv „felfedezése‖, a középkori barbár latintól 

való megszabadítása, a latin források kritikai értelmezése, az eredeti szövegrétegek 

feltárása a humanisták egyik legfontosabb célkitűzése.
64

 

A humanisták vallották, hogy a műveltség csak a nyelven keresztül érhető el. 

Minden tudomány alapja tehát a philologia. A latin forrásszövegek autentikus 

kiadásai, a forrástanulmányok az egyik legjellemzőbb humanista műfajt képviselik. 

Ehhez kapcsolódik az a tudományos áramlat, amely célul tűzte ki átfogó, 

rendszerező szótárak, értelmező szótárak, szakszótárak kiadását.
65

 E tipikus 

humanista műfajt jeleníti meg Brissonius jogi szakszótára, amelyet Jusztiniánusz 

császár törvénykönyvei alapján állított össze.
66

 Az eredeti forrásokhoz való 

visszatérés, az autentikus szövegek visszanyerése és a szó, a kifejezés tisztelete 

jelentkezik Brissonius munkásságában is. Brissonius a humanizmus utolsó nagy 

nemzedékének tagja, de munkássága mégis minden ízében a humanista tudomány 

értékeit és céljait képviseli. 

A humanizmus új oktatási-művelődési koncepciót dolgozott ki, amelyben a 

humán tárgyak fontos propedeutikai szerepet játszottak.
67

 A felsőfokú képzésben 

először a studia humaniora (humanitas) tárgyait oktatták: Grammatika, Rhetorica, 

Poetica, Historia és Ethica. E tárgyak adták minden szakképzés alapvető műveltségi 

magját, a képzett, kiművelt ember lényegét. A humaniora abszolválása után lehetett 

a három szaktudomány (teológia, jog, orvostudomány) valamelyikét választani, 

professzionális szakképesítést szerezni. A humanista tárgyak azonban nem 

                                                           
61 Muhlack 2004: 17.; Szerb 1941: 231sqq., 239sqq. 
62 Muhlack 2004: 15. Szép magyar párhuzam Janus Pannonius munkássága, v. ö. Kubinyi 2008: 474sqq. 
63 Szerb 1941: 241. 
64 Niethammer 1968: 269. 
65 Muhlack 2004: 16. 
66 Winkel 2011: 231sqq. 
67 Muhlack 2004: 17. 
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alárendelt, bevezető tárgyak voltak ebben a „tanrendben‖. Inkább fordítva igaz ez, a 

felsőbb tudományok voltak a humanitas függvényei. Az alapozó jellegű humanista 

oktatási modell elterjedése után a szellemi áramlat betört a „szaktudományok‖ 

oktatásába is, azok képzési modelljét is átformálta.  

 

3. A humanista kozmosz 

Monsignore Giovanni Battista Agucchi a késő-humanizmus egyik jeles 

képviselője:
68

 a festészet és a költészet csodálója, literátor, kora művészei között 

szaktekintélynek számító tudós, az asztronómia és Galileo Galilei lelkes híve. 1611-

ben „Del Mezzo. Discorso Accademico‖ címen tanulmányt írt, amely az 

arisztotelészi és a neoplatonista szemléletet ötvözi. A munka Dante soraival 

kezdődik: „Nel mezzo dal cammin di nostra vita – Az emberélet útjának felén…‖ 

majd a görög és latin szerzők műveit tallózva arra a megállapításra jut, hogy a jóság 

és a szépség a „mezzanità‖ alapelvét testesíti meg.
69

 Az építészeti arányok, a 

várostervezés, maga a teremtés is a „közép elvét‖ követi, melynek mottója: MEDII 

CUPPEDINE VICTAE. Még Galilei korszakalkotó felfedezését, a Jupiter négy 

azonosított bolygóját is érvként használja fel Agucchi, hogy tézisét meggyőzőbbé 

tegye. Szerinte a világ alkotóelemeit is a „közép vágya‖ vezérli, a kozmosz 

egyensúlya is ezen alapul. A Teremtő is ezt az etikai-szellemi vezérelvet követte a 

bolygók elrendezésében. 

A humanizmus kiemelkedő képviselői tipikusan több művészeti- vagy 

tudományágban is jeleskedtek, így természetes jelenség volt, hogy az ókori szerzők 

bölcsessége, etikai felfogása nem csak az írók-költők műveiben, hanem az építészek, 

matematikusok, asztronómusok műveiben is tükröződik. Kiváló példa erre Galileo 

Galilei személye, aki kezdetben egyáltalán nem természettudósi pályára készült. 

Apja neves zenész és zenetudós volt, így Galilei is a zene bűvöletében nőtt fel. 

Komoly irodalmi műveltségre is szert tett, maga is verseket írt, évekig foglalkozott 

kedvenc szerzőjével, Aristóval. Összehasonlító tanulmányt írt Aristo, Orlando 

Furioso és Tasso, Gerusalemme Liberata című művéről.
70

 Sőt, a festészettel is 

kokettált; életrajzírói szerint ifjú korában több időt szentelt a festésnek mint a 

matematikának.  

Az is tény, hogy egész életében ápolta barátságát a neves firenzei festővel, 

Lodovico Cigolival (1559-1613). Kettejük szellemi kapcsolata és rendszeres 

levélváltása szép példa arra, hogyan hatottak egymásra a humanizmus látszólag oly 

különböző területei mint az asztronómia és a festészet. Galilei mindig részletesen 

beszámolt barátjának kutatásairól és felfedezéseiről; de Cigoli is szenvedélyesen 

érdeklődött az új tudományos eredmények iránt. Köztudott, hogy Galilei kiváló 

minőségű távcsövével a Hold felszínét vizsgálta és szenzációs eredményekre jutott. 

Lenyűgöző, hogy Lodovico Cigoli egyik híres festményén, amely Szűz Mária 

Mennybemenetelét ábrázolja,
71

 a Szűz lába alatt, a kép alján a Hold felszínét Galilei 

                                                           
68 Bolognában született 1570-ben, 1607-tól Rómában élt, Aldobrandini bíboros „maggiordomo―-ja volt 
(1615-1621), majd Amasia püspöke és pápai nuntius Velencében, l. Panofsky 1956: 38.    
69 A mű kézirata Firenzében, A Bibliotheca Nazionale-ban található, idézi Panofsky 1956: 38-41. 
70 Panofsky 1956: 5. 
71 Assunta, freskó a Santa Maria del Popolo székesegyházban, Rómában.  
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legújabb asztronómiai megállapításait felhasználva, azokat hűen tükrözve ábrázolja 

a festő. 

A humanizmus átfogó jelentőségét, az élet minden szegmensét átitató világnézeti 

jellegét jól mutatja az államelmélet és az építészet kapcsolata is az itáliai reneszánsz 

korában. Machiavelli műve
72

 (Il principe, A fejedelem) nem csak az 

államelméletben volt új korszak nyitánya, hanem közvetlenül hatott korának 

építészeti felfogására is. Kimutatható, hogy Cosimo Medici firenzei palotái, 

városrendészeti tervei a machiavellista uralkodói felfogás jegyében fogantak. 

Cosimo Medici ugyanis nem csak az állam alapelveit tanulmányozta, hanem 

szenvedélyesen elmélyült az építészeti tanokban is. A Città, a város új víziója 

lebegett szeme előtt, amikor nagy művészek sorát (elég itt Michelangelo Buonarotti 

nevét említeni) alkalmazta, hogy felépítsék Firenze erőt, hatalmat, szilárdságot és 

uralkodói akaratot sugárzó központját.  

Palladio, a zseniális reneszánsz építész is hangsúlyozta elméleti írásaiban, hogy 

az épületnek mindig a megrendelőhöz, az emberhez, annak jelleméhez, 

szükségleteihez kell igazodnia.
73

 Az itáliai reneszánszot Burckhardt a képzett és 

dilettáns uralkodó-építtetők korszakának nevezte: az építészet a korszellemet, a 

hírnevet jelenítette meg.
74

 A reneszánsz díszes palotái, domborművei és szobrai 

egyaránt szóltak a jelennek és az utókornak. 

A reneszánsz építészet azonban nem pusztán a humanista szellemi áramlatokból 

táplálkozott. Az elméleti munkák sokat idézik Vitruviust, az ókori Róma híres 

építészét. A fejedelmek és az építészek is lelkesen tanulmányozták az ókori romokat, 

a régészeti leleteket.
75

 Egyedül Antonio Averulino (Filarete) nevére és elméleti 

építészeti írásaira utalnék itt, amelyek 1460-1464 között születtek
76

 és a gótikus 

stílust csepülve a reneszánsz építészet irányelveit dicsőítik. Számunkra fontos 

adalék, hogy a mű egyik példánya Matthias Corvinusnak készült; ez a kézirat ma 

Velencében található, a Szent Márk-könyvtárban.  

A történelmi viharok által hamarosan elsöpört, de Mátyás király uralkodása alatt 

ígéretesen bimbózó magyarországi humanizmus az európai áramlatokhoz hasonló 

komplexitást mutat. Tudjuk, hogy Mátyás udvarában élt és alkotott Janus Pannonius, 

Antonio Bonfini vagy a kicsit hóbortos Geleotto Marzio is. Mátyás dicsőségét és 

tetteit neves kortárs történetírók és szépírók örökítették meg.
77

 A humanizmus 

eszméi tetten érhetők nagy királyunk törvényeiben, rendeleteiben, politikai 

törekvéseiben és mecenatúrájában is.
78

 A korabeli elit, különösen Mátyás és körének 

legendás humanista műveltségét jól példázza a híres Corvina-Könyvtár.
79

 

 

4. A humanista tudós 

                                                           
72 N. Machiavelli, A fejedelem, ford. Lutter Éva, Budapest 2006. 
73 Burckhardt 1860: 16. 
74 Burckhardt 1860: 1-2. 
75 Burckhardt 1860: 35sqq. 
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 23 

A humanizmus nem pusztán az iskolai vagy az egyetemi oktatásban töltött be 

korszakalkotó szerepet. Számos humanista tudóst ismerünk, akik egész életpályájuk 

során az egyetemen kívül tevékenykedtek, sohasem oktattak katedrán. Mondhatjuk, 

hogy a humanista tipikusan inkább költő, író, politikus — képzett és kiművelt 

államférfi vagy szakember. A világnézet, a műveltség, a tudományos igény és a 

széles tárgyi tudás a humanista legfontosabb ismérve. 

A humanista hírnévre és teljes értékű életre, az élet élvezetére törekszik. Ezek 

olyan tulajdonságok, amelyek a középkori vallásos tudományban elvetendőek 

voltak. A humanista már nem bibliai példaképeket, hanem inkább az ókori szerzők 

erkölcsi és szellemi értékeit követi és bizonyos értelemben a pogány kultúrát 

képviseli. Cicero és Vergilius becsülték a hírnevet — tehát a hírnév utáni vágy 

pozitív emberi tulajdonság. Ovidius és Epikurosz az életörömöket hirdették — tehát 

ez is a természetes emberi vágyak közé tartozik. 

A humanista tudósok sokszor országhatárok nélkül, Európa híres városaiban 

vándorolva éltek; a „szabadúszó‖ életmód legnevesebb képviselője talán Rotterdami 

Erasmus. Mások állami funkciókat vállaltak, uralkodók megbecsült barátai és 

tanácsadói voltak. III. Henrik büszke volt rá, hogy Barnabás Brissonius az 

udvarához tartozik, és kész bírói vagy igazgatási-politikai funkciók betöltésére. A 

király dicsekedett vele, hogy nincs még egy uralkodó Európában, akinek ilyen 

művelt, tudós híve lenne.
80

 Brissonius személye és életpályája tipikus példa arra, 

hogy a humanista tudós „áttöri‖ a feudális rendi korlátokat. A szellem, a műveltség, 

a tudomány bizonyos demokráciát teremt, a humanista elsősorban a nemzetek feletti 

res publica litteraria polgára.
81  

A humanista tudósok tudatosan elhatárolják magukat a középkortól. Maga a 

terminus technicus, a középkor („Mittelalter‖) elnevezés is ennek az 

elhatárolódásnak a terméke: az a korszak, amely a klasszikus Róma humanizmusa és 

a reneszánsz humanizmusa közé ékelődött.
 

A középkorban a tudományok 

lehanyatlottak, a latin nyelv primitívvé vált, az ókori szerzők szövegeit 

meghamisították. A középkor barbár és tudománytalan, műveletlen periódus volt a 

humanisták szemében. A skolasztika retrográd, formalista érvelése nélkülözte az 

objektív tudományos tartalmat és a szigorúan logikus érvelést. A középkori 

tudomány pusztán vallásos célok kiszolgálója volt, történelmi szemlélet, történelmi 

távlat nélkül.
 

A humanizmus mindennek az ellenkezőjére törekszik: eszményíti a műveltség, a 

szaktudás, a szakmai érvek, a kristálytiszta logika jelentőségét. Vallja, hogy a 

tudománynak önálló belső értékekkel és törvényekkel kell bírnia, nem lehet egy 

külső eszme, ideológia kiszolgálója. 

A humanista tudomány célja az ókor teljes írásos hagyatékának áttekintése, 

művelése. A kutatások először az ókori Róma nagyjaira koncentráltak; különösen 

népszerű volt Cicero, akinek retorikai művészetét, elegáns nyelvezetét 

tanulmányozták és lelkesen utánozták.
82

  

Petrarca életrajzában visszaemlékezik, hogy Cicero nyelvezete már kisgyermek 

korában is elbűvölte. Mindig csak latin szövegeket akart hallgatni, holott a nyelvet 
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még nem is értette, de a latin szép csengése mellett minden más nyelv hangzása 

durvának, érdesnek, barbárnak tűnt a fülének.
83

  

Cicero már az ókori Rómában is az elegáns stílus megtestesítőjének számított. 

Plutarkhosz (49,5) említi az anekdotát, hogy Augustus egyszer az unokáját titkos 

olvasmányon kapta rajta. A fiú előbb elrejtette a könyvet, majd vonakodva átadta — 

Cicero egyik művét. A princeps beleolvasott és az írás annyira lenyűgözte, hogy alig 

tudta letenni, végül dicsérő szavakkal adta vissza unokájának. 

Petrarca azt is elmeséli, hogy apja kezdetben pártolta Cicero iránti rajongását. 

Később azonban attól tartottak a szülők, hogy az antik szerzők elvonják a fiú 

figyelmét a szerintük hasznosabb jogi tanulmányoktól. A családi vitának az lett a 

vége, hogy az apa egy heves összetűzés után az összes ókori írást tűzbe dobta, és 

pusztán két könyv megtartását engedélyezte fiának: Vergiliust pihenésül és Cicero 

Rhetorikáját a szónoklattan tanulmányozására.
84

  

A római szerzők mellett a görög irodalom is népszerűvé vált a humanista 

tudósok körében. De a humanista tudós nemcsak a szépirodalmat tanulmányozta, 

hanem a feliratos emlékeket, a műalkotásokat és a régészeti leleteket is. A 

reneszánsz festők és szobrászok is ókori témákat dolgoztak fel, a humanista eszmék 

szellemében (elegendő itt néhány művészt említeni, így például Leonardo da Vinci, 

Raffaello Santi, Botticelli, Albrecht Dürer, Michelangelo Buonarotti, Andrea del 

Castagno nevét).
85

 

A királyok szinte „kapkodtak‖ a humanista tudósok után: Rotterdami Erasmus, 

Petrarca vagy Enea Silvio Piccolomini minden európai udvarnál ünnepelt vendég 

volt. Barnabás Brissonius is fontos diplomáciai küldöttségben utazott Londonba, 

hogy királyának megnyerje angliai Erzsébet kezét. 

Antonio Loschi, aki először írt kommentárt a Cicero-beszédekhez, szintén 

összekötötte a tudósi és politikusi pályát: először Milánóban, az udvarnál 

tevékenykedett majd a pápa titkára lett.
86

 Cicero-tanulmánya nem pusztán 

tudományos érdeklődés terméke: a beszédek mélyreható elemzését praktikus céllal, 

kora politikai beszédstílusának javítására és saját retorikai művészetének 

csiszolására készítette el.
87

 

A humanista tudomány jellemző törekvése az ókori szerzők munkásságának 

minél teljesebb megismerése. Petrarca büszkén vallja: Studiorum nostrorum non 

inanem vulgi gloriam ventose conlentionis argutiis partam, sed veritatis effectum ac 

virtutis, honestiorem terminum statuamus (Inst. 8,19).
88

 Maga Petrarca is kutatott 

akkor még ismeretlen Cicero művek után, és ebben követője volt Coluccio Salutati, 

Niccolò Niccoli, Giovanni Francesco Poggio Bracciolini és még sokan mások. 

Témánk szempontjából fontosabb a humanista jogászok korai, kevésbé ismert 

képviselőinek megemlítése, akik a philológus és jogász szemével fordultak a 

jusztiniánuszi kodifikáció felé. Andrea Alciato (1492-1550) új alapelveket dolgozott 

ki a római jogászok írásai alapján. Módszerére jellemző, hogy a jogtudósi 
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döntéseket nem rendszerezni akarta – nem belső logikát, zárt rendszert keresett a 

jogászi vélemények mögött. Sokkal inkább arra törekedett, hogy a jogi szövegeket 

más forrásokból (nem jogászi irodalom, feliratok) kiegészítse, és ezáltal új értelmet 

keressen bennük.
89

 Fontos számunkra az a tény, hogy Alciato francia egyetemeken 

is oktatott – tehát felfogása és forráskezelési technikája francia földön is elterjedt, 

így hathatott Brissoniusra is. 

A „közép vágya,‖ az ellentétek egyensúlya uralta a humanista művészetet és 

tudományt, amint azt fent, Arisztotelészre utalva, már említettem.
90

 Ez az etikai 

alapelv annyira átitatta a humanista gondolkodást, hogy a tudományos vagy politikai 

vitákat is az ellentétes vélemények dinamikus ütköztetése és a „közép‖ elérése révén 

próbálták lefolytatni. Maga a vitairat már az ókorban is közkedvelt műfaj volt. A 

görögöknél synkrisis a neve, a latinban az altercatio, concertatio, dialogus vagy 

conflictus megjelöléssel illették. A műfaj lényege a különböző nézőpontok és érvek 

versengése. Ebben a vitában egyik fél sem szükségszerűen a „jó‖ vagy a „rossz‖ 

képviselője. Azonos értékszínvonalat, rokon értékeket képviselő, egyenrangú 

vélemények ütköztetése folyik, amelynek célja az ellentétek feloldása vagy ésszerű 

kompromisszum elérése.
91

 Tipikus ókori toposz a festészet és a szobrászat 

versengése, kifejező módjának összevetése, amely a humanizmus korában is 

közkedvelt téma volt. Egyetlen példára utalnék itt, Galileo Galilei és a festő, 

Lodovico Cigoli fent már idézett, szinte teljes terjedelmében fennmaradt 

levélváltására.
92

  

Brissoniust humanista műveltsége, jogászi képzettsége és tudományos 

munkássága arra determinálta, hogy minden életviszonyt ezzel a magas szintű, 

disztingvált vitakultúrával közelítsen meg. Megítélésem szerint ez vezethette arra, 

hogy a királyi udvar menekülése után Párizsban maradjon és megpróbáljon 

„közvetíteni‖ az ellenséges frontok között. Kompromisszumot kereső magatartását 

nem szabad a kétszínűség, a politikai elvtelenség vagy az őt tisztelő és támogató III. 

Henrikhez való hűtlenség jelének tekinteni. Sokkal inkább arról lehetett szó, hogy 

Brissonius a humanista tudós felfogásával közelítette meg a vallásháború és a 

polgárháború problémáit is. Egyéni tragédiája, hogy a nagy humanisták utolsó 

nemzedékéhez tartozott. A vallásháborúk kora már a humanizmus hanyatlásának a 

kora — az individualista, köztiszteletben álló tudósok ideje lejárt. Fegyveres harc, 

letartóztatás és vérpad, kivégzés lépett az ésszerű érvelés helyébe. 

 

Évszázadok óta vita tárgya, hogy a reneszánsz és a humanizmus kiemelkedő 

képviselői továbbra is vallásos, hívő katolikusok maradtak-e vagy sokkal inkább a 

tudományt emelték a vallás helyébe, azaz elsősorban a tudományban hittek-e. 

Valószínűbbnek látszik az a nézet, amely amellett érvvel, hogy a tudomány és a 

művészet szabad szellemű, elhivatott művelői sem távolodtak el a vallástól, nem 

léptek át az ateizmus világába.
93 
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Rumpler elemzése szerint még Giordano Bruno, Paolo Sarpi, Tommaso 

Campanella vagy Galileo Galilei esetében sem állítható bizonyosan, hogy a vallást a 

tudományra cserélték volna fel. Talán a legmesszebbre Leonardo da Vinci 

merészkedett ezen az ösvényen: Giorgio Vasari azt állítja, hogy Leonardo 

magánéletében teljesen szakított a vallással.
94

 Óvatosságra int azonban, hogy Vasari 

már a Leonardót követő nemzedék általános vélekedését tolmácsolja. Ez a nemzedék 

már nem művelője, hanem analizálója a humanista törekvéseknek.
95

  

Sajátságos jelenség, hogy a természettudomány a humanista tudósok 

életművében háttérbe szorult, viszonylag kis jelentőséggel bírt. Talán ez is 

magyarázatot adhat arra, hogy a humanizmus nem csapott át ateizmusba.
96

 A 

humanista tudomány és művészet mindig következetesen az emberre koncentrált, az 

embert helyezte a középpontba. A humanisták az ember helyét, szerepét definiálják 

a Kozmoszban.  

Végül érdemes röviden utalni a humanizmus vezető személyiségeire, 

ideológusaira és főbb műveikre: Pico della Mirandola (Oratio de dignitate hominis, 

1496); Francesco Petrarca (De sui ipsius et multorum ignorantia); Niccolò 

Machiavelli (Il principe, 1513-1532). A humanisták szerint az ember képes arra, 

hogy a „jót akarja‖; ezért az is szabad elhatározásától függ, hogy a „rosszat 

válassza.‖ Ez is mutatja, hogy a humanistáknál az emberi szabadság a legfőbb erény. 

Olyan adomány ez szerintük, amiben „Erhebenheit und Würde‖ rejlik.  

Már Pico della Mirandola, a közismert humanista tudós figyelemre méltó 

világképet körvonalazott. Szerinte az Atyaisten, a legnagyobb építőmester a földi 

birodalmát „egy házhoz hasonlóan teremtette, mélyreható bölcsessége rejtett 

törvényszerűségeit követve. Méltatlan lett volna a Mindenhatóhoz, ha végső 

teremtményénél, az embernél a kimerültség jeleit mutatta volna. Ezért Isten az 

embert olyan teremtménnyé formálta, amely lényegesen nem különbözik 

környezetétől. De őt állította a teremtés középpontjába és így szólt hozzá: Úgy 

teremtettünk téged, hogy sem halhatatlan, sem halandó nem vagy egészen, azért, 

hogy teljesen szabad és tisztelendő szobrásza és költője légy önmagadnak. Te 

alakítsd ki szabadon a formát, amelyben életedet le szeretnéd élni. Szabadon 

elhatározhatod azt is, hogy az állatok világához fajulsz el. De ugyanúgy szabadon 

dönthetsz arról, hogy az istenség legfelsőbb szféráiba emeld magad saját lelked és 

akaratod puszta elhatározásával.‖
97

  

 

5. Jogtudomány és humanizmus 

A humanizmus eszmei áramlata a jogi gondolkodásban is új irányzatok 

megjelenéséhez vezetett. Közismert, hogy a középkorban, a 11. századtól a 

glosszátorok és a kommentátorok Észak-Itáliában egy erősen skolasztikus, de 

dinamikusan fejlődő és az európai jogfejlődést determináló jogtudományt 

fejlesztettek ki, amely a teológia és a filozófia mellett az egyetemi képzés alapjává 

vált. E jogtudomány elsődleges forrása a jusztiniánuszi kodifikáció volt, amelynek 

autentikus voltát még mindig Jusztiniánusz császár tekintélye alapozta meg. A 
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glosszátorok és a kommentátorok a középkorra jellemző vallásos tisztelettel, a 

tekintélyelv alapján viszonyultak a 6. századi szövegekhez, igyekeztek azt 

ellentmondásoktól mentes, komplex rendszerként értelmezni.
98

 A humanizmus ezzel 

szemben kritikusan szemlélte Jusztiniánusz működését. Nem a posztklasszikus 

császári jog, hanem a „valódi‖ ókori szerzők álltak a humanista tudós 

érdeklődésének középpontjában. Ezért a művelt írók, költők, művészek éles 

kritikával illették a jogot és jogászokat, gúnyolták a „primitív‖ jogtudományt.
99

 

Példaként idézhetnénk megint Petrarcát, aki apja kívánságára ugyan hosszú évekig 

jogot tanult (Avignonban majd Bolognában), de sohasem szerzett jogi diplomát, és 

egész életében gyűlölettel és gúnnyal nyilatkozott a jogról és a jogászokról. Ez a 

tipikus eszmei-ideológiai háttér, amely a humanista tudósokat sokáig távol tartotta a 

jogtudománytól Itáliában.     

A humanizmus eszmevilága elsősorban a Francia Királyság területén gyakorolt 

pozitív, ösztönző befolyást a jogtudomány fejlődésére. Amint azt alább még 

részletesebben kifejtjük, a római jog egészen más szerepet töltött be a francia 

jogfejlődésben és egyetemi oktatásban, mint Itáliában.  

 

 

3. §. Jogászok és jogtudomány francia földön 
 

Közismert, hogy a Francia Királyság jogfejlődése két ellentétes vonulatból indult ki 

a középkorban. A déli tartományok az írott jog területének számítottak (pays du 

droit écrit), ahol a Leges Romanae Barbarorum formájában tovább élő, erősen 

vulgarizált római jog volt sokáig a jogélet alapja.
100

 Ezzel szemben az északi 

országrészek a „pays du droit coutumier‖, a szokásjog uralma alatti tartományok 

voltak. Érdekes módon azonban éppen a kezdetben kevésbé fejlett északi 

tartományokban diagnosztizálható erősebb hajlam a jusztiniánuszi kodifikáció 

szellemi befogadására, itt indult meg egy lassú, beszivárgáson alapuló recepciós 

folyamat.
101

 Ebből ugyan sohasem lett egy teljes mértékű recepció, de a jogászok 

igyekeztek a helyi szokásjogból és a jusztiniánuszi jogból egy individuális „droit 

commun francais‖-t alkotni. A déli országrészekben viszont uralkodóvá vált a 

felfogás, hogy a római jog az írott jog területén is csak a szokás erejénél fogva 

érvényes. E felfogás történeti alapja, hogy a glosszátorok előtt a Breviarium 

Alaricianum volt a római jogi ismeretek forrása, amely azonban nem minden 

tartományban volt érvényben.
102

    

A római jog a humanizmus kora előtt kevés népszerűségnek örvendhetett a 

Francia Királyság területén. A negatív értékítélet oka azonban nem az egyetemek 

tudományos vagy a jogászok elméleti ellenvetéseiben keresendő. Elsősorban 

politikai okok vezettek a komoly ellenálláshoz, amely 1219-ben azt eredményezte, 

hogy III. Honorius pápa (a francia királyok közbenjárására) pápai bullával (’Super 
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specula’) betiltotta a római jog oktatását a Párizsi Egyetemen.
103

 A politikai 

ellenszenv abból eredt, hogy a Német-Római Császárság (a franciák első számú 

ellensége) közvetlenül Jusztiniánusztól vezette le legitimációját. A jusztiniánuszi 

kodifikációt mint „császári jogot‖ is saját örökségének tekintette, amely a területén 

ratione imperii (a császári hatalom okán, mint császári jog) számított hatályos 

jognak. A francia jogászok természetesen elutasították a római jog ilyetén 

recepcióját, már csak az államjogi és nemzeti színezet miatt is. Hangoztatták, hogy 

francia földön a római jog inkább imperio rationis érvényesülhet: azaz akkor 

alkalmazandó, ha az ésszerű szokások ezt igazolják, a joghézag kitöltésére, a király 

által megtűrve.
104

 

A római jog recepciója Franciaországban is először az egyetemi katedrákról 

áramlott szét.
105

 A jogtudomány romanizálását azonban sokáig hátráltatta a fent 

említett pápai tilalom, amely éppen Párizsban, az ország legjelentősebb egyetemén 

száműzte a római jogot az oktatásból. A római jog legnevesebb tudományos 

műhelye és a legszínvonalasabb római jogi oktatás ennek következtében Orleans 

jogi iskolájában fejlődött ki. 

A 13-15. században a francia jogászok elsősorban a szokásjogi normák 

összegyűjtésével és írásba foglalásával foglalkoztak. A jogkönyvek előállítói 

ismerték azonban a római jogot és a kánonjogot is, sőt néha mérlegelték a különböző 

jogrendszerek egymásra hatásának lehetőségét. Jellemző példa erre a „Coutumes de 

Beauvaisis‖, Philippe de Remy, Sire de Beaumanoir munkája: a szerző igyekszik a 

római jogi befolyást mérsékelni és joghézag esetén inkább a szomszédos tartomány 

szokásjogából ajánl normákat vagy egyenesen új szabályokat talál ki, hogy 

valahogyan elkerülje a ius commune alkalmazását.
106

 A helyi szokásjogok írásba 

foglalását a francia állam egyébként tudatosan támogatta is. Főleg a 15. századtól 

figyelhető meg ennek a mozgalomnak a felerősödése. Igen nagy befolyással bírt a 

jogfejlődésre Párizs coutume-jének 1510-es publikálása, mert a párizsi parlament és 

a jogtudomány ezek után elsősorban ehhez a jogforráshoz igazodott.
107

 

A francia jogi iskola önálló fejlődési irányt talált, amit a mos Gallicus 

kifejezéssel jelöl a jogtörténet. Különösen Montpellier és Orleans egyetemén, a 

római jogi oktatás e két jelentős központjában alakultak ki tudományos műhelyek, 

amelyek koruk mos Italicus-át, az Észak-Itáliai városok jogi oktatásának, jogi 

műveltségének színvonalát is túlszárnyalják. A mos Gallicus a 16. század francia 

humanista jogtudományát jelenti, amely korának tipikusan francia műveltsége. 

Jellemző rá, hogy a filozófia és filológia eredményeit és módszereit a jogászi 

gondolkodásban is gyümölcsözteti. A 16. század francia nyelvészei alkották meg 

azokat a vulgata szövegkiadásokat, amelyek az ókori szerzők műveit korunkig 

megőrizték.
108

 A francia iskolából kerültek ki azok a kiváló latinista jogászok, akik a 

római jog forrásait a klasszikus szövegekből akarták megismerni, elvetve 

Jusztiniánusz kodifikátorainak interpolációit. Jusztiniánuszt vagy Tribonianust a 

                                                           
103 Koschaker 1947: 76. 
104 Koschaker 1947: 222.; Lange / Kriechbaum 2007: 946sqq. 
105 Hamza 2002: 60sqq. 
106 Wesenberg / Wesener 1976: 60. Ruszoly 2011: 448-450. 
107 Mitteis 1922: 419sqq. 
108 Például Joseph Justus Scaliger (1540-0609), v. ö. Wesenberg / Wesener 1976: 61. 



 29 

klasszikus jogászi írások hamisítójaként ítélték el (facinora Triboniani); figyelmen 

kívül hagyva azt a tényt, hogy a császár a 6. században nem antiquarista 

érdeklődésből, hanem kodifikátorként, törvényhozóként nyúlt Papinianus vagy 

Ulpianus több száz éves munkáihoz.
109

 A glosszátorok és a kommentátorok latin 

tudása, filológiai és történelmi felkészültsége messze elmaradt a francia humanisták 

műveltsége mögött.  

A 16. század kiemelkedő tudósai nagyrészt Alciatus (1492-1550) és Budaeus 

(1467-1540) tanítványai voltak, akik elvetették Bartolus skolasztikus módszereit.
110

 

Bourges egyeteme válik a 16. század második felében e szellemi mozgalom 

centrumává, ahol számos neves jogász oktatott és alkotott: Duaren (Duarenus), 

Baudouin (Balduinus) és Cujas (Cujacius), majd Hotman (Hotomanus) és Doneau 

(Donellus). Cujacius korának leghíresebb jogeset-elemzője és analitikusa, míg 

Donellus a legnagyobb rendszeralkotója volt. De ehhez az iskolához tartozott még a 

17. században Jacobus és Dionysius Gothofredus is; köztudott, hogy Gothofredus 

nevéhez fűződik a Corpus Iuris Civilis, a jusztiniánuszi kodifikáció 

törvénykönyveinek gyűjteményes nyomtatott kiadása (1583).  

A francia humanista iskola hangsúlyozottan tudományos módszertanával és a 

jogi normákhoz való kritikus, felszabadult viszonyulásával a természetjogi irányzat 

és a korai természetjogi kodifikációk előfutára, ideológiai-szakmai megalapozója. 

Már Hotomanus kodifikációs gondolatokat dédelget az 1567-ben publikált 

Antitribonianus című munkájában: a római jog szerinte csekély befolyást gyakorolt 

a francia jogra, tehát a nemzeti jogot kell előtérbe állítani.
111

 Szerinte a római jog 

recepciója negatív hatással van a jogtudományra, csak növeli a tudományos viták és 

jogi problémák számát, ahelyett, hogy kielégítő megoldásokat kínálna. 

A francia jogtudomány kiemelkedő évszázada kiváló jogászok generációit 

termelte ki. A jogtudományt a tolerancia és a módszertani sokszínűség jellemezte. A 

latinisták mellett a hazai szokásjog összegyűjtésén, rendszerezésén fáradozó 

műhelyek is virágzásnak indultak (pl. Peter Pithou). Az ókori források kutatását sem 

csupán Donellus magas szinten szisztematizáló, absztrakt tudományosságú 

módszerével művelték, hanem sokszor pusztán antiquarista érdeklődésből 

foglalkoztak az ókor jogi és irodalmi szerzőivel.
112

  

A francia jogfejlődésben azonban nem csak az egyetemek és kiváló 

professzoraik, hanem a parlamentek és a gyakorló jogászok, főleg a bírák, is fontos 

szerepet játszottak. Ezen a téren főleg a párizsi parlament tevékenysége bírt nagy 

befolyással az egész francia jogfejlődésre. A párizsi parlament hatásköre a korabeli 

Franciaország területének kb. harmadára terjedt ki, de tekintélye az egész 

királyságban elismert volt.
113

 A párizsi parlament un. curia regis, legfelsőbb királyi 

törvényszék gyanánt működött, amelynek tagjait a király nevezte ki és 

tevékenységükért fizetést is folyósított nekik. A párizsi parlament a városi és 

tartományi bíróság fellebbviteli szerve volt, őrködött a jogalkalmazás egysége és 

törvényessége fölött. A 13. században még királyi tanácsként alakították meg, 
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amelybe a király a feudális urakon és vazallusokon kívül már akkoriban szakképzett 

jogászokat is meghívott.
114

 A parlament később egy fél-feudális szervvé vált, 

amelynek tagjait a király de facto nem bocsáthatta el, és politikai illetve államjogi 

szempontból kulcsfontosságú pozícióval bírt. A párizsi parlament sokszor 

oppozícióba is vonult a központosított királyi hatalommal szemben. A 16. században 

viszont már túlnyomó részben szakképzett jogászok alkották a párizsi parlamentet, 

akik ragyogó humanista műveltséggel és alapos jogtudományi képzettséggel 

rendelkeztek. Ezek a gyakorlati jogászok dolgozták ki a francia magánjog 

rendszerét.  

A parlament elvi élű döntéseket (arréts reglement) hozott, amelyek a jogfejlődés 

menetét a jövőre nézve megszabták. Ezen kívül a királyi rendeleteket a parlament 

regisztrálta (enregistrement), ami a publikálás előfeltétele volt. Alkotmányjogilag 

ugyan vitatott volt, hogy a királyi rendeletek ennek következtében puszta 

„törvényjavaslattá‖ degradálódtak-e, azaz nem emelkedtek volna törvényerőre a 

regisztrálás nélkül.
115

 A párizsi parlament mellett mintegy tizenkét tartományi 

parlament is működött hasonló funkciókkal felruházva. Az egyedülállóan magas 

színvonalú francia jogfejlődést nagyban elősegítette, hogy ilyen nagy tekintélyű, 

öntudatos és művelt bírói gárda tevékenykedett az igazságszolgáltatás legfelsőbb 

szintjén.
116

  

 

 

4. §. Brissonius élete és munkássága 
 

A francia humanizmus késői, kiemelkedő képviselője, Barnabas Brissonius életéről 

viszonylag kevés pontos adat maradt ránk.
117

 Bizonyos, hogy 1531-ben született és 

1591-ben halt meg, tragikus körülmények között. Életének szűk hatvan éve alatt 

kiemelkedőt alkotott jogtudósként, államférfiként és politikusként is. Életútjának sok 

állomása homályban marad az utókor előtt, amiért már Trekell, működésének lelkes 

német kutatója is kesereg:
118

 
 

Sed haec quidem omnia, quod maximopere dolendum est, in nostro Brissonio in 

obscuro latet. Nihil hac re scriptores fide digni, nihil ipse commemoravit, nisi quod 

paucis et generalioribus verbis in Praefactione lib. II Select. Antiqq. curam hac cin re 

paternam laudet, seque in celeberrimis Galliae scholis institutum fuisse testificetur. 

Neque enim alibi, vel obiter, sive loca institutionis, sive praeceptores suos nominat, ut 

adeo haec omnia cum ignarissimis ignoremus. 

 

Bizonyos, hogy szülőhelye Fontenay-le-Comte, Poitou-ban, egy francia kisváros, 

amely Vendeé kerületében fekszik. Apja Francois Brisson, nemesember, hivatalára 

nézvén lieutenant particulier, a helyi igazságszolgáltatási és igazgatási apparátus 
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vezetője, akit a király nevezett ki.
119

 Édesanyja Marie Fuchier. Egy fiútestvére volt, 

Pierre, aki apjuk példáját követve, szintén igazgatási-igazságszolgáltatási pályára 

lépett és valóban utódja is lett a bírói-közigazgatási poszton.
120

 

Barnabé Brisson saját bevallása szerint is apjától örökölte a humanista eszmék 

iránti rajongást és a műveltség, a tudás tiszteletét:
121

 
 

Semper mihi curae fuit, Pater, iuris civilis scientiam, ad quam ab ineunte paene 

aetate animi quadam inductione sum delatus, cum optimarum artium studiis 

coniungere, et adscitis undique ornamentis illustrare. 

 

A fiú már ifjú korában kitűnt rendkívüli tehetségével, gyors észjárásával és 

tudásvágyával. Hamar bebocsátást nyert a kisváros művelt tudós köreibe, ahol apja 

is sokat forgolódott. A fiatal B. itt alapozta meg briliáns humanista műveltségét, 

amely később előnyére vált szakmai és politikai előmenetelében. Ebbe a társaságba 

járt Andre Tiraqueau is, aki magas királyi hivatalnokként élt akkoriban B. 

szülővárosában.
122

 Tiraqueau korának neves jogásza volt, aki igen művelt, képzett 

államférfiként volt ismert. Az életrajzi adatok arra utalnak, hogy Tiraqueau volt az, 

aki B. figyelmét a jogtudományok felé terelte. B. valószínűleg már szülővárosában 

megismerkedett a helyi feudális jog alapjaival, és belekóstolt a római jog 

tudományába is. Ezen kívül bizonyosan elmélyült a történelem, a filozófia, az 

irodalom, a nyelvészet (azaz az omnes artes) tanulmányozásában.
123

 

Valószínűleg Tiraqueau ösztönzésére hagyta el B. már igen fiatalon 

szülővárosát: Orleans-ba ment és jogi tanulmányokba kezdett. Orleans-tól azonban 

hamarosan elköszönt és Bourges egyetemére váltott, és végül Poitiers-ben fejezte be 

jogi tanulmányait. Itt utalnék a francia jogfejlődés fent már jelzett sajátosságára, a 

„pays du droit écrit‖ és a „pays du droit coutumier‖ területi megosztottságára.
124

 A 

Brissonius által látogatott egyetemek a szokásjog, az íratlan jog területén feküdtek és 

a római jog oktatásának európai hírű fellegvárai voltak. Poitiers 1431-es alapítási 

évével az „új‖ egyetemek közé számított, amelyeket a római jog, a ius commune és a 

kánonjog tanulása iránti igény hívott életre.
125

 

Egyetemi tanulmányainak tartalmáról vagy színvonaláról szinte semmilyen adat 

nem áll rendelkezésünkre. Nem tudjuk bizonyosan, hogy mely professzorokat 

hallgatta, kik voltak a tanárai vagy tanulótársai. Az életrajzi adatok alapján 

valószínűnek látszik, hogy Bourges-ban már találkozhatott a fiatal Donellusszal 

(Hugues Doneau, 1507-1591), aki 1551-ben ott szerzett doktori fokozatot és 

elkezdett professzorként tanítani. Bourges-ban valószínűleg megismerte Duarenust 

is (Francois Douaren, 1509-1559), aki korának híres humanista jogtudósa (és 

Donellus tanára) volt.  
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Brissonius a gyakorlati jogász pályáját mindenesetre Poitiers-ben kezdte el, itt 

dolgozott szerényen néhány évig ügyvédként. Valószínűleg fiatalkori mentora, 

Tiraqueau ösztönözte megint arra, hogy adja fel a vidéki ügyvéd nem túl ígéretes 

jövőt tartogató praxisát és költözzön Párizsba, a fővárosba, a királyi udvar közelébe. 

Párizsba költözése talán már 1553-ban, de legkésőbb 1556-ban bekövetkezett, tehát 

22 vagy 25 éves korában.
126

 Ettől kezdve szakmai és politikai karrierje meredeken 

ívelt felfelé. 

Már Poitiers-ben, majd később Párizsban is elmélyült humanista kutatásokat 

folytatott a római jog terén. Kiváló latin tudása, gyerekkorától kezdve ápolt 

humanista műveltsége lehetővé tette számára az ókori szerzők intenzív 

tanulmányozását. Kiemelkedő tehetségét és szorgalmát tanúsítja, hogy 30 éves 

korára már két olyan művet is megjelentetett, amelyek kora jogtudományában 

alapvető jelentőségűek voltak: Selectarum ex iure civili (1556) és De verborum 

significatione (1559).
127

 

A két kötet révén Brisson nagy hírnévre tett szert. Nem csak szűk szakmai 

körökben, a humanista tudósok és jogászok között aratott elismerést, hanem a 

főváros szellemi és politikai életének jeles képviselői előtt is komoly tekintélyt 

szerzett. Tudományos teljesítményén kívül sokoldalú műveltsége és ragyogó 

szónoki tehetsége miatt is ünnepelték. Sőt, a király, IX. Károly is felfigyelt 

személyére és kegyeibe fogadta. IX. Károly 1573-ban latba vetette befolyását, hogy 

Brissont nevezzék ki a párizsi parlament „avocate général‖ tisztjére. Utódja, III. 

Henrik még nagyobb becsben tartotta Brissont. 1575-ben a pénzügyi tárcát bízta rá, 

majd 1580-ban a Koronatanács tagjává nevezte ki.  

Néhány év múlva, 1587-ben történt, hogy Brissonius elkísérte Poitiers-be a 

párizsi parlament Első Elnökét szolgálati útjára, egy rendkívüli bírósági ülésre 

(Grand Jour du Poitou). Valószínűleg ezen utazása alatt tett igen kedvező 

benyomást az Elnökre; mindenesetre 1588-ban már a párizsi parlament Hatodik 

Elnökének választották meg. 

III. Henrik, a király is őszinte bizalmába fogadta és hangoztatta, hogy egyetlen 

másik európai uralkodó sem dicsekedhet azzal, hogy ilyen művelt férfi tartozna az 

udvarához. A király megbecsülését tükrözi, hogy számos állami ügybe is bevonta 

Brissont, sőt diplomáciai küldetéssel is megbízta. Így például 1580-ban a francia 

követ, Anjou hercegének a kíséretével Angliába utazott, hogy megkérjék Erzsébet 

királynő kezét III. Henrik számára.  

A király szakmai nagyrabecsülését tükrözi továbbá, hogy Brissont bízta meg egy 

törvénykönyv kidolgozásával, amelynek célja a francia tartományi jogok (coutumes) 

egységesítése lett volna. Brisson gyorsan el is készült a munkával, 1587-ben lezárta 

a később Code Henry néven emlegetett jogkönyv szerkesztési munkálatait.  

Amikor az 1580-as évek végén a vallásháború újra fellángolt Franciaországban, 

Brisson sorsa is veszélyes, majd tragikus fordulatot vett. A hugenották és a katolikus 

központi hatalom közti viszályban Brisson némileg elhidegült még a királytól is. A 

Katolikus Liga felkelését követően a király és udvartartása 1589. január 16-án 

elmenekült a fővárosból, majd a párizsi parlament székhelyét is rendelettel 

ideiglenesen Tours-ba helyezte át. Brisson ennek ellenére Párizsban maradt – de így 
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cselekedett legtöbb kollégája is, köztük a bíróság Első Elnöke, Achille de Harlay. A 

királyi parancs ugyan Párizs elhagyását rendelte el, a párizsi parlament vezetősége 

azonban megpróbált önálló politikát folytatni és békítőleg fellépni, hogy fékezzék a 

polgárháborút. 

B. Párizsban egyre mélyebben belesodródott a Liga hatalmi harcaiba és 

intrikáiba. A „Seize‖, a Tizenhatok, akik Párizs irányítását magukhoz ragadták, 

hamarosan a parlament Első Elnökévé nevezték ki Brissont (Achille de Harlay-t 

leváltva). Párizs e viharos és véres politikai periódusában Brisson még mindig 

megpróbált közvetíteni a frontok között, igyekezett a vallásháború ellenséges 

pártjait, a hugenottákat és a radikális katolikusokat kibékíteni egymással. A 

békítésre törekvő párt, a „Politiques‖ tagja és elkötelezett híve azonban hamarosan 

defenzióba szorult. Tragikus politikai tévedése, hogy túlbecsülte befolyását és 

meggyőző képességét: egyre bonyolultabb és átláthatatlanabb politikai játszmát 

űzött, lavírozott a király és a Liga között, valószínűleg továbbra is a konstruktív 

közvetítés őszinte szándékával. Sejthető volt, hogy titokban továbbra is lojális 

maradt a királyhoz, aki mindig is pártfogolta és segítette őt pályafutásában. 

A párizsi zavargások vezetői, a hatalom birtokosai, a „Seize‖ (Tizenhatok) már 

nem sokáig bíztak benne. Hamarosan azzal gyanúsították meg, hogy titokban a 

király, III. Henrik elkötelezett embere (esetleg kémje). Végül 1591-ben 

letartóztatták, statáriális bíróság elé állították és halálra ítélték. 1591. november 15-

én végre is hajtják az ítéletet, kivégzik Brissont két másik „conseillers” társával 

együtt, nyilvános akasztással. Brisson lett ezzel a vallásháborúk második humanista 

tudós áldozata (Corasius hugenotta tudóst követve a vérpadon).  

 

1. Brissonius munkássága 

Brissonius elsősorban jogtudósként töltött be történetileg jelentős szerepet; a francia 

humanista jogtudósok legifjabb nemzedékéhez tartozott. A 16. század első felében 

létrejött francia jogi iskola, a humanista jogtudomány fénykorát képviselte. Olyan 

nevek fémjelzik ezt a tudós generációt, mint Cujacius, Hotomanus vagy Donellus. 

Bár Brissonius sohasem élte a humanista tudósok tipikus életét – nem futott be 

egyetemi karriert, sohasem oktatott katedrán – mégis korának legkiválóbb tudósai 

közé sorolják.
128

 Nagyban segítette ebben családi és anyagi háttere, hisz a korabeli 

viszonyok mércéjével mérve is jelentős vagyont mondhatott a magáénak. Azt 

mondhatjuk, hogy szabad idejében, pusztán a művelődés kedvéért írta meg 

tanulmányait. Főleg fiatal korában tudott elmélyülni a kutatásban, amikor még 

Poitiers-ben a vidéki ügyvédek csendes életére rendezkedett be. 

Tudományos stílusa és érdeklődési köre alapján az „antiquarista‖ irányzathoz 

sorolhatjuk be Brissoniust. Kortársai közül Balduinus és Hotomanus, majd fél 

évszázaddal később Gothofredus is ezen irányzat követőjének számít. A nagy nevek 

között is kiemelkedő Brissonius életműve, elsősorban rendkívüli nyelvészi tehetsége 

miatt.  

 

2. Brissonius művei 

                                                           
128 Budaeus és Connanus, két idősebb humanista jogtudós szintén egyetemi karrier nélkül fejtett ki 
jelentős tudományos tevékenységet ebben a korban.  
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De verborum Quae ad Ius Civile Pertinent Significatione libri XIX (1559); a művet  

Vocabularium iuris utriusque vagy Lexicon iuris néven is emlegetik a források. B. 

egyik legjelentősebb munkája ez a két fólió vastagságú, átfogó jogi szótár, amely a 

jusztiniánuszi kodifikáció terminológiáját dolgozza fel alfabetikus sorrendben, 

encyklopédia-szerűen. Nagyon fiatalon, alig több mint harminc évesen írta ezt a 

mesterművet, amely igazán megdöbbentő teljesítmény. A kötet egyaránt kielégíti a 

jogtudósok és a gyakorlati jogászok igényeit. Népszerűségére jellemző, hogy 

tizenhét kiadást ért meg, sokszor átdolgozott, kiegészített formában.
129

 Az utolsó 

kiadást 1805-ből datálják – a mű tehát számos jogász generációnak szolgált kalauzul 

a római jog terminológiai útvesztőiben. A munka korának standard jogi szótárává 

vált és évszázadokon keresztül megőrizte szakmai tekintélyét. A lexikográphusok 

egészen a 19. századig használták, idézték, kivonatolták.  

A De verborum significatione azonban nem pusztán jogi értelmező szótár. A 

kötet elején Brissonius összefoglalja a királyság törvényeit és kivonatolt 

gyűjteményt kínál a római jogról, valamint korának feudális házassági jogáról is. 

Appendix formájában hozzácsatolta az anyaghoz Francis Hotman (Hotomanus) 

feudális joghoz írt kommentárját is. A munka alapvető jelentőségét jól tükrözi, hogy 

az 1743-as editiót Johann Gottlieb Heineccius dolgozta át és korrigálta. Heineccius 

korának egyik legjelentősebb német jogtudósa volt, aki Halléban alkotott és oktatott. 

 

De formulis et solennibus populi Romani verbis. Libri VIII (1583). Az ókori Róma 

jogéletét feldolgozó mű (a jelen tanulmány elsődleges tárgya), amelyben Brissonius 

a Jusztiniánusz előtti forrásokra koncentrál. Az ókori szerzők, a nem jogászi 

irodalom alapos feldolgozása jól illik a humanista koncepcióba, amely a középkori 

(vagy a 6. századi, jusztiniánuszi) latin burkából ki akarja fejteni a klasszikus római 

jogi forrásokat. Brissonius itt kifejezetten jogtörténeti kutatásokat végez és 

megpróbálja a római jogot a jusztiniánuszi kodifikációtól függetlenül, egy önálló 

értéket képviselő forrástömeg segítségével újramodellezni. Ezzel a humanista tudós 

messze megelőzte korát. A munka hat kiadást ért meg, az utolsó kiadására 

Lipcsében, 1781-ben került sor. 

 

Le Code du Roy Henri III Roy de France et de Pologne (1587). III. Henrik 

Jogkönyve, a Francia Királyság hatályos jogszabályainak gyűjteménye. Brissonius a 

király kérésére az első jelentős kodifikációs kísérletet dolgozta ki Franciaország 

számára. Ez a mű tíz egymást követő kiadást ért meg (utolsó kiadása 1629-ben 

Párizsban jelent meg) és generációkon át megszabta a jogalkalmazás főbb vonalait.  

  

Selectarum ex iure civili antiquitatum libri duo (1556). Brissonius első műve, amely 

már Párizsban jelent meg nyomtatásban, a fővárosba költözése után. A második 

kiadás Lyonban látott napvilágot, 1558-ban; de összesen ez a munka is tizenhat 

utánnyomást ért meg. A kiadások magas száma mutatja a mű népszerűségét és 

elterjedtségét. A lyoni kiadásban egy kötetbe foglalva nyomták ki Brissonius két 

kisebb munkájával: Ad legem Iuliam de adulteriis liber singularis és De solutionibus 

libri tres. A későbbi kiadások mind ezt a mintát követik. A munka utolsó kiadását 

                                                           
129 Például Modius, Frankfurt 1587; Brederodius, Párizs 1596; Tabor, Frankfurt 1683 stb.  
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Trekell szerkesztette 1749-ben, Leidenben, Opera minora varii argumenti címszó 

alaltt. 

 

Brissonius exegétikus munkái közül talán az Observationum divini et humani iuris 

liber (Párizs 1564) érdemes még a kiemelésre, amelynek utolsó kiadása Goudaban, 

1697-ben jelent meg. Kinyomtatták még 1564-ben is a De ritu nuptiarum liber 

singularis; De iure conubiorum liber alter című munkáit. 

 



36 
 

 

 
 



 37 

 
 
 
 

 

BARNABAE BRISSONII 
IN CONSISTORIO REGIO CONSILIARII ET IN AMPLISSIMO SENATU PARISIENSI PRAESIDIS 

DE 
FORMULIS 

ET 
SOLENNIBUS POPULI ROMANI VERBIS 

 
LIBER SEXTUS

 

 
Nihil tam praeter opinionem meam accidit, quam, ut horum librorum magnitudo in 
tantam molem excresceret. Sed ea est argumenti propositi immensitas, ut eorum, 
quae rerum connexa series suppeditat, turba ac multitudine pene obruar. Ita 
materia alia aliam trahit, & quacumque ingredior, in aliquam prope formulam 
vestigium pono. Denique facilius est libri cuiusque principium, quam exitum, 
reperire. Utinam modo conata efficere possim! Rem enim magnam complexus sum 
& arduam, ac plurimi otii, quo maxime egeo. Postulat autem ordinis, quem mihi 
ipse praescripsi, ratio, ut de NEGOTIORUM CONTRAHENDORUM DISTRAHENDORUMQUE 
Formulis dicam. Qua in parte etsi Tabellionis vice fungi videar, non alienam tamen a 
professione nostra personam induam. Nam stipulationum formulas, ut Cicero lib. 1. 
de legib. c. 4.

130
 & in Topic. c. 8.

131
 indicat, prisci iuris auctores componebant: ex 

eorumque consilio & auctoritate stipulationes restipulationesque fiebant, ut idem 
Orat. pro Rosc. Comoedo c. 13.

132
 ostendit. Quin etiam de agro emendo, filia 

collocanda, consultos eos, lib. 1. de Oratore docet. 
 

I. EMPTIONUM Formulae. EST MIHI RES ILLA ILLO PRETIO EMPTA. FUNDUS ILLE TIBI 

EMPTUS ERIT, ESTO, vel, SIT TOT NUMMIS. Aliaeque VENDITIONUM Formulae 
solennes. 

 
Ab EMPTIONIBUS vero, quae facile principem locum in commerciis obtinent, scribendi 
exordium capiam. Eas ita concipi solitas: EST MIHI RES ILLA ILLO PRETIO EMPTA, ex his, 
quos subieci, locis, coniectura adsequi licet. Ulpianus in l. 7. §. ult. D. de contr. 
empt.

133
 Si quis ita emerit: EST MIHI FUNDUS EMPTUS TANTUM, ET QUANTO PLURIS EUM 

                                                           
 A latin és görög szöveg követi az eredeti kiadást (a görög technikai okokból egyszerűsítve nyomtatva). 

130 Cic. leg. 1, 4. 
131 Cic. top. 8. 
132 Cic. Q. Rosc. 13. 
133 D. 18, 1, 7, 2. 
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VENDIDERO. Idem in l. 34. §. 6. D. eod.
134

 Si emptio ita facta fuerit, EST MIHI EMPTUS 

STICHUS AUT PAMPHILUS. Sed & in l. 64. eod. tit.
135

 huiusmodi emptionis formula 
proponitur, FUNDUS ILLE EST MIHI ET TITIO EMPTUS. Item in l. 11. D. de hered. vendit.

136
 

Hoc modo admittitur esse venditionem, SI QUA SIT HEREDITAS, EST TIBI EMPTA. In l. 8. §. 1. 
D. de peric. & commod. rei vend.

137
 Si ita venierit, EST ILLE SERVUS EMPTUS, SIVE NAVIS EX 

ASIA VENERIT, SIVE NON VENERIT. 
Interdum vero per verba futuri temporis venditiones concipiebantur: ut in l. 41. 

D. de contr. empt.
138

 Si emptor hoc modo interrogaverit, ERIT MIHI EMPTUS FUNDUS, ITA, 
UT EUM INTRA KAL. IUL. LIBERES, vel ita, UT EUM INTRA KALEND. IUL. A TITIO REDIMAS. Et in l. 37. 
eod. tit.

139
 Si quis fundum, sibi iure hereditario debitum, ita vendidisset, ERIT TIBI 

EMPTUS, QUANTI A TESTATORE EMPTUS EST. In l. 48. D. de actionib. empt.
140

 Titius heres 
Sempronii fundum Septicio vendidit ita, FUNDUS SEMPRONIANUS, QUIDQUID SEMPRONII 

IURIS FUIT, ERIT TIBI EMPTUS TOT NUMMIS. 
Concipiebatur etiam quandoque venditio verbis, ESTO, vel, SIT. Paulus enim in l. 

1. D. de in diem addict.
141

 ita fieri in diem actionem tradit, ILLE FUNDUS CENTUM ESTO 

TIBI EMPTUS. Iustinianus in §. penult. Institut. de empt. & vend.
142

 Emptio tam sub 
conditione, quam pure contrahi potest, veluti, STICHUS, SI INTRA CERTUM DIEM TIBI 

PLACUERIT, SIT TIBI EMPTUS AUREIS TOT. 
Sunt & aliae libris nostris venditionum formulae: ut in l. 35. §. 1. D. de 

contrahend. empt.
143

 Cum emere volenti sic venditor dicit, QUANTI VELIS, QUANTI 

AEQUUM PUTAVERIS, QUANTI AESTIMAVERIS, HABEBIS EMPTUM. Et in l. 80. §. 1. D. eod. tit.
144

 
Huius rei emptionem posse fieri, dixi, QUAE EX MEIS AEDIBUS IN TUAS AEDES PROIECTA SUNT, 
UT EA MIHI ITA HABERE LICEAT. Et in l. ult. D. eod.

145
 Lucius Titius vendidit fundum, additis 

his verbis, QUO IURE, QUAQUE CONDITIONE EA PRAEDIA LUCII TITII HODIE SUNT, ITA VENEUNT: 
ITAQUE HABEBUNTUR. Exstat Neapoli venditionis quoddam caput lapidi incisum in haec 
verba: ACTIUS DIOCL. PATUL. DIOC. F. CUM FRATRIBUS, QUI NUNC HIC ADSUNT, VENDUNT P. AELIO 

ABAS. LOCUM PURUM, IN QUO NULLA SEPUL. IACTA, SUPERQUE POSITA, NEQUE CONIUNCTA 

APPARENT. LIB. NEP. PRONEP. Q. 
 

II. STIPULATIONUM, IN EMPTIONIBUS ET VENDITIONIBUS contrahendis, Formulae. 
 

                                                           
134 D. 18, 1, 34, 6. 
135 D. 18, 1, 64. 
136 D. 18, 4, 11. 
137 D. 18, 6, 8, 1. 
138 D. 18, 1, 41 pr.: veluti si hoc modo emptor interrogaverit: ERIT MIHI EMPTUS ITA ... 
139 D. 18, 1, 37. ERIT TIBI EMPTUS TANTI, QUANTI… 
140 D. 19, 1, 48. 
141 D. 18, 2, 1: … NISI SI QUIS INTRA KALEND. IAN… 
142 Inst. 3, 23, 4. 
143 D. 18, 1, 35, 1. 
144 D. 18, 1, 80, 1. 
145 D. 18, 1, 81, 1. 
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Emptiones porro & venditiones stipulationibus interpositis contrahebantur, ut ex 
Varrone lib. II. de Re rustic. cap. 2. 3. & 5.

146
 & 1. 3. §. 1. D. de actionib. empti.

147
 

liquet. Seneca lib. III. de Benefic. c. 15.
148

 Utinam nulla stipulatio emptorem 
venditori obligaret. Inde &, ROGARE EMPTUM, dicitur emptor apud Plautum in 
Captivis, Act. 1. Scen. 2. v. 76.

149
 & in l. 41. D. de contrahend. empt.

150
  

Ac plane stipulationem, quae commune erat omnium obligationum 
adstringendarum vinculum, in emptionibus & venditionibus intercessisse, mirum 
non est. In ovium quidem venditione ita emptori interroganti, TANTI SUNT MIHI 

EMPTAE? Venditorem respondisse, SUNT, Varro lib. II. de Re rustic. cap. 2.
151

 auctor 
est. Apud Plautum quoque Epidico Act. III. Sc. 4. v. 35. Miles

152
 a Periphane 

fidicinam ita emit, 
M. ESTNE EMPTA MIHI HAEC? P. ISTIS LEGIBUS HABEAS LICET. 

Idem etiam Persa Act. IV. Sc. 4. v. 35. seq.
153

 tractatum venditionis huiusmodi 
refert: 

Hoc age: OPUSNE’ST HAC TIBI EMPTA? D. SI TIBI VENISSE’ ST OPUS.  
MIHI QUOQUE EMPTA EST: si tibi subiti nihil est, tantumdem’st mihi. 
S. INDICA, FAC PRETIUM. D. TUA MERX EST, TUA INDICATIO EST. 
T. Aequom hic curat. S. Vin’bene emere? D. Vin’tu pulchre vendere? 
T. Ego scio hercle utrumque velle. D. Age, INDICA  prognariter. 
S. Prius dico, HANC MANCUPIO NEMO TIBI DABIT? iam scis? D. Scio.  
INDICA minimo daturus, qui sis qui duci queat? 

Unde apparet, rogatum venditorem rei suae pretium dicere & constituere hoc 
verbo, INDICA: in quam sententiam Indicandi verbum usurpatur ab eodem Plauto 
Aulular. Act. II. Sc. 8. v. 3.

154
 Cicerone lib. III. Officior. c. 15.

155
 Plinio lib. XXXVIII. 

Natur. Histor. cap. 13.
156

 Apuleio lib. I. de Asino aur.
157

 
 

III. De PRETIO CERTO & IN PECUNIA NUMERATA CONSTITUTO inter emptorem & 
venditorem CONVENIRE oportebat. FIDES DE PRETIO quomodo HABERETUR? 

 
De pretio autem inter emptorem & venditorem convenire, necesse erat. Sed & 
certum pretium esse debebat, & in pecunia numerata constitui. Alioquin, si inter 

                                                           
146 Varro rust. 2, 2; 2, 3; 2, 5. Brissonius csak a caputokat jelöli, a caputokon belül további felosztást nem 
alkalmaz. A modernebb Varro hivatkozási rendszer szerint Brissonius minden bizonnyal a következő 
pontos forráshelyekre szeretne itt utalni: Varro rust. 2, 2, 5-6; 2, 3, 5; 2, 5, 10-11. 
147 D. 19, 1, 3, 1. 
148 Sen. ben. 3, 15. 
149 Plaut. Capt. 179sqq. 
150 D. 18, 1, 41 pr. 
151 Varro rust. 2, 2, 5. 
152 Plaut. Epid. 471. 
153 Plaut. Persa 584sqq. 
154 Plaut. Aul. 372sqq. 
155 Cic. off. 3, 15. 
156 Plin. nat. 38, 13. Itt az eredeti szövegben nyilvánvalóan hibás a Brissonius-féle forrásmegjelölés, 
ugyanis Plinius Historia Naturalis c. műve összesen 37 könyvből áll. 
157 Apul. met. 1, 25. 
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aliquos ita convenisset, ut, QUANTI TITIUS REM AESTIMASSET, TANTI ESSET EMPTA, inter 
veteres dubitabatur, constaretne venditio an non, §. 1. Institut. de empt. & 
vendit.

158
 Huiusmodi tamen emptio, QUANTI TU EUM EMISTI, QUANTUM PRETII IN ARCA 

HABEO, valebat. Magis enim ignorabatur, quanti venditus esset, quam in rei veritate 
incertum esset, l. 7. §. ult. D. de contrahend. empt.

159
 Heredem etiam fundum sibi 

hereditario iure delatum ita vendidisse, Ulpianus proponit, ERIT TIBI EMPTUS TANTI, 
QUANTI A TESTATORE EMPTUS EST, 1. 37. D. de contr. empt.

160
  

Nec vero, pretium praesens numerari, necesse erat, sed sufficiebat, satis eo 
nomine fieri, vel etiam fidem haberi emptori sine ulla satisfactione, l. 19. & l. 53. D. 
de contrahend. empt.

161
 l. 68. D. de evictionibus

162
 §. 41. Institut. de rer. divis.

163
 

Labeo in l. 51. D. de actionibus empt.
164

 Si fundum emisti ea lege, UTI DES PECUNIAM 

KALENDIS IULIIS. 
 

IV. Contrahebant venditionem PURE, vel SUB CONDITIONE. Rerum vendendarum 
CERTAE LEGES ET CONDITIONES. MANILIANAE VENALIUM VENDENDORUM LEGES. 

 
Non tantum autem pure, sed & sub condicione venditio contrahi poterat. Cuius rei 

exempla sumet, qui volet, ex l. 8. §. 1. D. de peric. & commod. rei vend. & l. 7. D. 

de contrah. empt.
165

 

Nunc quibus legibus & condicionibus tam mobiles, aut se moventes, quam res 
soli venire solerent, quoad eius fieri poterit, demonstrabo. Erant namque olim 
certae rerum vendendarum leges, quas Manilium, quem inter iuris auctores 
Pomponius noster numerat, civibus suis composuisse, Cicero lib. I. de Orat. cap. 
58.

166
 docet. Nec quisquam est, inquiens,  eorum, qui, si iam sit addiscendum sibi 

aliquid, non Teucram Pacuuii malit, quam MANILIANAS VENALIUM VENDENDORUM LEGES 

ediscere. Varro lib. II. de Re rust. c. 3.
167

 Itaque stipulantur, paucis exceptis verbis, 
ac Manilius scriptum reliquit. Et eiusdem lib. cap. 5.

168
 Paulo verbosius haec, qui 

MANILII ACTIONES sequuntur. Idem eiusdem lib. cap. 7.
169

 Iisdem rebus in emptione 
dominum mutant, ut in MANILII ACTIONIBUS sunt praescriptae. 

 

                                                           
158 Inst. 3, 23, 1. 
159 D. 18, 1, 7, 1; de Brissonius D. 18, 1, 7, 2-re hivatkozik, ahol ez a formula áll: EST MIHI FUNDUS 
EMPTUS CENTUM ET QUANTO PLURIS EUM VENDIDERO. 
160 D. 18, 1, 37. 
161 D. 18, 1, 19 & D. 18, 1, 53. 
162 D. 21, 2, 68 pr. 
163 Inst. 2, 1, 41. 
164 D. 19, 1, 51, 1. 
165 D. 18, 6, 8, 1 és D. 18, 1, 7 pr. 
166 Cic. orat. 1, 58, 246. 
167 Varro rust. 2, 3, 5. 
168 Varro rust. 2, 5, 11. 
169 Varro rust. 2, 7, 6-7. 
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V. IN MANCIPIORUM VENDITIONE solennes formulae. Stipulatio: SERVUM SANUM 

ESSE. Venules inspici & nudari solebant. Mulierem PRAEGNANTEM SANAM ESSE, 
NON praestabat venditor. 

 
De mancipiorum autem venditione prius, tum deinde de ovium, caprarum, boum, 
iumentorum venditionibus dicam. Servorum adsiduam & cottidianam fuisse 
comparationem, Ulpianus scribit in l. 44. D. de usucapionib.

170
 Servi autem venditor 

de Sanitate eius promittebat, quemadmodum Cicero lib. III. Officior. cap. 17.
171

 & 
Ulpianus in 1. 43. D. de contrahend. empt.

172
 testantur. Stipulatur enim emptor, 

SANUM ESSE, idque stipulanti venditor spondebat, l. 16. §. ult.
173

 l. 31. D. de 
evictionibus.

174
 Varro lib. II. de Re rust.

175
 In horum emptione (de pastoribus 

loquitur) solet peculium accedere: aut si excipietur, stipulatio intercedere, SANUM 

EUM ESSE. Ulpianus in l. 14. §. 9. D. de AEdil. Edict.
176

 Si venditor nominatim EXCEPERIT 

DE ALIQUO MORBO, ET DE CETERO SANUM ESSE DIXERIT, aut promiserit. Pomponius in l. 64. §. 
1. D. eod.

177
 Si uno pretio plures servos vendidisti, SANOSQUE ESSE, PROMISISTI. Idem in 

l. 45. D. de legat. 1.
178

 Si heres generaliter dare damnatus est, SANUM EUM ESSE, 
promittere non debet. 

Gagatis autem lapidis odore, in venaliciis vulgo sanitatem, aut morbum 
venalium explorari consuevisse, Apuleius Apolog. I.

179
 tradit. Vestimenta etiam 

detrahi solita venalibus, ne quae vitia corporis laterent, Seneca Epist. 80.
180

 
ostendit: Mangones enim, ut ibidem addit, quicquid erat, quod displiceret, aliquo 
lenocinio abscondebant. Itaque ementibus ornamenta ipsa suspecta erant: & sive 
crus alligatum sive brachium aspicerent, nudari iubebant, & ipsum sibi corpus 
ostendi. Idem lib. 1. Controvers. 2.

181
 Nuda in litore stetit ad fastidium emptoris, 

omnes partes corporis & inspectae & contrectatae sunt. Vultis actionis exitum 
audire? Vendit pirata, emit leno, excipitur nihil. Martialis Epigramm. 82. lib. VI. v. 
1.

182
 

 
Quidam me modo, Rufe, diligenter 
Inspectum, velut emptor aut lanista, 
Cum vultu digitoque subnotasset. 

                                                           
170 D. 41, 3, 44 pr. (de a forrás nem Ulpianustól, hanem Papinianustól származik). 
171 Cic. off. 3, 17, 71.  
172 D. 18, 1, 43, 1 (valójában nem Ulpianus, hanem Florentinus a szerző). 
173 D. 21, 2, 16, 2 Pomponius. 
174 D. 21, 2, 31. 
175 Varro rust. 2, 10, 5. 
176 D. 21, 1, 14, 9. 
177 D. 21, 1, 64, 1. 
178 D. 30, 45, 1. 
179 Apul. apol. 45, 4. 
180 Sen. epist. 80, 9. 
181 Sen. contr. 1, 2, 3. Helytelen Brissonius idem utalása Senecára, ugyanis az epist. az ifjabb Seneca 
műve, míg a Controversiae az idősebb Seneca alkotása! 
182 Mart. epigr. 6, 82. 
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Claudianus lib. I. in Eutropium. v. 32. sequ.
183

 

Si pelagi fluctus, Libyae si discis arenas, 

Eutropii numerabis heros, quot iura, quot ille 

Mutavit tabulas, vel quanta vocabula vertit: 

NUDATUS  quoties, MEDICUM DUM CONSULIT EMPTOR, 

Ne qua per occultum lateat iactura dolorem. 

Omnes paenituit pretii, venumque redibat, 

Dum vendi potuit. 

Lucianus in Eunucho,
184

 Οπρ νκνςεθνη παληεο εζαλ, αιι’ νη κελ εμηνπλ 

απνζπζαληαο απηνλ, σζπεξ ηνπο αξγπξσλεηνπο, επηζθνπεηλ εη δπλαηηνθηινζνθεηλ, 

ηαγε πξνο ησλ νξρεσλ. Apud eumdem in βησλ πξαζεη, qui mancipium mercatur, 

Αιι’ ππνδπζη, ait, θ’ γπκλνλ γαξ ζε ηδεηλ βνπινκαη. Suetonius in Caligula cap. 

36.
185

 Non temere ulla illustriore femina abstinuit: quas plerumque cum maritis ad 

coenam vocatis, praeterque pedes suas transeuntes diligenter, ac lente, 

MERCANTIUM MORE, CONSIDERABAT. 

Mulieres plane, si praegnantes venirent, SANAS ESSE, NON praestabat venditor; ut 

Vitruvius lib. II. c. 9.
186

 docet his verbis: Ut etiam corpora muliebria cum 

conceperint, a foetu ad partum non iudicantur integra, neque in venalibus, ea cum 

sunt praegnantia, PRAESTANTUR SANA, ideo, quod in corpore praeseminatio 

crescens ex omnibus cibi potestatibus detrahit alimentum in se, & quo firmior 

efficitur ad maturitatem partus, eo minus patitur, esse solidum idipsum, ex quo 

procreatur. Nec tamen mulier, quae praegnans venierat, in ea causa erat, ut 

redhiberetur. Ulpianus in l. 14. §. 1. D. de AEdil. Edict.
187

 Si mulier, ait, praegnans 

venierit, inter omnes convenit, SANAM EAM ESSE. Maximum enim ac praecipuum 

munus feminarum est, accipere, ac tueri conceptum. 

 

VI. DE ANIMI VITIIS quoque CAVERI plerumque solebat. Stipulabantur, 

SERVUM FUREM, AUT FUGITIVUM NON ESSE, FURTIS NOXISQUE SOLUTUM ESSE, 

LENONEM NON ESSE. 

 

Ceterum non de corporis tantum, sed & de animi vitiis caveri plerumque solebat, 1. 

4. §. 4. D. de AEdilic. Edict.
188

 Quod & indicat Horatius lib. II. Serm. Sat. 3. v. 284. 

seq.
189

 

Sanus utrisque Auribus atque oculis, MENTEM nisi litigiosus 

EXCIPERET dominus, cum venderet, & c. 

Ubi vetus interpres, Sumptum est, ait, hoc argumentum a dominis mancipia 

vendentibus, quorum omnia vitia cognita sibi, tam corporis, quam animi debebant 

aperire emptori, nisi postea litigare vellent propter celatum vitium. 

                                                           
183 Claud. Eutr. 1, 32sqq.  
184 Luk. dial. meretr. 8, 2. 
185 Suet. Caligula 36, 2. 
186 Vitruv. 2, 9, 1. 
187 D. 21, 1, 14, 1. 
188 D. 21, 1, 4, 4. 
189 Hor. sat. 2, 3, 284sqq. 
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Plane servum, FUREM NON ESSE, promitti solebat, l. 31. §. 1. & l. 52. & l. 17. § 

ult. D. de AEdilic. Edict.
190

 l. 31. D. de Eviction.
191

 In mancipiorum etiam 

venditionibus usitata erat haec ex edicto AEdilium stipulatio, EUM HOMINEM, QUO 

DE AGITUR, FURTIS NOXISQUE SOLUTUM ESSE. ITEM FUGITIVUM NON ESSE, ERRONEM 

NON ESSE, ut Paulus in l. 3. & l. 11. §. ult.
192

 Pomponius in l. 16. §. ult. & l. 30.
193

 

Ulpianus in l. 31. & in l. 32. D. de Evictionib.
194

 l. 3. D. si famil. furt. fec. dic.
195

 l. 

12. §. 7. D. de act. empt.
196

 Varro lib. II. de Re rust. cap. 10.
197

 ostendunt. Seneca 

lib. VII. Controvers. 6.
198

 Triarius dixit, FUGITIVUM, ERRONEM NON ESSE: si tam 

malum auctorem habemus, gener noster fugitivus est: Relegamus auctoritatis 

tabulas, FURTIS NOXAQUE SOLUTUS. Cicero lib. III. Officior. c. 17.
199

 Qui enim scire 

debuit, DE SANITATE, DE FUGA, DE FURTIS, Praestat edicto AEdilium. Interdum autem 

huic stipulationi addebatur verbum, PRAESTARI, quemadmodum Ulpianus notat in l. 

31. D. de Evictionib.
200

 Iulianus in l. 200. D. de verbor. signific.
201

 Haec stipulatio, 

NOXIS SOLUTUM PRAESTARI? Pomponius in l. 56. D. de legat. lib. I.
202

 Si legati servi 

nomine stipulatur legatarius, FUGITIVUM EUM NON ESSE, PRAESTARI. Ulpianus in l. 

32. D. de Evictionib.
203

 Si ita quis stipulanti spoponderit, SANUM ESSE, FUREM NON 

ESSE, VISPELLONEM NON ESSE, PRAESTARI? 

His autem verbis, NOXA SOLUTUM PRAESTARI, non utique promittebant, eum 

nullam noxam commisisse, sed noxali iudicio subiectum non esse, l. 17. §. 17. D. de 

AEdilic. Edict.
204

 Enimvero cum redhibebatur servus, FURTIS NOXISQUE SOLUTUM, 

non promittebat emptor, PRAETERQUAM, QUOD IUSSU EIUS FECISSET, AUT ILLIUS, CUI 

IPSE EUM ALIENASSET. l. 46. D. de AEdilic. Edict.
205

 Heres vero hominem generaliter 

dare damnatus, FURTIS ET NOXIS SOLUTUM ESSE EUM, quem dabat, promittere 

debebat, cum ita dare deberet, ut eum habere liceret, l. 45. §. 1. D. de legat. 1.
206

 

Interdum etiam in vendendo servo, cavebatur, Lenonem eum non esse. 

Quintilianus Declamatione, quae in vet. Cod. inscribitur, Miles Marianus, III. c. 

16.
207

 LENO etiam servis EXCIPITUR, fortasse hac lege captivos vendes. 

 

VII. COMMENDANDI CAUSA quaenam de servis dicere solerent venditores? 

                                                           
190 D. 21, 1, 31, 1 & D. 21, 1, 52 & D. 21, 1, 17, 20. 
191 D. 21, 2, 31. 
192 D. 21, 2, 3 & D. 21, 2, 11, 1. 
193 D. 21, 2, 16, 2 & D. 21, 2, 30. 
194 D. 21, 2, 31 & D. 21, 2, 32 pr. 
195 D. 47, 6, 3 pr. 
196 D. 19, 1, 11, 7. 
197 Varro rust. 2, 10, 5. 
198 Sen. contr. 7, 6, 23. 
199 Cic. off. 3, 17, 71.  
200 D. 21, 2, 31. 
201 D. 50, 16, 200 – egy tipikus példa arra, hogy Brissonius sokszor a kontextusból kiragadva idézi a 
szöveget. 
202 D. 30, 56. 
203 D. 21, 2, 31 – Brissonius itt tévesen a D. 21, 2, 32-re hivatkozik. 
204 D. 21, 1, 17, 17. 
205 D. 21, 1, 46: PRAETERQUAM QUOD IUSSU TUO FECERAT AUT EIUS CUI TU EUM ALIENAVERIS. 
206 D. 30, 45, 1. 
207 Quint. decl. 3, 16. 
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Sed & qui servum vendebat, quaedam commendandi causa, quae ad nudam eius 

laudem pertinebant, dicebat, pronuntiabatve, veluti, SERVUM SPECIOSUM, FRUGI, 

PROBUM, DICTO AUDIENTEM ESSE, l. 43. D. de contr. empt.
208

 l. 19. D. de AEdil. 

Edict.
209

 Plinius Epist. 20. lib. I.
210

 Credo decentes esse servos, qui sunt empti mihi 

ex consilio tuo. Superest, ut FRUGI SINT, quod de venalibus, melius auribus, quam 

oculis iudicatur. Quo elogio etiam mancipium ornat Apuleius lib. VIII. 

Metamorphos.
211

 Eoque alludens idem, Asinum BONAE FRUGI eius dixit lib. 4. 

Metamorph.
212

 Quod vero venditor, ut commendaret, dicebat, sic habebatur, quasi 

neque dictum, neque promissum esset, l. 37. D. de dolo.
213

 Quaedam autem ut pluris 

venderet, adfirmabat venditor, veluti HOMINEM LITERATUM, vel ARTIFICEM ESSE, 

ALEATOREM NON ESSE, AD STATUAM NUMQUAM CONFUGISSE, D. l. 43. de 

contrahend. empt.
214

 & l. 17. §. ult.
215

 & l. 19. in princ. & §. 4. D. de AEdil. Edict.
216

 

Gaius in l. 18. D. eod.
217

 verbi gratia, si constantem, aut LABORIOSUM, aut 

CURRACEM, aut VIGILACEM ESSE, vel EX FRUGALITATE SUA PECULIUM ADQUIRENTEM 

adfirmaverit. Et ead. l. §. ult.
218

 Venditor, qui OPTIMUM COCUM ESSE DIXERIT. Et 

mox: Si quis simpliciter dixerit, PECULIATUM ESSE SERVUM. Cicero lib. III. Officior. 

c. 23.
219

 In mancipio vendendo, dicendane vitia, non ea, que nisi dixeris, redhibeatur 

mancipium iure civili, sed haec, MENDACEM ESSE, ALEATOREM, FURACEM, 

EBRIOSUM. Denique, PRAESTATURUM SE, QUOD DE MANCIPIO DICEBAT, venditor vel 

promittebat, vel non l. 19. D. de AEdilic. Edict.
220

  

 

VIII. TITULUS VENALIBUS SERVIS, ex Edicto AEdilium Curulium positus. 

 

Titulum plane singulorum servorum scribi, ita ut intelligi recte posset, quid morbi, 

vitiive cuique esset, AEdiles Curules Edicto praeceperant, cuius caput ad hanc rem 

pertinens citat Gellius lib. IV. cap. 2.
221

 Eoque referendum videtur, quod apud 

Senecam Epist. 47.
222

 legitur:  Stare ante limen Calixti, dominum suum vidi, & eum, 

qui illi impegerat TITULUM, qui inter ridicula mancipia perduxerat, aliis intrantibus 

excludi. Illas vero AEdilicias stipulationes, nec non servorum commendationes, 

quibus vitiis carere pronunciabantur, ridet Apollonius apud Philostratum lib. III. c. 

                                                           
208 D. 18, 1, 43 pr. 
209 D. 21, 1, 19 pr. 
210 Plin. ep. 1, 21. Helytelen Brissonius forrásjelölése, mert nem a 20., hanem a 21. levélből származik az 
idézet. 
211 Apul. met. 8, 23-26. 
212 Apul. met. 4, 5, 15; 4, 8, 25. 
213 D. 4, 3, 37. 
214 D. 18, 1, 43 pr. 
215 D. 21, 1, 17, 20. 
216 D. 21, 1, 19 pr. és 4. 
217 D. 21, 1, 18, 1. 
218 D. 21, 1, 18, 2. 
219 Cic. off. 3, 23, 91. 
220 D. 21, 1, 19 pr. 
221 Gell. NA 4, 2, 1. 
222 Sen. ep. 47, 9. 



 45 

25.
223

 his verbis: Σνπηη δε θαη ηνπο ησλ αλδξαπνδσλ θαπεινπο αθνπσ εθεη πξαηηεηλ, 

εη γαξ αθηθνλην θαηαγνληεο πκηλ αλδξαπνδα Καξηθα, θαη ην εζνο απησλ 

εθεξκελεπηελ πκηλ, επαηλνλ πνηνπληαη ησλ αλδξαπνδσλ Σν κε θιεπηεηλ απηα. 

 

IX. Servorum venditioni lex quandoque dicebatur, UT PERICULO SUO EMERET 

EMPTOR. 

 

Ex diverso interdum paciscebatur venditor, ne fugitivum, aut erronem praestaret, l. 

31. §. 4. D. de donationib. int. vir. & uxor.
224

 Nam & ita quandoque lex dicebatur, ut 

periculo suo emeret emptor. Plautus Persa Act. IV. Sc. 3. v. 51.
225

 

Ipse, qui tabulas affert, adduxit simul  

Forma expetenda liberalem mulierem  

Furtivam, abductam ex Arabia penitissima, 

Eam te volo accurare, ut istic veneat, 

AC SUO PERICULO IS EMAT, QUI EAM MERCABITUR 

MANCIPIO, NEQUE PROMITTET, NEQUE QUISQUAM DABIT. 

Probum & numeratum argentum ut accipat, face. 

 

X. Quinam PILEATI, qui CORONATI venum iverint servi? Quid, SUB CORONA 

EMERE? Venales GYPSATIS PEDIBUS notabiles. 

 

Servos autem, quorum nomine venditor nihil praestaret, PILEATOS venum solitos ire, 

Gellius lib. VII. cap. 4.
226

 ex Coelio Sabino iurisconsulto notat. Huiusmodi enim 

condicionis mancipia insignia in vendendo erant, ut emptores errare & capi non 

possent: neque lex vendendi operienda esset, sed oculis iam perciperent, quodnam 

esset mancipiorum genus. PILEUS denique impositus demonstrabat, eiusmodi servos 

venumdari, quorum nomine nihil promitteret venditor. Captivos plane, qui lege belli 

venibant, CORONATOS venisse, ibidem Gellius monet: & innumeris prope Livii & 

aliorum testimoniis confirmari potest. Legitimum etiam fuisse adquirendi dominii 

modum, si e praeda quis SUB CORONA EMISSET, Varro lib. II. de Re rust. cap. 10.
227

 

tradit. Venetorum quoque omni Senatu necato, reliquos Caesarem SUB CORONA 

VENDIDISSE, narrat ipse lib. III. c. 16. de Bello Gall.
228

 Venalium autem trans mare 

advectorum pedes creta denotabant, eratque hoc insigne venalitiis gregibus, ut 

cretatis, sive gypsatis pedibus venirent, auctore Plinio lib. XXXV. cap. 17.
229

 & 18. 

Tibullo lib. II. Eleg. 3. v. 63.
230

 

Quem saepe coegit, 

Barbara GYPSATOS ferre catasta PEDES. 

Ovidio lib. I. Amor. Eleg. 8. v. 63.
231

 

                                                           
223 Philostr. Apoll. 3, 25. 
224 D. 24, 1, 31, 5 – de Brissonius itt tévesen a D. 24, 1, 31, 4-re hivatkozik. 
225 Plaut. Persa 520sqq. – de a szöveget a modern editiótól eltérően idézi Brissonius. 
226 Gell. NA 6, 4, 1 (B 7, 4). 
227 Varro rust. 2, 10, 4. 
228 Caes. Gall. 3,16. 
229 Plin. nat. 35, 199. 
230 Tibull. 2, 3, 59-60. 
231 Ovid. am. 1, 8, 63. 
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Nec tu, si quis erit capitis mercede redemptus, 

Despice GYPSATI nomen inane PEDIS. 

Hoc denique sentit Iuvenalis Sat. I. v. III.
232

 cum ait: 

Nuper in hanc urbem PEDIBUS qui venerat ALBIS. 

 

XI. MANCIPIORUM singulorum NATIONES indicandae erant. Certus venalibus 

producendis Romae locus. PLURES quandoque UNA venibant: quot modis id 

fieri soleret? 

 

Mancipiorum utique venditores nationem cuiusque in venditione pronuntiare 

debuisse, auctor est idoneus Ulpianus in l. 31. §. 21. D. de AEdilic. Edict.
233

 Fuisse 

vero certum locum Romae, quo solebant venire, qui venales producebantur, indicat 

l. 17. §. 12. D. eod. tit.
234

 Complura autem mancipia, uno instrumento emptionis 

interposito, interdum venisse, ostendit l. 72. D. de evictionib.
235

 Verum cum plura 

mancipia uno pretio venibant, quemadmodum, usu venisse, docet l. 64. D. de 

AEdilic. Edict.
236

 confuse universis mancipiis pretium constituebatur: aut, 

singulorum mancipiorum pretio constituto, universa tanti venibant, quantum ex 

consummatione singulorum fiebat, l. 36. D. eod. tit.
237

 Cum vero eiusdem generis 

plura mancipia venibant, veluti Comoedi, vel chorus, interdum in universos, 

interdum in singulos, seu in singula capita pretium constituebatur, l. 34. D. de 

AEdilic. Edict.
238

 

 

XII. Servi CUM PECULIO aut SINE ILLO venibant, aliisve rebus adiectis. 

 

Porro servus interdum CUM PECULIO venibat, l. 23. & l. 30. D. de actionib. empt.
239

 l. 

11. §. 6. D. de pecul.
240

 l. 33. D. de AEdilic. Edict.
241

 Paulus in l. 5. D. de 

evictionibus.
242

 Servi venditor, PECULIUM ACCESSURUM, dixit. Atque adeo 

nonnumquam peculii quantitas dicebatur. Celsus in l. 38. D. de actionib. empt.
243

 Si 

venditor hominis, dixit, PECULIUM EUM HABERE DECEM. Inde est, quod Ulpianus in l. 

13. §. 4. D. eod.
244

 tradit, si venditor DE PECULIO MENTITUS SIT, empti iudicio eum 

teneri, ut praestet emptori, QUANTO PLURIS SERVUM EMISSET, SI ITA PECULIATUS 

ESSET. Contra servi venditor interdum excipiebat, NE CUM PECULIO VENIRET, l. 29. 

D. de contrah. empt.
245

 In venditione autem servi semper peculium exceptum 

                                                           
232 Iuv. 1, 111. 
233 D. 21, 1, 31, 21. 
234 D. 21, 1, 17, 12. 
235 D. 21, 2, 72. 
236 D. 21, 1, 64 pr. 
237 D. 21, 1, 36. 
238 D. 21, 1, 34 pr. 
239 D. 19, 1, 23 & D. 19, 1, 30 pr. 
240 D. 15, 1, 11, 6. 
241 D. 21, 1, 33 pr. 
242 D. 21, 2, 5. 
243 D. 19, 1, 38 pr. 
244 D. 19, 1, 13, 4. 
245 D. 18, 1, 29. 
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intelligebatur, nisi, UT ID ACCEDERET, nominatim cautum esset, l. 3. D. de 

evictionibus.
246

 Plane servi venditioni quiduis adiicere licebat: nam & plerumque 

plus in peculio erat, quam in servo, & nonnumquam vicarius, qui accedebat, pluris 

erat, quam servus, qui venibat. Hominem vero AEdiles ei rei, quae minoris esset, 

accedere nolebant, l. 44. D. de AEdilic. Edict.
247

 

 

XIII. Mancipia variis sub conditionibus vendita, veluti, REDHIBENDI INTRA 

CERTUM TEMPUS, SI DISPLICUISSET, item, RATIONUM REDDENDARUM, 

USUSFRUCTUS, qui in servo esset, exprimendus erat. 

 

Interdum etiam mancipium ita venibat, UT, NISI PLACUISSET, INTRA PRAEFINITUM 

TEMPUS REDHIBERETUR, l. 31. §. 22. D. de AEdilic. Edict.
248

 Servum etiam ita 

venditum, SI RATIONES ARBITRIO DOMINI COMPUTASSET, refert Ulpianus in l. 7. D. 

de contrahend. empt.
249

 Quod si servi venditi ususfructus ad alium pertineret, 

exprimi hoc a venditore necesse erat. Iulianus in l. 39. §. ult. D. de Evictionibus.
250

 

Qui servum venditum tradit, & dicit, USUMFRUCTUM IN EO SEII ESSE, cum ad 

Sempronium pertineat, Sempronio usumfructum petente, perinde tenetur, ac si in 

tradendo dixisset, USUSFRUCTUS NOMINE ADVERSUS SEIUM NON TENERI. 

 

XIV. Variae in servorum venditionibus leges dici solitae: UT 

EXPORTARENTUR, NE ALIQUO LOCI MORARENTUR; imo, NE EXPORTARENTUR. 

 

Variae praeterea in servorum venditionibus leges dici consueverant. Interdum enim 

ea lege venibant, UT EXPORTARENTUR, vel UT ITALIA EXPORTARENTUR, l. 2. D. de 

serv. export.
251

 Tit. si serv. export. ven. C.
252

 Servum etiam ea lege venisse, NE IN 

ITALIA ESSET: QUOD SI ALITER FACTUM ESSET, CONVENISSE CITRA stipulationem, UT 

POENAM PRAESTARET EMPTOR, refert Papinianus in l. 7. D. de serv. export.
253

 

Ulpianus vero in l. 1. D.  eod.
254

 servum ita distractum esse, proponit, NE ALIQUO 

LOCI MORARETUR. Augustum utique, Suetonius in eius vita cap. 21.
255

 narrat, saepius 

rebellantes non graviore umquam poena multasse, quam ut captivos sub lege 

venumdaret, NE IN VICINA REGIONE SERVIRENT, NEVE INTRA XXX. ANNUM 

LIBERARENTUR. Servum etiam SUB POENA VINCULORUM distractum a domino, 

memorat Ulpianus in l. 17. §. 19. D. de AEdilic. Edict.
256

 Pacto quoque in venditione 

apposito, INTERDICTUM FUISSE POMOERIO CIVITATIS servo, refert Papinianus in l. 5. 

                                                           
246 D. 21, 2, 3. 
247 D. 21, 1, 44 pr. 
248 D. 21, 1, 31, 22: Si quid ita venierit, ut, nisi placuerit, intra praefinitum tempus redhibeatur… 
249 D. 18, 1, 7 pr. 
250 D. 21, 2, 39, 5. 
251 D. 18, 7, 2. 
252 C. 4, 55. 
253 D. 18, 7, 7. 
254 D. 18, 7, 1: ne aliquo loci moretur. 
255 Suet. Aug. 21. 
256 D. 21, 1, 17, 19. 
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D. de serv. export.
257

 Per contrarium, interdum convenisse, NE POENAE CAUSA 

SERVUS VENDITUS EXPORTARETUR, docet l. 7. D. eod.
258

  

 

XV. In venditione mancipiorum, excipi solebat: NE PROSTITUERENTUR. Item 

MANUS INIECTIO excipiebatur, si contra legem venditionis quid fieret. 

 

Interdum venditione excipiebatur, NE MANCIPIUM PROSTITUERETUR, l. 6. D. de serv. 

exportand.
259

 Imp. Alexander in l. ult. C. si mancip. ita venierit:
260

 Eam, quae ita 

venierit, NE CORPORE QUAESTUM FACERET. Nonnumquam addebatur, UT PROSTITUTA 

CONTRA LEGEM VENDITIONIS ANCILLA LIBERA ESSET, l. 9. D. de serv. exportand.
261

 

Pomponius in l. 34. D. de evictionibus.
262

 Si mancipium ita emeris, NE 

PROSTITUATUR, ET CUM PROSTITUTUM FUISSET, UT LIBERUM ESSET, Imp. Alexander 

in l. 2. C. si mancip. ita venier.
263

 Mulierem, quam ita venisse, allegas, NE 

PROSTITUERETUR, AUT SI PROSTITUTA FUERIT, LIBERA ESSET. Ulpianus in l. 10. §. 1. 

D. de in ius vocand.
264

 PROSTITUTA CONTRA LEGEM VENDITIONIS venditorem habebit 

patronum, si hac lege venierat, UT SI PROSTITUTA ESSET, FIERET LIBERA. Interdum 

etiam, quemadmodum Paulus in l. 56. D. de contrahend. empt.
265

 docet, sub hoc 

pacto venibat ancilla, NE PROSTITUERETUR, ET SI CONTRA FACTUM ESSET, UTI 

LICERET VENDITORI, EAM ABDUCERE. Sic Imp. Alexander in l. 1. C. si mancip. ita 

venier.
266

 Eam, quae ita veniit, UT, SI PROSTITUTA FUISSET, ABDUCENDI POTESTAS 

ESSET. Interdum etiam MANUS INIECTIO in hac re excipiebatur, id est, ut manum 

iniicere venditori in eam, quae contra legem venditionis prostituta esset, liceret. 

Paulus in l. 7. D. qui sine manumiss.
267

 In eo, qui, cum possit abducere prostitutam 

ancillam, pecunia accepta, MANUS INIECTIONEM VENDIDIT. Ulpianus in l. 10. §. 1. D. 

de in ius vocand.
268

 Si venditor, qui MANUS INIECTIONEM EXCEPIT, ipse prostituit. 

Iustinianus in l. 1. §. 4. C. de lat. libert. tollend.
269

 Si quis ancillam suam sub hac 

conditione alienaverit, NE PROSTITUATUR, novus autem dominus impia mercatione 

eam prostituendam esse tentaverit, vel si pristinus dominus INIECTIONEM MANUS, in 

tali alienatione sibi RESERVAVERIT. Et aliis quoque pactis eiusmodi manus iniectio 

excipi solebat. Paulus in l. 9. D. de serv. export.
270

 Titius servum vendidit ea lege, UT 

SI ROMAE MORATUS ESSET, MANUS INIICERE LICERET. Impp. Severus & Antoninus in 

l. 1. C. si serv. export. ven.
271

 Lege venditionis exportata mancipia sub 
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denuntiatione MANUS INIICIENDAE. idemque in l. 2. C. eod.
272

 Si ut MANUS 

INIECTIONEM HABERES, cavisti. Papinianus quoque puellam ea lege venditam, UT SI 

INTRA ANNUM NON MANUMITTERETUR, MANUM INIICERE LICERET, proponit in l. 20. 

§. 1. D. de manumissionibus.
273

  

 

XVI. Mancipia quandoque ea lege vendita, UT MANUMITTERENTUR INTRA 

CERTUM TEMPUS: contra quandoque, NE MANUMITTERENTUR: aliquando ita, 

UT NIHIL EXCIPERETUR. 

 

Quandoque etiam mancipia ea lege venibant, UT MANUMITTERENTUR, l. 13. D. de 

oper. libertor.
274

 1. 6. & l. ult. D. qui sine manumiss.
275

 l. 30. D. qui & a quibus 

manum.
276

 Imp. Alexander in l. 2. C. mancip. ita fuer. alien.
277

 Si ea lege Chrestes 

servum suum, seu naturalem filium venumdedit, UT EMPTOR EUM MANUMITTERET. 

Idem in l. 3. C. eod.
278

 Si iusta Saturnino puellam, nomine Firmam, agentem tunc 

annos septem, hac lege vendiderit, UT CUM HABERET ANNOS VIGINTI QUINQUE, 

LIBERA ESSET. Scaevola in l. ult. D. de serv. exportand.
279

 Cum venderet Pamphilam 

& Stichum, venditioni inseruerat pactum conventum, UTI NE EADEM MANCIPIA 

ALTERIUS SERVITUTEM QUAM SEII PATERENTUR: POST MORTEMQUE EIUS IN 

LIBERTATEM MORARENTUR. Addebatur vero aliquando, UT INTRA CERTUM TEMPUS 

MANUMITTERENTUR, l. 8. D. de serv. exportand.
280

 l. 3. D. qui sine manumiss.
281

 

Modestinus in l. 8. §. 1. D. de iure patronat.
282

 Servus is, qui ea lege distractus est, 

UT MANUMITTERETUR INTRA TEMPUS. Paulus in l. 3. D. de serv. export.
283

 Si quis hac 

lege veniit, UT INTRA CERTUM TEMPUS MANUMITTATUR. Idem in l. 1. D. qui sine 

manumiss.
284

 Si servus venditus est, UT INTRA CERTUM TEMPUS MANUMITTATUR. 

Nonnumquam etiam poena adiiciebatur. Papinianus in l. 20. §. 1. D. de 

manumissionibus.
285

 Puellam ea lege vendidit, UT POST ANNUM AB EMPTORE 

MANUMITTERETUR: QUOD SI NON MANUMISISSET, convenit, UTI MANUM INIICERET, 

AUT DECEM AUREOS EMPTOR DARET. Imp. Alexander in l. ult. C. si mancip. ita fuer. 

alien.
286

 Si puellam ea lege vendidisti, UT MANUMITTERETUR: ET SI MANUMISSA NON 

ESSET, CENTUM AUREI PRAESTARENTUR. 

Contra interdum ita venibant mancipia, NE AD LIBERTATEM PERDUCERENTUR. 

Imp. Gordianus in l. 5. C. si mancip. ita fuer. alien.
287

 Ea quidem mancipia, quorum 
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venditio eam legem accepit, NE AD LIBERTATEM PERDUCANTUR, etiam si 

manumittantur, nancisci libertatem non possunt. Ulpianus l. 3. §. 15. D. de SC. 

Silan.
288

 Si hac lege servus distractus erat quis, NE MANUMITTERETUR. Paulus in l. 9. 

D. de manumissionibus.
289

 Servus hac lege venditus, NE MANUMITTATUR. Marcianus 

in l. 9. §. ult. D. qui & a quibus.
290

 Qui hac lege venierint, NE MANUMITTANTUR. 

Ulpianus in l. 4. §. 9. D. de manumissionibus.
291

 Si exportandus, vel hac lege 

venierit, vel testamento hanc condicionem acceperit, NE UMQUAM 

MANUMITTERETUR. Et hoc est, quod ait Ulpianus in l. 44. §. 7. D. de legat. I.
292

 si is 

sit servus, qui in perpetuam servitutem venerit. Quandoque autem ita venibat 

mancipium, UT NIHIL EXCIPERETUR. Seneca lib. I. Controvers. 2.
293

 Vendit pirata, 

emit leno, EXCIPITUR NIHIL.
294

 Servi plane emptor interdum donec pretium solveret, 

eum conductum rogabat, ut ostendit l. 16. D. de peric. & commod. rei vend.
295

 

 

XVII. In OVIUM emptionibus usitatae formulae. FRUCTUM OVIUM qua lege 

venire oportuerit? 

 

Iam ut ad pecudum venditiones transgrediamur, quemadmodum quamque pecudem 

emi oporteret civili iure, Varro lib. II. de Re rust. cap. I.
296

 se dicturum profitetur: 

Neque in omnibus, ait ille, satis est stipulatio, aut solutio numorum ad mutationem 

dominii. In emptione alias stipulandum statim esse e valetudinario, alias e sano 

pecore, alias e neutro. Idem eiusdem lib. cap. 2.
297

 haec de ovium emptionibus 

tradit: In emptionibus iure utimur eo, quod lex praescripsit. In ea enim alii plura, 

alii pauciora excipiunt. Quidam enim pretio facto in singulas oves, UT AGNI CHORDI 

DUO PRO UNA OVE ANNUMERENTUR, ET SI CUI VETUSTATE DENTES ABSUNT, ITEM 

BINAE PRO SINGULIS UT PROCEDANT. De reliquo antiqua fere formula utuntur. Cum 

emptor dixit, TANTI SUNT MI EMPTAE? & ille respondit, SUNT, & expromisit numos: 

emtor stipulatur prisca formula sic: ILLASCE OVES, QUA DE RE AGITUR, SANAS RECTE 

ESSE, UTI PECUS OVILLUM, QUOD RECTE SANUM EST EXTRA LUSCAM, SURDAM, 

MINAM, ID EST VENTRE GLABRO, NEQUE DE PECORE MORBOSO ESSE, HABEREQUE 

RECTE LICERE. HAEC SIC RECTE FIERI SPONDES? 

Fructum vero ovium hac lege venire oportuisse, Cato de Re rustic. cap. 150.
298

 

tradit, IN SINGULAS CAESI P. I. S. DIMIDIUM ARIDUM, LACTE FERIIS QUOD MULSERIT 

DIMIDIUM, ET PRAETEREA LACTIS URNAM I. HISCE LEGIBUS AGNUS DIEM ET NOCTEM 

QUI VIXERIT, IN FRUCTUM, ET KAL. IUN. EMPTOR FRUCTU DECEDAT. SI INTERCALATUM 

ERIT K. MAIIS AGNOS XXX, NE AMPLIUS PROMITTAT. OVES, QUAE NON PEPERERINT, 

BINAE PRO SINGULIS IN FRUCTU CEDENT. DIE LANAM, ET AGNOS VENDAT. MENSES X. 
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AB COACTORE  RELEGET PORCOS SERARIOS. IN OVES DENAS SINGULOS PASCAT. 

CONDUCTOR II. MENSES PASTOREM PRAEBEAT, DONEC DOMINO SATISFECERIT, AUT 

SOLVERIT, PIGNORI ESTO. 

 

XVIII. BOVES, EQUI, MULAE, quibus formulis & legibus emi consueverint? 

 

Boves vero uti emi solerent, Varronis verbis docebo. Sic enim ille lib. II. de Re 

rustic. cap. 5.
299

 scribit: Eos cum emimus domitos, stipulamur sic, ILLOSCE BOVES 

SANOS ESSE, NOXISQUE PRAESTARI? Cum indomitos, sic, ILLOSCE IUVENCOS SANOS 

RECTE, DEQUE PECORE SANO ESSE, NOXISQUE PRAESTARI SPONDES? Paulo verbosius 

haec, qui Manilii actiones sequuntur: lanii, qui ad cultrum bovem emunt, & qui ad 

altaria, HOSTIAE SANITATEM non solent STIPULARI. Alfenus in l. 52. §. 3. D. ad L. 

Aquil.
300

 proponit, quemdam boves vendidisse ea lege, UT DARET EXPERIENDOS. 

Similique lege equos & mulas quandoque venisse, Ulpianus testis est in l. 20. D. de 

praescript. verb.
301

 Si tibi, inquiens, equos venales experiundos dedero, UT, SI IN 

TRIDUO DISPLICUISSENT, REDDERES. Et §. 1. ead. l.
302

 Si mulas tibi dedero, UT 

EXPERIARIS, ET SI PLACUISSENT, EMERES: SI DISPLICUISSENT, UT IN DIES SINGULOS 

ALIQUID PRAESTARES. Equum autem empturus solvi iubebat stratum, ait Seneca lib. 

XI. Epist. 81.
303

 

 

XIX. PECORUM & IUMENTORUM venditores quid cavere & promittere 

solerent? CAPRAS SANAS ESSE nunquam promittebant. In CANUM venditione 

interpositae stipulationes & leges. 

 

Animalium plane venditor, quemadmodum Ulpianus in l. 11. §. 3. D. de actionibus 

empt.
304

 scribit, cavere debebat, EA SANA PRAESTARI, & qui iumenta vendebat, 

solebat ita promittere, ESSE, BIBERE, UT OPORTET. Itaque & in equorum & in 

mulorum emptione de sanitate & noxa stipulari emptor consueverat, teste Varrone 

lib. II. de Re rustic. cap. 7. & 8.
305

 Eademque in asinorum venditione stipulatio 

interponi consueverat. Sic enim ille lib. II. c. 7.
306

 scribit: In mercando item, ut 

ceterae pecudes, emptionibus ac traditionibus dominum mutant: DE SANITATE ET 

NOXA SOLET CAVERI. Sed & in suibus vendendis idem caveri solitum, ipse Varro lib. 

II. cap. 4.
307

 docet his verbis: Emi solent sic, ILLASCE SUES SANAS ESSE, HABEREQUE 

RECTE LICERE, NOXISQUE PRAESTARI, NEQUE DE PECORE MORBOSO ESSE SPONDES? 

Quidam adiiciunt, PERFUNCTAS ESSE A FEBRI, ET A FORIA. At in caprarum venditione, 

contra atque in ceteris pecudibus, sanitas, eodem auctore, non promittebatur: De 

emptione, ait ille lib. II. cap. 3.
308

 aliter dico, atque fit, quod CAPRAS SANAS sanus 
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nemo promittit. Numquam enim sine febri sunt. Itaque stipulamur paucis exceptis 

verbis, ac Manilius scriptum reliquit, sic, ILLAS CAPRAS HODIE RECTE ESSE, ET 

BIBERE POSSE, HABEREQUE RECTE LICERE SPONDES? De capris plane Varroni 

suffragatur Plutarchus ελ Αηηηνηο p. 290.
309

 Cuius verba haec sunt: Δηαηη θπλνο θαη 

αηγνο εθειεπνλ απερεζζαη ηνλ ηεξεα, κεηε απηνκελνλ κεηε νλνκαδνληα; Πνηεξνλ 

ηεο κελ αηγνο βδειπηηνκελνλ ην αθνιαζηνλ θαη δπζσδεο, ε θνβνπκελνη ην 

λνζεκαηηθνλ; δνθεη γαξ επηιεςηα θαηαιακβαλεζζαη καιηζηα ησλ δσσλ, θαη πξνο 

αλαρξσλλπζζαη ηνηο θαγνπζηλ ε ζηγνπζηλ, ππν ησλ παλησλ ερνκελνηο. Αηηηαλ δε 

ιεγνπζη ηελ ζηελνηεηα ησλ πλεπκαηηθσλ πνξσλ πνιιαθηο επηιακβαλνκελελ, 

ηεθκαηξνκελνη ηε ιεπηνηεηη ηεο θσλεο. Καη γαξ αλζξσπσλ νζνηο επηιεπηηδνπζη 

ζπκβαηλεη θζεγγεζζαη κεθαζκσ παξαπιεζηαλ θσλελ αθηαζη. Plinius lib. VIII. cap. 

50.
310

 de capris agens: Auribus eas spirare, non naribus, nec umquam febri carere, 

Archelaus auctor est. Idem lib. XXVIII. cap. 10.
311

 de eodem pecudum genere 

tractans, Millia praeterea remediorum ex eo animali demonstrantur, sicut apparebit. 

Quod quidem miror, cum febri negentur carere. Servius in VII. Aeneid. ad versum 

519.
312

 Tum vero ad vocem celeres, Capram, adnotat, esse proprie Ditis patris 

hostiam, quod capra semper febriculosa sit. Nam & ipsum, ait, Ditem patrem 

februum esse, dicunt. 
Enimvero in canum venditione easdem de sanitate & noxa stipulationes, quas & 

in pecore, fieri consuevisse, Varro lib. II. de Re rustic. c. 9.
313

 scribit, cuius verba, 

quod ad leges in huiusmodi animalium emptione dictas pertineant, subieci. DE 

SANITATE ET NOXA stipulationes fiunt eaedem, quae in pecore: nisi quod hic utiliter 

exceptum est. Alii pretium faciunt IN SINGULA CAPITA CANUM. Alii, UT CATULI 

SEQUANTUR MATREM: Alii, UT BINI CATULI UNIUS CANIS NUMERUM OBTINEANT, ut 

solent bini agni, ovis: plerique, ut ACCEDANT CANES, QUI CONSUERUNT ESSE UNA. 

Aufidio etiam Pontiano, cum greges ovium in Umbria emeret, CANES ACCESSISSE 

SINE PASTORIBUS, ibidem scribit. Interdum autem IUMENTA PARIA, interdum IUGUM, 

vel PAR, vel DUO PARIA MULARUM venibant, l. 38. §. 13. §. 14. & §. ult. D. de 

AEdilic. Edict.
314

  

 

XX. VINUM quomodo vendi soleret, quibusque legibus? VINUM DOLIARE, vel 

EX DOLIARIO pars vini, item AD MENSURAM, AD DEGUSTATIONEM, PER 

AVERSIONEM; & VINUM PENDENS, quibus legibus veniret? 

 

Quod ad vini venditionem attinet, sciendum est, interdum VINUM DOLIAE emptum, l. 

1. §. 4. D. de peric. & commod. rei vend.
315

 Gaius in l. 18. D. eod. tit.
316

 Si VINA, 

QUAE IN DOLIIS ERANT, venierint. Interdum vero EX DOLIARIO pars vini venibat, 

veluti, METRETAE CENTUM, l. 35. §. 7. D. de contrahend. empt.
317

 Paulus in l. 5. D. 
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de peric. & commod.
318

 Si, verbi gratia, AMPHORAE CENTUM EX EO VINO, QUOD IN 

CELLA ESSET, venierint. Vinum autem in doliis, Cato libro de Re rustic. cap. 148.
319

 

hoc modo venire, tradit: VINI IN CULLEOS SINGULOS QUADRAGENAE, ET SINGULAE 

URNAE DABUNTUR, QUOD NEQUE ACEAT, NEQUE MUCEAT. ID DABITUR IN TRIDUO 

PROXIMO, VIRI BONI ARBITRATU DEGUSTATO. SI NON ITA FECERIT, VINUM PRO 

DEGUSTATO ERIT. QUOT DIES PER DOMINUM MORA FUERIT, QUO MINUS VINUM 

DEGUSTET, TOTIDEM DIES EMPTORI PROCEDENT. VINUM ACCIPITO ANTE K. IAN. 

PRIMAS. SI NON ANTE ACCEPERIT, DOMINUS VINUM ADMETIETUR. QUOD ADMENSUM 

ERIT, PRO EO DOMINUS RESOLVITO. SI EMTOR POSTULARIT, DOMINUS IUSIURANDUM 

DABIT, VERUM FECISSE. LOCUS VINI AD K. OCTOBRES PRIMAS DABITUR, SI ANTE NON 

DEPORTAVERIT, DOMINUS VINO, QUID VOLET, FACIET. Cetera lex quae oleae 

pendenti. 

Plerumque certe AD MENSURAM vinum venibat, l. 1. §. 1. D. de peric. & 

commod.
320

 diesque ad metiendum praestituebatur, d. l. 1. §. 3.
321

 In potestate autem 

contrahentium fuisse, quibus mensuris negotiatores vina compararent, Papirius 

Iustus, in l. 71. D. de contrahend.
322

 empt. scribit. Nonnumquam ita vinum venibat, 

UT DEGUSTARETUR, degustationique dies dicebatur. Ulpianus in l. 4. D. de peric. & 

commod.
323

 Si quis vina vendiderit, & INTRA CERTUM DIEM REGUSTANDA DIXERIT. 

Alia autem degustandi, alia metiendi causa erat. Nam Gustus ad hoc tantum 

proficiebat, ut improbare liceret: Mensura vero non eo proficiebat, ut aut plus, aut 

minus veniret, sed ut appareret, quantum emeretur, l. 34. §. 5. D. de contrahend. 

empt.
324

 Interim vero conveniebat, QUO AD PERICULUM VINI VENDITOR SUSTINERET, 

l. 1. in princ. D. de peric. & commod.
325

 Vina etiam empta, EXCEPTIS ACIDIS ET 

MUCIDIS, proponit Pomponius in l. 6. D. eod. tit.
326

 Vinum autem ita quandoque 

venibat, UT IN SINGULAS AMPHORAS CERTUM PRETIUM DICERETUR, l. 35. §. 5. D. de 

contrahend. empt.
327

 Quandoque vero PER AVERSIONEM VENIBAT, l. 4. §. 1. & §. 2. 

D. de peric. & commod.
328

 Vina plane tradita videbantur, cum claves cellae vinariae 

emptori traditae erant, l. 1. §. 21. D. de adquir. poss.
329

 VINUM etiam PENDENS 

interdum venibat. Iulianus in l. 25. D. de actionibus empt.
330

 Qui PENDENTEM 

VINDEMIAM emit. Plinius lib. XIV. cap. 4.
331

 Emptori addicta PENDENTE VINDEMIA. 

Vinum autem pendens hac lege venire oportere, tradit Cato libro de Re rustica cap. 

147.
332

 VINACEOS ILLUTOS ET FAECEM RELINQUITO. LOCUS VINIS AD K. PRIMAS 
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DABITUR. SI NON EXPORTAVERIS, DOMINUS VINO, QUID VOLET, FACIET. Ceteram 

legem eamdem fuisse cum ea, quae oleae pendenti diceretur, addit. 

 

XXI. Quomodo, & quibus legibus veniret OLEA PENDENS, ipsumque OLEUM, 

FRUMENTA, eaque, QUAE IN HERBIS ERANT, item ARBORES STANTES. 

 

Oleam vero pendentem hac lege venire oportuisse, idem Cato de Re rustic. cap. 

146.
333

 tradit. OLEA PENDENS IN FUNDO VENAFRO VENIBIT. QUI OLEAM EMERIT, 

AMPLIUS QUAM QUANTI EMERIT, OMNIS PECUNIAE CENTESIMA ACCEDET. 

PRAECONIUM PRAESENS, SS. L. ET OLEUM ROMANICI PONDO VIII. D. TURIDIS P. CC. 

OLEAE CADUCAE MO. L. MO. STICTIVAE X. MODIO OLEARIO MENSUM DATO UNGUINIS 

PONDO X. PONDERIBUS MODIISQUE DOMINI DATO IRI PRIMAE COTULAS DUAS. DIES 

ARGENTO EX K. NOV. MENSIUM X. OLEAE LEGENDAE FACIUNDAE QUAEQUE LOCATA 

EST, ET SI EMPTOR LOCARIT, IDIBUS SOLVITO. RECTE HAEC DARI, FIERIQUE, SATISQUE 

DARI DOMINO, AUT CUI IUSSERIT, PROMITTITO, SATISQUE DATO ARBITRATU DOMINI. 

DONICUM SOLUTUM ERIT, AUT ITA SATIS DATUM ERIT, QUAE IN FUNDO ILLATA ERUNT, 

PIGNERI SUNTO
334

. NE QUID EORUM DE FUNDO DEPORTATO. SI QUID DEPORTAVERIT, 

DOMINI ESTO. VASA, TORCULA, FUNES, SCALAS, TRAPETOS, SI QUID ET ALIUD DATUM 

ERIT, SALVA RECTE REDDITO, NISI QUAE VETUSTATE FRACTA ERUNT. SI NON REDDET, 

AEQUUM SOLVITO. SI EMPTOR LEGULIS ET FACTORIBUS, QUI ILLIC OPUS FECERINT, 

NON SOLVERIT, CUI DARI OPORTEBIT, SI DOMINUS VOLET, SOLVAT. EMPTOR DOMINO 

DEBETO, ET ID SATISDATO, PROQUE EA RE ITA, UTI S. S. E. ITEM PIGNERI SUNTO. Quae 

notae hoc significant, uti supra scriptum est. Fructum etiam olivae pendentis 

venditum docet l. 39. D. de contrah. empt.
335

 Oleum vero ipsum ita plerumque 

venibat, ut in singulos metretas pretium diceretur, l. 35. §. 5. D. de contrah. 

emption.
336

 Hic est quod in olei emptione ponderibus minoribus emptorem, vel 

contra adhibitis iniquis ponderibus in modo circumventum venditorem ab emptore 

proponit Ulpian. in l. 32. D. de actionibus empt.
337

 Sed & frumentum plerumque ita 

venibat, ut in singulos modios certum pretium diceretur, l. 35. §. 5. D. de contrah. 

empt.
338

 Quemdam autem cum FRUMENTA, QUAE IN HERBIS ERANT, venderet, dixisse 

Labeo refert, SI QUID VI AUT TEMPESTATE FACTUM ESSET, SE PRAESTATURUM, l. 78. 

§. ult. D. de contrahend. empt.
339

 Ut autem fructus pendentes venibant, ita & 

dominum fundi de praedio ARBORES STANTES vendisse, narrat Pomponius in l. 

Quintus, D. de actionibus empti.
340

 

 

XXII. PABULUM HYBERNUM qua lege venire oportuerit? 
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Ceterum qua lege PABULUM HYBERNUM venire oporteret, Cato libro de Re rustica 

cap. 149.
341

 docet in haec verba: QUA VENDAS VINI DICITO. PABULUM FRUI 

OCCIPITO
342

 EX KALEND. SEPTEMBRIBUS. PRATO SICCO DECEDAT, UBI PRIUS FLORERE 

CEPERIT. PRATO IRRIGUO, UBI SUPER INFERVE VICINUS PERMITTET, TUM DECEDITO, 

VEL DIEM CERTAM UTRIQUE FACITO. CAETERO PABULO KAL. MARTIIS CEDITO. BUBUS 

DOMITIS BIMIS CANTERIO UNI, CUM EMPTOR PASCET, DOMINO PASCERE RECIPITUR. 

OLERIS, ASPARAGIS, LIGNIS, AQUA, ITINERE, ACTU, DOMINI USIONI RECIPITUR. SI QUID 

EMPTOR, AUT PASTORES, AUT PECUS EMPTORIS DOMINO DAMNI DEDERIT, BONI VIRI 

ARBITRATU RESOLVAT. SI QUID DOMINUS, AUT FAMILIA, AUT PECUS, EMPTORI DAMNI 

DEDERIT, VIRI BONI ARBITRATU RESOLVETUR. DONICUM PECUNIAM SATISFECERIT AUT 

DELEGARIT, PECUS ET FAMILIA, QUAE ILLIC ERIT, PIGNERI SUNTO. SI QUID DE IIS 

REBUS CONTROVERSIAE ERIT, ROMAE IUDICIUM FIAT. 

 

XXIII. In VASORUM venditione quae promitti solerent? NAVIS venibat CUM 

INSTRUMENTO. 

 

De vasorum utique venditione haec Pomponius in l. 6. §. 4. D. de actionibus empt.
343

 

perstringit. Si vas aliquod mihi vendideris, & dixeris CERTAM MENSURAM CAPERE, 

VEL CERTUM PONDUS HABERE. Et mox: Si vas mihi vendideris, ita UT ADFIRMARES 

INTEGRUM. NAVIS etiam CUM INSTRUMENTO, venibat, l. ult. D. de instruct. vel 

instrum.
344

 De scapha vero nisi nominatim convenisset, ea navis esse non 

censebatur, l. 44. D. de evictionibus.
345

 Ut plurimum certe funiculus a puppe 

religatus scapham annexam trahebat, ut Cicero lib. II. de Invent. c. 51.
346

 loquitur. 

 

XXIV. AEDES VENALES, HORTI, PRAEDIA venalia INSPICIEBANTUR. 

 

Sed ut ad earum, quae in solo consistunt, venditiones transeam. Qui aedes emebant, 

villasve, prius eas adhibitis fabris inspiciebant, ut scirent, an in tecto vel parietibus 

esset aliquid vitii. Cicero Epist. 15. lib. IX. famil. ad Paetum.
347

 Domum Sullanam 

desperabam iam, ut tibi proxime scripsi, sed tamen non abieci. Tu velim, ut scribis, 

cum fabris eam perspicias, si enim nihil est in parietibus aut in tecto vitii, cetera 

mihi probabuntur. Sueton. in Othone cap. 6.
348

 Deinde liberto adesse architectos 

nuntiante, quod signum convenerat, quasi venalem domum inspecturus, abscessit. 

Similique modo, praedia inspici antequam emptio contraheretur, consuevisse, 

argumento est l. 9. D. de peric. & commod.
349

 Hortos quoque venales inspici Cicero 

Attico mandat lib. XIII. Epist. 1. & 28.
350
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XXV. Venditores domum COMMENDARE solebant, UT BENE AEDIFICATUM. 

Plerumque aedes, UTI  OPTIMAE MAXIMAE  venibant, vel, UTI POSSESSAE. 

 

Interdum autem qui domum vendebat, commendandi causa dicebat, DOMUM BENE 

AEDIFICATAM, l. 43. D. de contrah. empt.
351

 Cicero lib. III. Offic. c. 13.
352

 Quod si 

qui PROSCRIBUNT VILLAM BONAM BENE AEDIFICATAM, non existimantur fefellisse, 

etiam si illa nec bona est, nec aedificata ratione. Plerumque vero aedes UTI OPTIMAE 

MAXIMAEQUE ERANT, venibant, quemadmodum Ulpian. ostendit in l. 90. D. de verb. 

significat.
353

 Contra in l. 35. D. de servitutibus urb. praed.
354

 Si binarum, ait 

Marcianus, aedium dominus dixisset, EAS QUAS VENDERET, SERVAS FORE. Domum 

etiam a quodam, UTI AB EO POSSESSA ERAT, venditam, refert Scaevola in l. 52. §. 2. 

D. de actionibus empt.
355

  

 

XXVI. HABITATIO quandoque a venditore EXCIPIEBATUR. De PENSIONIBUS 

AEDIUM LOCATARUM quando in venditione caveri soleret? 

 

Interdum aedium venditor HABITATIONEM SIBI VEL INQUILINIS SUIS EXCIPIEBAT. 

Paulus in l. 21. §. ult. D. de actionibus empt.
356

 Qui domum vendebat, EXCEPIT SIBI 

HABITATIONEM DONEC VIVERET, AUT IN ANNOS SINGULOS DECEM. Ulpianus in l. 13. 

§. 4. D. de actionibus empt.
357

 Si venditor HABITATIONEM EXCEPERIT, UT INQUILINO 

LICEAT HABITARE, ET COLONO UT PERFRUI LICEAT AD CERTUM TEMPUS. Heredem 

quoque, cum domum hereditariam venderet, EXCEPISSE, Papinianus refert, UT 

HABITATIONES SECUNDUM DEFUNCTI VOLUNTATEM SUPER PRETIUM LIBERTIS 

PRAESTARENTUR. l. 18. D. de peric. & commod. rei vend.
358

 

Ac plane qui habitationem alicui locaverat, si aliqua ex causa aedes venderet, 

curare debebat, ut apud emptorem quoque eadem pactione inquilino habitare liceret, 

l. 25. §. 1. D. locat.
359

 Quod si quis in ea insula, quam vendebat, gratis habitationem 

cui dedisset, ita recipiendo, HABITATORIBUS, AUT QUAM QUISQUE DIEM CONDUCTUM 

HABET, parum cavebat. Nominatim enim de his recipi oportebat, l. 53. §. ult. D. de 

actionib. empt.
360

 De pensionibus quoque aedium, quae venibant, si eae locatae 

essent, caveri solebat. Paulus in l. 13. D. qui potior.
361

 Insulam, ait, vendidi: & dixi, 

PRIORIS ANNI PENSIONEM MIHI, SEQUENTIUM TIBI ACCESSURAM, PIGNORUMQUE AB 

INQUILINO DATORUM IUS UTRUMQUE SECUTURUM. Labeo in l. 58. D. Locat.
362

 

Insulam uno pretio totam locasti, & eam vendidisti ita, UT EMPTORI MERCEDES 
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INQUILINORUM ACCEDERENT. Labeo in l. 53. D. de actionib. empt.
363

 Si, MERCEDEM 

INSULAE ACCESSURAM ESSE EMPTORI, dictum est. Et mox: Et in vendenda insula, 

MERCEDEM EMPTORI CESSURAM ESSE, dixeris. Ulpianus etiam in l. 13. §. 16. D. eod. 

titul.
364

 cum convenit, ait, UT VENDITOR PRAETERITAM MERCEDEM EXIGAT, ET 

EMPTORI PRAESTET. 

 

XXVII. RUTA, CAESA excipi solebant in venditione. 

 

Plane RUTA, CAESA, quae neque aedium fundi essent, a venditore fere recipiebantur. 

Ulpianus in l. 17. §. 6. D. de actionib. empt.
365

 Si RUTA ET CAESA EXCIPIANTUR IN 

VENDITIONE. Cicero Topicis: c. ult.
366

 Fecique, quod saepe liberales venditores 

solent, ut, cum aedes fundumue vendiderint, RUTIS CAESIS RECEPTIS, concedant 

tamen aliquid emptori, quod ornandi causa apte & loco positum esse videatur. Idem 

in Partitionib. c. 31.
367

 Aut cum ex lege praedii, quaeritur, quae sint RUTA CAESA. 

Idem lib. II. de Orat. c. 55.
368

 Sed dicet, te, cum aedes paternas venderes, ne IN 

RUTIS quidem ET CAESIS solium paternum recepisse. Varro lib. V. de Ling. Latin.
369

 

Ideoque in venditionis lege, fundi RUTA CAESA ita dicimus, ut producamus. Huc 

pertinet, quod Pomponius in l. 66. §. ult. D. de contrahend. empt. tradit.
370

 Qui 

scripsit, RUTA, CAESA, QUAEQUE AEDIUM, FUNDIVE NON SUNT, bis idem scriptum. 

Eodem etiam referenda est l. 241. D. de verborum significationib.
371

  

 

XXVIII. SERVITUTUM  RECIPIENDARUM antiqua formula. 

 

Servitutes autem, quod & ante viginti annos lib. I. Selectar. Antiquit. c. 19.
372

 

adnotare me memini, ita recipiebantur, STILLICIDIA, FLUMINA, LUMINA, UTI NUNC 

SUNT, ITA SINT. PARIES ONERI FERUNDO, UTI NUNC EST, ITA SIT. Cicero lib. I. de Orat. 

c. 39.
373

 Nam cum aedes L. Fusio venderet, IN MANCIPIO, LUMINA UTI TUM ESSENT, 

ITA RECIPIT. Illic enim, in mancipio, est, in mancipii lege, ut eiusdem libri cap. eod. 

Cicero loquitur. Pomponius in l. 33. D. de contrahend. empt.
374

 Cum in lege 

venditionis ita sit scriptum, FLUMINA, STILLICIDIA, UTI NUNC SUNT, UT ITA SINT,  nec 

additur, quae flumina vel stillicidia. Ulpianus in l. 17. §. 3. D. de servit. urban. 

praed.
375

 Haec lex traditionis, STILLICIDIA, UTI NUNC SUNT UT ITA SINT, hoc 

significat, impositam vicinis necessitatem recipiendorum stillicidiorum, non illud, ut 
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etiam emptor stillicidia suscipiat aedificiorum vicinorum. Hoc igitur pollicetur 

venditor, sibi quidem stillicidiorum servitutem deberi, se autem nulli debere. 

Pomponius in l. 23. D. de servit. urban. praed.
376

 Si servitus imposita fuerit, LUMINA, 

QUAE NUNC SUNT, UT ITA SINT. Paulus in l. 33. D. eod. tit.
377

 Nam cum in lege 

aedium ita scriptum esset, PARIES ONERI FERUNDO, UTI NUNC EST, ITA SIT. Varro lib. 

IV. de Ling. Lat. cap. 5.
378

 Fluvius quod fluit. Item flumen. A qua lege praediorum 

urbanorum scribitur, STILLICIDIA FLUMINAQUE UT ITA FLUANT CADANTQUE. 

 

XXIX. Antiquum VENDITIONIS AEDIUM INSTRUMENTUM. 

 

Ceterum circumfertur antiquum venditionis aedium instrumentum, ex vetustis 

membranis descriptum, quod eo iure quaque condicione est, non meo, sed eorum, 

qui ediderunt, periculo subiiciam. Id sic habet: PASCUTIUS CULITA PASCUTII CULITAE 

F. SARNENSIS SARCULARIUS, CUM PIGNATIA NIGELLA, QUAE VIRO SUO NUNC HIC 

ADEST, ET SUO ET UXORIS NOMINE, VENDIT SIGNITIO FUNESTILLO, ACCERRANO 

VIATORI, QUI IPSUS EMIT SIBI, LIBERIS, NEPOTIBUS, PRONEPOTIBUSQUE SUIS, CUM 

OMNI POSTERITATE DOMUNCULAM: SITA EST SARNENSI IN SUBURBIO, SECUNDUM 

FLUMEN. TRIBULES AC VICINOS BONOS HABET, PILUTIUM, RUFILUM, COCLEATIUM 

SURRIPONEM, ITEMQUE LARDATIUM FABARONEM. PROBA EST DOMUNCULA TOTA, 

PROBA CONTIGNATIO, PROBUS PARIES, TECTUM IPSUM PROBE CANTERIATUM 

ADSERULATUMQUE, QUERNIS ETIAM SCANDULIS AVERUNCONIS FABRI. PROBA 

CISTERNA, SINE ULLO SALICULI VITIO, AUT LATRINAE SERVITUTE. FUNDAMENTA BENE 

IACTA: VOLUTABRUM LUTULENTUM, IN QUO VICINIAE TOTIUS SORDES DESIDEANT. 

HARULA AD SOLEM MERIDIANUM EXPOSITA, FIRMITERQUE QUATERNATA. UNCIOLAE 

TRES PRECIUM. TU PASCUTI ACCEPISSE ARGENTUM OMNE PERPENSUM PROBE ET 

ENUMERATUM FATERIS. TIBI VERO, SEGNITI, EA DOMUNCULA SOLENNI MORE EST A 

PASCUTIO EVINCUNDA, AB IPSIS ETIAM FUNDAMENTIS TOTA, CUM TECTO ADSERIBUS, 

CANTERIIS, CLAVICULIS, SCALIS, FORIBUS CULINAE VOLUTABRIQUE DECURSIBUS, AB 

INFIMO SOLO AD USQUE COELI SUBSELLIUM, CUM IPSO ETIAM COELO, CUMQUE 

TERRAE IMIS ATQUE PERIMIS INFERNISQUE. SISTET AUTEM IN OMNI FORO ET CAUSA, 

FESTIS PROFESTISQUE, FASTIS NEFASTISQUE DIEBUS SEGNITIO AC SEGNITII POSTERIS. 

PRO QUO PRAESTANDO PRAEDIA, SUPELLECTILEMQUE SUAM, ET CUM EA BASEM, 

COFINUM, RISCUM, AC RETE TRIPLUMBATUM OBLIGATUM OBLIGAT, SEQUE STATURUM 

IN PRAETORIO AD IUDICEM. TU PASCUTI FUSTE ILLUM INVESTITO. TU SEGNITI FUSTEM 

MANU CAPITO. HAECCE UTI VERA SUNT SCIENS VOLENSQUE, SUAE SPONTIS ATQUE EX 

CONVENTO UTQUE INTER VIROS BONOS DECET, UTERQUE AGITIS, MEQUE UT SCRIBAM 

ROGATIS, IUREQUE IURANDO CUNCTA HAEC CONFIRMATIS. TESTES ADSUNT MORE 

ADCITI ROGATIQUE, VIRI UTIQUE PROBI. 

PLOTIUS LOCUSTA FESULANUS 

CASELLIO ALBANUS 

LICIDA ALBUTIUS FREGELLANUS 
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HAECCE SICCE CONVENERE, HISCE VERBIS HISCE CONDICIONIBUS ACTA ET 

TRANSACTA SUNT, HISCE ADSENTIENTE UXORI PIGNANTIA, UT PAR EST, VIROS INTER 

BONOS BENE AGIER. 

KAL. QUINTILIB. PRAET. BALBO. BEBIUS PORCA. 

 

XXX. FUNDI, qui venibant, propriis appellationibus designabantur. 

 

Verum ut ad fundorum venditionem accedamus, sciendum est, propriis 

appellationibus designatos fundos, qui venibant. Fundorum autem venditorum haec 

in libris nostris nomina inveniuntur, CORNELIANUS, SEMPRONIANUS, MAEVIANUS, 

SEIANUS, TITIANUS, GERONIANUS, BOTROIANUS, RUTILIANUS, SUTRINUS, 

TUSCULANUS, GABINIANUS, l. 9. D. de contrahend. empt.
379

 l. 43. D. de actionib. 

empt.
380

 l. 9. D. de fund. dot.
381

 l. 73. D. de evictionib.
382

 l. 7. §. 2. D. pro empt.
383

 l. 

34. D. de adquirend. possess.
384

 l. 13. D. commun. praed.
385

 l. 87. D. ad L. 

Falcidiam,
386

 l. 91. §. 3. D. de legat. 3.
387

 l. 38. D. de minorib.
388

 Quas appellationes 

in fundis quoque legandis usurpatas, libro proximo demonstrabo. Eodemque modo 

FULCINIANI nomen fundo tribuitur a Cicerone in Orat. pro Caecina c. 5.
389

 

 

XXXI. PLURES FUNDI, aut singula AGRI IUGERA, pars fundi, item NUDA 

PROPRIETAS FUNDI uti veniret? 

 
Plures autem fundi specialiter nominatim, uno instrumento emptionis interposito, 
plerumque venibant, l. 72. D. de evictionib.

390
 & simul uno pretio comparabantur, l. 

91. §. 3. D. de legat. 3.
391

 Aliquando etiam singula iugera agri certo pretio venibant, 
l. 53. D. de evictionib.

392
 l. 40. §. 2. D. de contrahend. empt.

393
 Quinetiam non totus 

modo fundus venibat, sed & pars: dimidia forte, bes, vel triens fundi, l. 39. §. 2. D. 
de evictionib.

394
 Sed & deducto usufructu quandoque fundus venibat. Qui autem 

fundum vendebat, cuius ad eum nuda proprietas pertinebat, in lege dicebat, IN EO 

USUMFRUCTUM HUIUS vel ILLIUS ESSE. Pomponius in l. 7. D. de actionib. empt.
395

 Fundum 
mihi cum venderes, deducto usufructu, dixisti, EUM USUMFRUCTUM TITII ESSE, Africanus 
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in l. 46. D. de evictionib.
396

 Fundum, cuius ususfructus Attii erat, mihi vendidisti, nec 
dixisti, USUMFRUCTUM ATTII ESSE. 

 
XXXII. In fundorum venditione MODUS AGRI uti diceretur? 

 
In fundorum utique venditione MODUS agri plerumque dicebatur, l. 2. D. de actionib. 
empt.

397
 Paulus in l. 40. §. 2. D. de contrahend. empt.

398
 Qui agrum vendebat, dixit, 

FUNDI IUGERA DECEM ET OCTO ESSE, & quod EIUS ADMENSUM ERIT, AD SINGULA IUGERA CERTUM 

PRETIUM STIPULATUS ERAT. Paulus in l. 42. de Actionib. empt.
399

 Si duorum fundorum 
venditor, separatim DE MODO CUIUSQUE PRONUNCIAVERIT. Et mox: Forte si dixit, UNUM 

CENTUM IUGERA, ALTERUM DUCENTA HABERE. Ulpianus in l. 13. §. 14. D. de Actionib. 
empt.

400
 Si Titius fundum, in quo nonaginta iugera erant, vendiderit, & in lege 

emptionis dictum est, IN FUNDO CENTUM ESSE IUGERA. Aggenus Urbicus ad Frontinum: 
Nam soliti erant antiqui, in conductiones & in emptiones modum comprehendere, 
atque ita cavere, FUNDUM ILLUM, IUGERA TOT, IN SINGULIS IUGERIBUS TANTUM. Itaque si in 
ea regione agitur, ubi haec erit consuetudo, aut cautiones scilicet, aut emptiones 
intuendae erunt. Quem locum ita, ut interpungendum censeo, descripsi. Paulus 
etiam in l. 40. D. de contrahend. empt.

401
 proponit quemdam, qui fundum 

vendiderat, in lege ita dixisse, UT EMPTOR IN DIEBUS XXX. PROXIMIS FUNDUM METIRETUR, ET 

DE MODO RENUNCIARET, ET SI ANTE EUM DIEM NON RENUNTIASSET, UT VENDITORIS FIDES SOLUTA 

ESSET.  Eius rei ergo mensores adhibitos, ubi emptor vel venditor scire vellent, 
cuiusmodi ager veniret, tradit Ulpianus in l. 1. D. si mensor fals. mod.

402
  

 
XXXIII. Caveri solebat, UT LUCI, VIAE PUBLICAE, LIMITES, LITORA IN MODUM CEDERENT. 

 
In modum autem agri non cedebant viae publicae, limites, luci, qui fundum 
tangebant, nisi id ipsum actum esset, ut cederent: cum vero neutrum dictum erat, 
cedere non debebant. Et ideo, ut ait Paulus in l. 7. §. ult. D. de pericul. & commod. 
rei vendit.

403
 Nominatim caveri solebat, UT LUCI, VIAE PUBLICAE, QUAE IN FUNDO ESSENT, 

TOTAE IN MODUM CEDERENT. Idem in l. 51. D. de contrahend. empt.
404

 Litora, quae 
fundo vendito coniuncta erant, vias item publicas aut loca religiosa vel sacra in 
modum minime computari, scribit. Itaque, addit, ut proficiant venditori, caveri 
solet, UT VIAE PUBLICAE, ITEM LITORA, ET LOCA PUBLICA IN MODUM CEDANT. Ceterum cum in 
fundo vendito modus pronuntiatus deerat, sumebatur portio ex pretio, quod totum 
colligendum erat ex iugeribus dictis, l. 69. §. ult D. de evictionibus.

405
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XXXIV. QUALITAS IUGERUM FUNDI in venditione dicebatur. FINES agri 
demonstrabantur. 

 
Praeter MODUM autem etiam QUALITAS iugerum plerumque dicebatur, l. 34. & l. 42. 
D. de actionib. empt.

406
 Unde Iulianus in l. 22. D. eodem titulo

407
 Si in QUALITATE 

FUNDI venditor mentitus sit, non IN MODO EIUS, tamen tenetur emptori. Pone enim, 
dixisse eum, QUINQUAGINTA IUGERA ESSE VINEAE, ET QUINQUAGINTA PRATI. Sed & agri, qui 
venibat, FINES DEMONSTRABANTUR l. 18. §. ult. D. de contrahend. empt.

408
 l. 12. D. fin. 

regund.
409

 Alphenus in l. 45. D. de Evictionibus.
410

 Qui fundum tradiderat iugerum 
centum, FINES multo amplius emptori DEMONSTRAVERAT. Imperat. Alexander in l. 10. C. 
eod. tit.

411
 Si FINES AGRI venditor DEMONSTRAVIT, & legem dixit, INTRA EOS NEMINEM 

INGRESSURUM. Modestinus in l. 39. D. de actionibus empti.
412

 Si quis ita fundum 
vendiderit, UTI VENUM DATUM ESSE VIDEATUR, QUOD INTRA TERMINOS IPSE POSSEDIT. Plane 
demonstratione fundi facta, fines nominari supervacuum erat: Si tamen 
nominarentur, etiam ipsum venditorem nominare oportebat, si forte alium agrum 
confinem possideret, l. 63. §. ult. D. de contrahend. empt.

413
 In vendendo autem 

fundo confines nominari consuevisse, indicat l. 35. §. ult. D. eod. tit.
414

  
 

XXXV. Venditor FUNDUM vel LIBERUM, vel SERVUM ESSE dicebat. Formula: UTI 

OPTIMUS MAXIMUS EST. 
 

Sane fundi venditor eum vel LIBERUM, vel SERVUM ESSE, dicebat. Ulpianus in l. 20. §. 1. 
D. de adquirend. rer. domin.

415
 Si quis igitur fundum DIXERIT LIBERUM, cum traderet, 

qui SERVUS SIT. Paulus in l. 8. D. de actionibus empti:
416

 Si tibi LIBERUM PRAEDIUM 

tradidero, cum SERVIENS tradere deberem. Liberum autem esse fundum, 
significabatur his verbis: UTI OPTIMUS MAXIMUSQUE EST. l. 48. D. de evictionib.

417
 Nam, 

ut Venuleius scribit in l. 75. D. eod. tit.
418

 Si UT OPTIMUS MAXIMUSQUE ESSET, traditus 
esset fundus, is liber ab omni servitute praestandus erat. Ubi hoc addit, Et vera est 
Quinti Mucii sententia, ut qui OPTIMUM MAXIMUMQUE FUNDUM TRADIDERIT, liberum 
praestet, non etiam deberi alias servitutes, nisi hoc specialiter ab eo accessum sit. 
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Quae Mucii sententia etiam refertur a Celso in l. 59. D. de contrahend. empt.
419

 
Cum venderes fundum, non dixisti, ITA UT OPTIMUS MAXIMUSQUE: verum est, quod Qu. 
Mucio placebat, non LIBERUM, sed qualis esset, fundum oportere. Paulus in l. 169. D. 
de verbor. significat.

420
 Non tantum in traditionibus, sed & in emptionibus & 

stipulationibus & testamentis, adiectio haec, UTI OPTIMUS MAXIMUSQUE EST, hoc 
significat, UT LIBERUM praestetur praedium, non, ut etiam servitutes ei debeantur. 
Proculus in l. 126. D. eod. tit.

421
 Si, cum fundum tibi darem, legem ita dixit, UTI 

OPTIMUS MAXIMUSQUE ESSET, & adieci, IUS FUNDI DETERIUS FACTUM NON ESSE PER DOMINUM. 
Siculus Flaccus in lib. de Condicionib. agror.

422
 Ad omnes autem, inquiens, agros 

semper iter liberum est. Nam aliquando deficientibus viis vicinalibus, per agros 
alienos iter praestatur, quae etiam conveniunt precario, ut servitutem praestent his 
agris, ad quos necesse habent transmittere pervium. Nam & in his verbis 
comprehenditur, ITA UT OPTIMUS MAXIMUSQUE EST. Scaevola etiam in l. ult. §. ult. D. de 
contrahend. empt.

423
 proponit, Lucium Titium vendidisse fundum, additis his verbis, 

QUO IURE QUAQUE CONDICIONE PRAEDIA LUCII TITII HODIE SUNT, ITA VENIUNT, ITAQUE 

HABEBUNTUR. 
 

XXXVI. Perfusoriae SERVITUTES EXCIPIENDI formulae: SERVITUTES, SI QUAE DEBENTUR, 
DEBEBUNTUR. ITINERA, ACTUS, QUIBUS SUNT, UTIQUE SUNT, earumque effectus. 

 
Enimvero si quam servitutem fundus, qui venibat, deberet, nominatim ea 
venditionis lege excipi solebat: Qui autem sic excipiebat, SERVITUTES, SI QUAE 

DEBENTUR, DEBEBUNTUR, si certis quibusdam personis certas servitutes debere se, non 
admonuisset emptorem, ex empto nihilominus tenebatur: quoniam haec generalis 
exceptio non ad ea pertinere debebat, quae venditor noverat, quaeque specialiter 
excipere poterat & debebat, l. 39. D. de actionib. empt.

424
 Itaque si quis in fundo 

tradendo, cum sciret, certam servitutem deberi, perfusorie dixisset, ITINERA, ACTUS, 
QUIBUS SUNT, UTIQUE SUNT, RECTE RECIPITUR, Evictionis quidem nomine se liberabat, sed 
quia deceperat emptorem, empti iudicio tenebatur, l. 69. §. ult. D. de evictionib.

425
 

Proponitur etiam ab Ulpiano in l. 1. §. 1. D. de actionib. empt.
426

 lex ita dicta, NULLA 

QUIDEM SERVITUS DEBETUR: VERUM NE EMERGAT INOPINATA SERVITUS, NON TENEOR. Iulianus in 
l. 39. §. ult. D. de evictionib.

427
 Perinde tenetur, ac si dixisset, USUSFRUCTUS NOMINE 

ADVERSUS SEIUM NON TENERI. 
 

XXXVII. SERVITUS NOMINATIM RECIPIENDA erat a venditore. 
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Quidquid autem venditor servitutis nomine sibi recipere volebat, nominatim recipi 
oportebat. Et ita quemdam, qui duo praedia habebat, in unius venditione, AQUAM, 
QUAE IN FUNDO NASCEBATUR, ET CIRCA EAM AQUAM LATE PEDES X. EXCEPISSE, narrat Paulus in l. 
29. D. de servitutib. rusticor. praed.

428
 Similiter Pomponius in l. 19. D. quemadm. 

servit. amitt.
429

 Si partem, ait, fundi vendendo, lege caverim, UTI PER EAM PARTEM IN 

RELIQUUM FUNDUM MEUM AQUAM DUCEREM. Ulpianus in l. 13. D. commun. praedior.
430

 
venditorem fundi Geroniani, refert, fundo Botroiano, quem retinebat, legem 
dedisse, NE CONTRA EUM PISCATIO THYNNARIA EXERCERETUR. Siculus Flaccus in lib. de 
Condicionib. agror. Privatae itaque viae ad finitiones agrorum non pertinent, sed ad 
itinera eis praestanda, quae sub exceptione nominari in emptionibus agrorum 
solent. Generalis autem illa receptio, QUIBUS EST SERVITUS, UTIQUE EST, ad extraneos 
dumtaxat pertinebat, nihilque venditori prospiciebat ad iura eius conservanda, l. 
10. D. commun. praedior.

431
 

 
XXXVIII. SERVITUTES, fundo debitas, ACCESSURAS, nominatim exprimebant 
venditores. 

 
Sed & si quae fundo servitus deberetur, nominatim quoque lege venditionis 
comprehendi consueverat. Pomponius in l. 6. §. 5. D. de actionib. empt.

432
 Si 

fundum tibi vendidero, & EI FUNDO ITER ACESSURUM, dixero. Idem in l. 66. D. de 
contrah. empt.

433
 in vendendo fundo dictum, proponit, VIAM, ITER, ACTUM, 

AQUAEDUCTUM PRAESTATU IRI. Ulpianus etiam in l. 29. D. de servit. rustic. praed.
434

 in 
lege quadam dictum fuisse, commemorat, UT AQUAM EMPTORI SULCO APERTO RECTE 

DUCERE LICERET. Paulus in l. 40. §. 1. D. de contrahend. empt.
435

 In lege fundi, AQUAM 

ACCESSURAM, dixit. Venuleius in l. 75. D. de evictionib.
436

 Venditorem non teneri, nisi 
nominatim dixerit, ACCESSURUM ITER, VEL ACTUM. Exstat Veronae inscriptio huiusmodi, 
C. VALERIO. ANTIOCHO. PATRI. LAEVIAE. ET. MARI. VERO. SUPER. PLU. ATHESIS. HUIUS. MONUMENT. 
EMPTIONI. ACCESSIT. ITER. AC. IUS. AD. PUTEUM. HAUSTUS. AQUAE. EX. SUBURBANO. RUTILIANO. 
(Apud Gruterum p.)

437
 

 
XXXIX. De TRIBUTO & VECTIGALI cavebatur in venditione. 

 

                                                           
428 D. 8, 3, 29. 
429 D. 8, 6, 19 pr. 
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437 Jan Gruter, Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, 2 vols. Heidelberg 1603. 
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Praedii etiam venditor de tributo, & aliis oneribus dicebat, l. 21. §. 1. l. 52. D. de 
actionib. empt.

438
 Eoque pertinet, quod Ulpianus in l. 13. §. 6. D. de actionib. empt. 

scribit:
439

 Si, cum venditor sciret, fundum pluribus municipiis legata debere, in 
tabula quidem conscripserit, UNI MUNICIPIO DEBERI, verum postea legem consignaverit, 
SI QUA TRIBUTORUM, AUT VECTIGALIS, INDICTIONISVE QUID NOMINE, AUT AD VIAE COLLECTIONEM 

PRAESTARE OPORTET, ID EMPTOREM DARE FACERE PRAESTAREQUE OPORTERE. Papinianus in l. 41. 
D. eod. tit.

440
 In venditione, super ANNUA PENSITATIONE PRO AQUAEDUCTU, infra domum 

Romae constitutam, nihil commemoratum est. 
 

XL. SACRUM, RELIGIOSUM, PUBLICUM qua formula excipi soleret in venditionibus? 
EXCEPTO SEPULCHRO, ITER quoque exceptum habebatur AD SEPULCHRUM. 

 
Illa fere semper lex venditionibus adiiciebatur, SI QUID SACRI, VEL RELIGIOSI, VEL PUBLICI 

EST, EIUS NIHIL VENIT, ut docet l. 22. & l. 72. §. ult. D. de contrahend. empt.
441

 Legibus 
quoque praediorum vendendorum solitum caveri, Pomponius scribit, UT AD 

SEPULCHRA, QUAE IN FUNDIS ERANT, ITER EIS, ADITUS, ABITUS, FUNERIS FACIUNDI CAUSA ESSET. l. 5. 
D. de sepulch. viol.

442
 Quo Cicero respiciens in Orat. pro Rosc. Amer. c. 9.

443
 Mors 

hominis, ait, florentissimi Sexti Roscii crudelissima; filii autem eius egestas 
indignissima: cui de tanto patrimonio praedo iste nefarius ne ITER QUIDEM AD 

SEPULCHRUM PATRIUM reliquisset. Sed & cum venditor fundi LOCUM SEPULCHRI EXCIPIEBAT, 
AD HOC, UT IPSE POSTERIQUE EIUS ILLO INFERRETUR, etiam hoc exceptum inter ementem & 
vendentem censebatur, UT EI PER FUNDUM SEPULTURAE CAUSA IRE LICERET, quemadmodum 
Ulpianus scribit in l. 10. D. de religios. & sumpt. fun.

444
 De huiusmodi autem itu, 

adituque ad sepulchra elegans Romae visitur inscriptio, in haec verba: HUIC 

MONUMENTO ITER, ADITUS, AMBITUS DEBETUR EX SENTENTIA EROTIS AUG. L. IUDICIS A VIA 

CAMPANA PUBLICA DEXTROVERSUS INTER MACERIAM CALAMINAM ET INSULAM EUCARPIANAM, PER 

LATITUDINEM PEDES DUO SEMIS, USQUE AD HOC MONIMENTUM, ET HINC PER CIRCUITUM TOTIUS 

MONUMENTI, USQUE IN VIA, QUAE DUCIT IN AGRO. ITEM EIDEM MONUMENTO ITER, ADITUS DEBETUR 

HUIC SECUNDUM MONUMENTUM AFINIAE TYCAES ET INDE SECUNDUM MACERIAM EUCARPIANAM IN 

QUA OLLA SUNT, ET IN DEORETO USQUE AD VIAM PUBLICAM CAMPANAM. (Apud Gruter. p.)
445

 
Itineris etiam sepulchro debiti fit mentio in l. 4. D. quemad. servit. amitt.

446
 Paulus 

in l. 3. D. de servitutib.
447

 SERVITUS ITINERIS AD SEPULCHRUM privati iuris manet. Ceterum 
si locus monumenti ita veniret, NE QUIS EO INFERRETUR, QUO IUS ESSET INFERRE, pactum ad 
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hoc non suffecisse, sed stipulatione id caveri oportuisse, tradit Paulus in l. 11. D. de 
religios.

448
  

 
XLI. Fundus CUM INSTRUMENTO quandoque venibat. DOLIA ACCESSURA, QUAE IN 

FUNDO ESSENT, plerumque dicebantur; aliquando, SERVUM, vel quid aliud 
ACCESSURUM. 

 
Fundus autem nonnunquam CUM INSTRUMENTO venibat, l. 33. D. de AEdilic. Edict.

449
 

In fundo etiam vendendo, DOLIA, QUAE IN EO FUNDO ESSENT, ACCESSURA, plerumque 
dicebant. Marcellus in l. 60. D. de contrah. empt.

450
 Comprehensum erat lege 

venditionis, DOLIA LX. EMPTORI ACCESSURA. Paulus in l. 40. §. 5. D. eod.
451

 DOLIA, QUAE IN 

FUNDO DOMINI ESSENT, ACCESSURA, DIXIT. Idem in l. 27. D. de actionib. empt.
452

 Quidquid 
venditor ACCESSURUM DIXERIT, id integrum ac sanum tradi oportet, veluti, SI, FUNDI DOLIA 

ACCESSURA, DIXISSET. Alfenus in l. 26. D. eod.
453

 Si quis, cum fundum venderet, DOLIA 

CENTUM, QUAE IN FUNDO ESSE, ADFIRMABAT, ACCESSURA, DIXISSET. Labeo in l. 54. §. ult. D. de 
actionib. empti.

454
 Si, DOLIA OCTOGINTA ACCEDERE FUNDO, QUAE INFOSSA ESSENT, dictum 

erit. Ulpianus in l. 33. D. de AEdilic. Edict.
455

 veluti, si DOLIA ACCESSURA FUNDO DICTA 

FUERINT. Dolia certe in horreis defossa, horreorum venditioni cedebant, si non 
essent nominatim in venditione excepta, l. 76. D. de contrah. empt.

456
  

Interdum etiam SERVUM ACCESSURUM vel quid aliud, dicebant. Paulus in l. 34. D. 
eod.

457
 Si in emptione fundi dictum sit, ACCEDERE STICHUM SERVUM. Gaius in l. 32. D. de 

AEdilic. Edict.
458

 Quod non solum hoc casu intelligendum est, quo nominatim 
adiicitur, ACCESSURUM FUNDO HOMINEM STICHUM: sed etiam si generaliter OMNIA 

MANCIPIA, QUAE IN FUNDO SINT, ACCEDANT VENDITIONI. Et in hac specie procedere posset, 
quod Florentiae legitur in l. 15. D. de evictionib.

459
 Sed & si servus evincatur, quanti 

minoris ob id praedium est, lis aestimanda est. Scaevola in l. 6. §. 1. D. de lege 
commissor.

460
 Si ex lege inempti sint fundi, nec id, QUOD ACCESSUM DICTUM EST emptori 

deberi. Proculus in l. 68. D. de contrah. empt.
461

 Si, cum fundum venderes, in lege 
dixisses, QUOD MERCEDIS NOMINE A CONDUCTORE EXEGISSES, ID EMPTORI ACCESSURUM ESSE. 
Labeo in l. 78. D. eod. tit.

462
 FISTULAS EMPTORI ACCESSURAS, in lege dictum erat. Evictis 
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autem iis, quae empto fundo nominatim accesserant, simplum praestari debuisse, 
ait Pomponius in l. 16. D. de evictionib.

463
 

 
XLII. In venditione fundi quaedam RECIPI solebant, ut, FRUMENTA MANU SATA, 
FRUCTUS OMNIS, LAPIDICINAE. De COLONO usitata pactio. 

 
Atque ut in fundorum venditionibus, quaedam accessura, dicebant: ita e contrario, 
quaedam nonnumquam recipiebantur. Paulus in l. 40. §. 3. D. de contrahend. 
empt.

464
 Fundi venditor FRUMENTA MANU SATA RECEPERAT. Et §. 4. ead. l.

465
 Cum fundum 

qui vendiderat, & OMNEM FRUCTUM RECEPERAT. Iavolenus in l. 77. D. eod. tit.
466

 In lege 
fundi vendendi, LAPIDICINAE IN EO FUNDO, UBIQUE ESSENT, EXCEPTAE ERANT. Plane qui 
fundum locaverat, si aliqua ex causa fundum venderet, curare debebat, ut apud 
emptorem quoque eadem pactione colono perfrui liceret, l. 25. §. 1. D. locati.

467
 Et 

ita Ulpianus in l. 13. §. 4. D. de actionib. empt.
468

 fundi venditorem excepisse, 
refert, UT COLONO LICERET PERFRUI AD CERTUM TEMPUS. 

 
XLIII. Fundus interdum ita venibat, UT EUM CERTA MERCEDE CONDUCTUM VENDITOR 

HABERET: interdum, UT, QUOAD PRETIUM PERSOLVERETUR, CONDUCTUM HABERET, vel 
PRECARIO TENERET, EMPTOR: aliaque huc pertinentia pacta. 

 
Sed & qui fundum vendebat, ita quandoque vendebat, UT EUM CERTA MERCEDE 

CONDUCTUM IPSE HABERET, l. 40. D. de contrahend. empt.
469

 Sic & Paulus in l. 21. §. 4. 
D. de actionib. empt.

470
 Si tibi fundum vendidero, UT EUM CONDUCTUM CERTA SUMMA 

HABEREM. Fundi etiam partem dimidiam venditam ea lege, UT EMPTOR ALTERAM PARTEM, 
QUAM RETINEBAT, ANNIS DECEM, CERTA PECUNIA IN ANNOS SINGULOS CONDUCTAM HABERET, 
Iavolenus proponit in l. 79. D. de contrahend. empt.

471
 Interdum cavebatur, UT, 

QUOAD PRETIUM UNIVERSUM PERSOLVERETUR, RES VENDITA PRECARIO PENES EMPTOREM ESSET, l. 
20. D. de precar.

472
 Cuius formulae utilitatem prodit l. 3. C. de pact. int. empt.

473
 

Qui ea lege praedium vendidit, UT, NISI RELIQUUM PRETIUM INTRA CERTUM TEMPUS 

RESTITUISSET, AD SE REVERTERETUR, si non precariam possessionem tradidit, rei 
vindicationem non habet, sed actionem ex empto. Quin & interdum RES vendita 
CONDUCEBATUR AB EMPTORE, DONEC PRETIUM SOLVERETUR, ut patet ex l. 16. D. de peric. & 
commod. rei vend.

474
 l. 20. D. locati.

475
 Confirmat & Iavolenus in l. 21. D. eod. tit.

476
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his verbis: Cum venderem fundum, convenit, UT, DONEC PECUNIA OMNIS PERSOLVERETUR, 
CERTA MERCEDE EMPTOR FUNDUM CONDUCTUM HABERET. Fundum vero ea lege quem 
emisse, UT SOLUTA PECUNIA TRADERETUR EI POSSESSIO, Labeo refert in l. 78. §. 2. D. de 
contrahend. empt.

477
 Nonnumquam etiam conveniebat, UT PRETII TARDIUS EXSOLUTI 

USURAE PRAESTARENTUR, l. 5. C. de pact. inter empt.
478

 Interdum & de custodia rei 
venditae, necdum traditae, conveniebat inter emptorem & venditorem, l. 35. §. 4. 
D. de contrahend. empt.

479
  

 
XLIV. LEGIS COMMISSORIAE formula & exempla. 

 
Fundus interdum COMMISSORIA LEGE venibat. Commissoriae vero legis haec sunt 
exempla. Pomponius in l. 2. D. de L. commissor.

480
 Cum venditor fundi in lege ita 

caverit, si AD DIEM PECUNIA SOLUTA NON SIT, UT FUNDUS INEMPTUS SIT. Ulpianus in l. 4. D. 
eod.

481
 Si fundus lege commissoria venierit, hoc est, UT, NISI INTRA CERTUM DIEM 

PRETIUM SIT EXSOLUTUM, INEMPTUS FIERET. Neratius in l. 5. D. eod. tit.
482

 Lege fundo 
vendito dicta, UT, SI INTRA CERTUM TEMPUS PRETIUM SOLUTUM NON SIT, RES INEMPTA SIT. Est & 
alia legis Commissoriae formula in l. ult. D. eod.

483
 Mulier, ait Scaevola, fundos Gaio 

Seio vendidit, & acceptis arrae nomine certis pecuniis, statuta sunt tempora 
solutioni reliquae pecuniae: quibus si non parvisset emptor, pactus est, UT ARRAM 

PERDERET, ET INEMPTAE VILLAE ESSENT. Idem Scaevola in l. 10. §. 1. D. de rescind. 
vendit.

484
 Postea venditor eam legem inseruit, UT, SI EX DIE PECUNIA OMNIS SOLUTA NON 

ESSET, ET VENDITOR EA PRAEDIA VENISSE NOLLET, INVENDITA ESSENT. Pomponius in l. 6. §. 1. D. 
de contrah. empt.

485
 SI FUNDUS ANNUA, BIMA, TRIMA DIE ea lege VENISSET, UT, SI IN DIEM 

STATUTUM PECUNIA SOLUTA NON ESSET, FUNDUS INEMPTUS FORET. Marcellinus l. 2. D. de 
divers. temp. praescript.

486
 Si quis ea lege fundum vendiderit, UT, NISI IN DIEBUS 

TRIGINTA PRETIUM ESSET SOLUTUM, INEMPTUS ESSET FUNDUS. Africanus in l. 6. §. 1. eod. 
tit.

487
 Vendidi tibi servum, & convenit, UT, NISI CERTA DIE PECUNIA SOLUTA ESSET, INEMPTUS 

ESSET. Africanus in l. 23. in fin. D. de oblig. & actionib.
488

 Cum quid ea lege venierit, 
UT, NISI AD DIEM PRETIUM SOLUTUM FUERIT, INEMPTA RES FIAT. Paulus in l. 38. D. de 
minorib.

489
 sic fundum lege commissoria Aemylium Larianum ab Obinio emisse, 

commemorat, data parte pecuniae, UT, SI INTRA DUOS MENSES AB EMPTIONE, RELIQUI PRETII 
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PARTEM DIMIDIAM NON SOLVISSET, FUNDUS INEMPTUS ESSET: ITEM SI INTRA ALIOS DUOS MENSES 

RELIQUUM PRETIUM NON NUMERASSET, SIMILITER ESSET INEMPTUS. Illud etiam lege, qua de 
agitur, comprehendi solitum, UT SI VENDITOR EUMDEM FUNDUM VENDERET, QUANTO MINORIS 

VENDERET, ID AB EMPTORE EXIGERET, scribit Ulpianus in l. 4. §. 3. D. de L. Commissor.
490

  
 

XLV. ADDICTIONIS IN DIEM formula & exempla. 
 

Praeterea fundi, atque aedes, servi quoque, in diem quandoque addicebantur, l. 2. 
l. 11. l. 15. l. 16. l. 17. l. 18. D. de in diem addict.

491
 In diem autem addictio, Paulo 

teste, ita fiebat: ILLE FUNDUS CENTUM ESTO TIBI EMPTUS, NISI SI QUIS INTRA CALENDAS 

IANUARIAS PROXIMAS MELIOREM CONDICIONEM FECERIT, QUO RES A DOMINO ABEAT. l. 1. D. de in 
diem addiction.

492
 Ulpianus in l. 9. D. eod. tit.

493
 Si hoc erat nominatim actum, UT 

LICERET RESILIRE EMPTORI, MELIORE CONDICIONE ALLATA. Est & alia huius legis formula in l. 3. 
D. quib. mod. pignor.

494
 in qua Ulpianus, Si res, ait, distracta fuerit sic, NISI INTRA 

CERTUM DIEM MELIOREM CONDICIONEM INVENISSET, FUERITQUE TRADITA. Idem in l. 41. D. de 
rei vindic.

495
 Si quis hac lege emerit, UT, SI ALIUS MELIOREM CONDICIONEM ATTULERIT, 

RECEDATUR AB EMPTIONE. Quam formulam scite expressit Plautus Captivis Act. I. Sc. 2. 
v. 76.

496
 

PAR. Age sis ROGA. HEG. EMPTUM, NISI QUI MELIOREM ADFERET,  
PAR. QUAE MIHI ATQUE AMICIS PLACEAT CONDICIO MAGIS? 
Quasi fundum vendens meis me addicam legibus. 

Plerumque autem, fundo in diem addicto, precario eum emptor a venditore 
rogabat, ut patet ex l. 11. §. 11. D. quod vi aut clam.

497
  

 
XLVI. Aliae, DE RESOLVENDA EMPTIONE, & DE REVENDENDA CONVENTIONES. 

 
Quandoque etiam ita res distrahebatur, UT, SI DISPLICUISSET, inempta esset, l. 3. D. de 
contrahend. empt.

498
 Paulus in l. 6. D. de rescind. vendit.

499
 Si convenit, UT RES, QUAE 

VENIT, SI INTRA CERTUM TEMPUS DISPLICUISSET, REDDERETUR. Ulpianus in l. 31. §. 22. D. de 
AEdilic. Edict.

500
 Si quid ita venierit, UT, NISI PLACUERIT, INTRA PRAEFINITUM TEMPUS 

REDHIBEATUR. 
Interdum ea lex venditioni inserebatur, ut EMPTOR REM RESTITUERET, SI EI INTRA 

CERTUM TEMPUS PRETIUM OFFERETUR, l. 2. C. de pact. int. empt. & vendit.
501

 Proculus in l. 
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12. D. de praescript. verb.
502

 Si vir uxori suae fundos vendidit, & in venditione 
comprehensum est, convenisse inter eos, SI EA NUPTA EI ESSE DESIISSET, UT EOS FUNDOS, SI 

IPSE VELLET, EODEM PRETIO MULIER TRANSSCRIBERET VIRO. Paulus in l. 21. §. 4. D. de 
actionib. empt.

503
 Si ita fundum tibi vendidero, UT NULLI ALII EUM, QUAM MIHI VENDERES. 

Pariterque Hermogenianus in l. 75. D. de contrahend. empt.
504

 fundum hac lege 
venditum, fingit, UT, SI EUM EMPTOR VENDERET, NON ALII, SED VENDITORI DISTRAHERET. 

 
XLVII. Leges, IN PIGNORIS VENDITIONE, dici solitae. 

 
Speciales etiam aliquot in venditione pignoris dici solitas leges subiungam: 
Marcianus in l. 7. in princ. D. de distract. pignor.

505
 Si creditor pignus vel 

hypothecam venderit hoc pacto, UT LICEAT SIBI REDDERE PECUNIAM, ET PIGNUS RECIPERARE. 
Triphoninus in l. 12. §. 1. D. de distract. pign.

506
 Si creditor ea lege rem pignori 

datam vendidit, NI EVICTIONIS NOMINE OBLIGARETUR. Papinianus in l. 68. D. de 
evictionib.

507
 Cum ea condicione pignus distrahitur, NE QUID, EVICTIONE SECUTA, 

VENDITOR PRAESTET. Et hoc erat IURE CREDITORIS VENDERE, l. 11. §. 16. D. de actionib. 
empt.

508
 vel, LEGE PIGNORIS VENDERE, l. ult. §. 4. D. de legat. 2.

509
 Nonnumquam tamen 

creditor pro evictione fidem suam astringebat. Pomponius in l. 8. §. 1. D. de 
pignerat. act.

510
 Si pignori plura mancipia data sint, & quaedam certis pretiis ita 

vendidit creditor, UT EVICTIONEM EORUM PRAESTARET, ET CREDITUM SUUM HABEAT, reliqua 
mancipia potest retinere, donec ei caveatur, QUOD EVICTIONIS NOMINE PROMISERIT, 
INDEMNEM EUM FUTURUM. Praeterea interdum pignus pro debito creditori ipsi 
vendebatur, l. 44. D. de solutionibus.

511
 Sed & in specie, l. 34. D. de pignerat. act.

512
 

proponitur debitor petiisse a creditore, UT IPSE FUNDUM PIGNORI OBLIGATUM CERTO PRETIO 

EMPTUM HABERET. Scaevola in l. 52. D. de action. empt.
513

 creditorem, narrat, fundum 
sibi obligatum vendidisse ea lege, UT, SI QUOD TRIBUTORUM NOMINE DEBITUM ESSET, 
EMPTOR SOLVERET. Ulpianus in l. 4. §. 1. D. quib. mod. pign.

514
 proponit, creditorem 

venditionem sic fecisse, NE DISCEDERET A PIGNORE, NISI EI SATIS FIERET. Idem in l. 13. D. de 
pignerat. act.

515
 Si, cum venderet creditor pignus, convenerit inter ipsum & 

emptorem, UT, SI SOLVERIT DEBITOR PECUNIAM PRETII EMPTORI, LICERET EI RECIPERE REM SUAM. 
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Marcianus in l. 7. §. ult. D. de distract. pign.
516

 Si pignus ita venierit, UT, SI INTRA 

CERTUM TEMPUS A DEBITORE PECUNIA SOLUTA FUERIT, EMPTIO RESCINDATUR. 
 

XLVIII. Variae venditionum leges. Formula: DOLUS MALUS A VENDITORE ABERIT. 
 

Alias praeterea venditionum leges subiiciam. Iulianus in l. 41. d. de contrahend. 
empt.

517
 Ab eo, qui fundum alii obligatum habebat, quidam sic emptum rogavit, UT 

ESSET SIBI EMPTUS, SI EUM LIBERASSET: DUM MODO ANTE KAL. LIBERARET. Pomponius in l. 6. §. 
1. D. de actionib. empt.

518
 Si aream tibi vendidi certo pretio, & tradidi: ITA UT INSULA 

AEDIFICATA, PARTEM DIMIDIAM MIHI TRADAS. Ulpianus in l. 13. §. 24. D. eod.
519

 Si inter 
emptorem praediorum & venditorem convenisset, UT, SI EA PRAEDIA EMPTOR, HERESVE 

EIUS VENDIDISSET, EIUS PARTEM DIMIDIAM VENDITORI PRAESTARET. Scaevola in l. ult. §. 2. D. 
de condict. indeb.

520
 Titius, cum multos creditores haberet, in quibus & Seium, 

bona, privatim facta VENDITIONE, Maevio CONCESSIT, UT SATIS CREDITORIBUS FACERET. Ad 
venditiones quoque pertinent, quae sequuntur. Scaevola in l. 47. D. de pact.

521
 

Emptor praedii VIGINTI CAVERAT SE SOLUTURUM, & stipulanti spoponderat. Postea 
venditor cavit, SIBI CONVENISSE, UT CONTENTUS ESSET TREDECIM, ET UT EA INTRA PRAEFINITA 

TEMPORA ACCIPERET. Debitor ad eorum solutionem conventus, pactus est, SI EA SOLUTA 

INTRA PRAEFINITUM TEMPUS NON ESSENT, UT EX PRIMA CAUTIONE AB EO PETITIO ESSET. Neratius 
in l. 58. D. eod. tit.

522
 Si ea, quae me ex empto praestare tibi oporteret, 

praestitissem, & cum tu mihi pretium deberes, convenisset mihi tecum, UT RURSUS 

PRAESTITIS MIHI A TE IN RE VENDITA OMNIBUS, QUAE EGO TIBI PRAESTITISSEM, PRETIUM MIHI NON 

DARES. 
Illud vero venditionibus solebat adiici, DOLUS MALUS A VENDITORE ABERIT: quod 

etiam si adiectum non fuisset, praestari tamen debebat, l. 68. § 1. D. de contrah. 
empt.

523
 &. 1. r. D. de rer. permut.

524
 B. Ambrosius lib. III. Officior. cap. 10.

525
 Quid 

autem loquar de contractibus ceteris, ac maxime de coëmptione praediorum, vel 
transactionibus, atque pactis? Nonne honestatis formulae sunt, DOLUM MALUM 

ABESSE, eumque, cuius dolus deprehensus fuerit, dupli poenae obnoxium fore. Eaque 
erat DOLI MALI CLAUSULA, de cuius varia conceptione dicam, ubi ad stipulationum 
formulas ventum fuerit. 

Denique venditor leges venditionis pro arbitrio concipiebat, l. 39. D. de pact.
526

 
Ac plane in traditionibus rerum quodcumque pactum erat, id valebat, l. 48. D. de 
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pact.
527

 Pomponius in l. 26. D. de adquir. possess.
528

 Incerta autem pars nec tradi 
nec capi potest: veluti si ita tibi tradam, QUIDQUID MEI IURIS IN EO FUNDO EST. 

 
XLIX. HEREDITATIS VENDITIO, quot modis fieret? Stipulatio: QUANTA PECUNIA EX 

HEREDITATE PERVENERIT. Quaenam in illa EXCIPI solerent? 
 

Porro hereditas saepenumero venibat. Id fiebat interdum hoc modo, SI QUA SIT 

HEREDITAS, EST TIBI EMPTA, l. 11. D. de hered. vend.
529

 Aliquando in venditione 

hereditatis id agebatur, SI QUID IURIS ESSET VENDITORIS, VENIRE, NEC POSTEA 

QUICQUAM PRAESTITU IRI, l. 10. D. eod. tit.
530

 Alias ita convenisse, UT QUIDQUID 

IURIS HABERET VENDITOR, EMPTOR HABERET, indicat l. 13. D. eod.
531

  

Stipulatio plane emptae hereditatis concipiebatur his verbis: QUANTA PECUNIA AD 

TE EX HEREDITATE PERVENERIT. Celsus in l. 97. D. de verbor. significat.
532

 Cum 

stipulamur, QUANTA PECUNIA EX HEREDITATE TITII AD TE PERVENERIT. Paulus in l. 

20. §. ult. D. de stipulat. serv.
533

 Tutores servo avito eius imperaverunt, ut ab eo, cui 

res avi hereditatis vendiderunt, stipularetur, QUANTA PECUNIA AD EUM 

PERVENISSET. Iulianus in l. 37. D. de pecul.
534

 Si creditor filii tui heredem te 

instituerit, & tu hereditatem eius vendideris, illa parte stipulationis, QUANTA 

PECUNIA EX HEREDITATE AD TE PERVENERIT, teneris de peculio. Huiusmodi autem 

verbis hoc agi videbatur, ut, quod ex hereditate pervenisset in id tempus, quo 

venditio fiebat, id videretur venisse, l. 2. §. 1. D. de hered. vel act. vend.
535

 In 

hereditate autem vendenda, EXCIPIEBATUR INTERDUM SERVUS SINE PECULIO, D. l. 2. 

§. 12.
536

 Venditor etiam hereditatis AEDES nonnumquam sibi EXCIPIEBAT, D. l. 2. §. 

14. D. eodem.
537

 EXCEPTO quoque FUNDO HEREDITARIO, VENISSE HEREDITATEM, 

proponit Labeo in l. ult. D. eod.
538

 

 

L. NOMINA quomodo venire solerent. 

 

NOMEN etiam distrahebatur, l. 4. & l. 17. D. de hered. vel act. vend.
539

 Interdum 

autem NOMEN, QUALE ERAT, venibat, l. 74. §. ult. D. de evictionibus.
540

 Interdum 

vero debitor, cuius nomen venibat, CERTAE SUMMAE DEBITOR ESSE DICEBATUR, 

interdum INCERTAE, l. 5. D. de hered. vel act. vend.
541
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LI. Emptor stipulabatur, VACUAM POSSESSIONEM TRADI: item, UT HABERE 

LICERET. 

 

Stipulabatur plane emptor a venditore, VACUAM POSSESSIONEM TRADI, l. 3. §. 1. D. 

de actionibus empt.
542

 Item, UT HABERE LICERET. Ulpianus in l. 11. §. 8. D. de 

actionibus empt.
543

 Qui autem, HABERE, LICERE VENDIDIT, videamus, quid debeat 

praestare. Et multum interesse, arbitror, utrum hoc polliceatur, PER SE 

VENIENTESQUE A SE PERSONAS NON FIERI, QUO MINUS HABERE LICEAT, an vero, PER 

OMNES. Et mox: Etiam si aperte venditor pronuntiet, PER SE HEREDEMQUE SUUM 

NON TENERI, QUO MINUS HABERE LICEAT. Cuiusmodi stipulationum sit mentio in l. 

38. D. de verb. oblig.
544

 his verbis: Stipulatio ista, HABERE LICERE SPONDES? hoc 

continet, &c. Paulus in l. 83. D. eod. tit.
545

 Idemque in illis stipulationibus, HABERE 

LICERE. Item, NEQUE PER TE, NEQUE PER HEREDEM TUUM FIERI, QUOMINUS FIAT. 

Eaque stipulatio, re evicta, id est, emptori ablata vel abducta, committebatur. Tum 

enim habere non licebat. Iulianus in l. 8. D. de evict.
546

 Obligatus est venditor, UT 

PRAESTET, HABERE LICERE HOMINEM. Ulpianus in l. 21. §. 1. eod. tit.
547

 Placeat, 

committi stipulationem, ut & ipse Iulianus eodem libro scripsit: neque enim HABERE 

LICET EUM, cuius si pretium quis non dedisset, ab adversario auferretur. Ulpianus in 

l. 25. D. eod.
548

 Quia non evincitur, quominus HABERE TIBI LICEAT, quem ipse ante 

voluntate tua perdideris. Pomponius in l. 29. pr. D. eod.
549

 Posse te a me pretium 

consequi ex vendito agentem, quasi HABERE MIHI REM LICERET. Et in l. 34. §. ult. 

eod. tit.
550

 Habebo ex duplae stipulatione actionem, quia non interest, quo genere 

iudicii evincatur, UT MIHI HABERE NON LICEAT. 

 

LII. DE EVICTIONE caveri solebat. SIMPLAE & DUPLAE STIPULATIONES. 

 

Ut plurimum autem in venditione dicebatur, QUANTUM VENDITOREM PRO EVICTIONE 

PRAESTARE OPORTERET, l. 60. D. de evictionibus.
551

 Modestinus in l. 102. D. de 

verb. oblig.
552

 Venditores emptori CAVERANT pro evictione, QUANTI EIUS 

INTERESSET: Sed & specialiter ADGNITUROS, SI IN LITE MOTA SUMPTUS FECISSET, 

emptori stipulanti promiserant. Hermogenianus in l. 74. D. de evictionibus.
553

 Si 

PLUS VEL MINUS, QUAM PRETII NOMINE CAUTUM EST, EVICTIONE SECUTA DARI 

CONVENERIT, placitum custodiendum est. Enimvero cum fundus venibat, ex 

consuetudine eius regionis, in qua negotium gerebatur, pro evictione caveri 
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oportebat, l. 6. D. eod. tit.
554

 Quod si de venditione cautum non esset, quid venditor, 

evictione secuta, praestare deberet, nihil praestabat praeter simplam, evictionis 

nomine, & ex natura ex empto actionis, id quod intererat emptoris, l. 60. D. eod.
555

  

Emptor ergo interdum SIMPLAM, interdum DUPLAM EVICTIONIS NOMINE 

STIPULABATUR, l. 11. §. ult. l. 56. D. de evictionibus.
556

 l. 22. §. ult. D. de pignerat. 

act.
557

 edicto plane AEdilium Curulium, DUPLAM CAVERE DE SERVO, venditor 

iubebatur, l. 37. §. 1. D. de Eviction.
558

 Hinc Ulpianus, assiduam fuisse in servorum 

venditione DUPLAE STIPULATIONEM, idque moris & consuetudinis fuisse, testatur in 

l. 31. §. 20. D. de AEdilic. Edict.
559

 Quod & confirmatur l. 4. D. de actionibus 

empt.
560

 l. 3. l. 34. §. ult. D. de evictionibus.
561

 Inde ex servi emptione EVICTIONIS 

NOMINE DUPLUM exegisse, dominus proponitur in l. 7. §. ult. D. de pecul.
562

 Ad 

duplam quoque ex cautione conventum heredem, qui servum distraxerat, refert 

Ulpianus in l. 49. D. famil. ercisc.
563

 Idem in l. 37. §. 1. D. de evictionibus,
564

 non ex 

omni re duplam promitti oportuisse, tradit, sed de his rebus, quae pretiosiores essent: 

si margarita forte, aut ornamenta pretiosa, vel vestis serica, vel quid aliud non 

contemptibile venisset. DUPLAM vero REPROMITTI dumtaxat oportuisse, non etiam eo 

nomine satisdari, nisi specialiter id actum proponeretur, Ulpianus ibidem, Paulo 

consentiente in l. 56. D. eod. tit.
565

 scribit. In STIPULATIONE autem DUPLAE, cum 

homo venibat, PARTIS adiectionem necessariam fuisse, Paulus admonet in D. l. 56. §. 

2.
566

 nimirum ut vel parte sola evicta, stipulatio ea committeretur. Interdum tamen 

conveniebat, NE CAUTIO DUPLAE PRAESTARETUR, l. 72. D. de contrahend. empt.
567

 

Nam & adversus Edictum Curulium pacisci omnino licebat, l. 31. D. de pact.
568

  

 

LIII. FIDEIUSSOR EVICTIONIS quandoque dabatur: aliquando, NE DARETUR, 

conveniebat. 

 

Sed & FIDEIUSSOREM EVICTIONIS emptor quandoque accipiebat, l. 3. D. de rescind. 

vendit.
569

 l. 18. §. 1. D. de peric. & commod. rei vend.
570

 l. 11. C. de evictionibus,
571

 

qui SECUNDUS AUCTOR vulgo dicebatur, l. 4. D. de evictionibus:
572

 & FIDEIUSSOR 
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EMPTIONIS, l. 56. D. de AEdilic. Edict.
573

 & FIDEIUSSOR VENDITIONIS in l. 24. §. 2. 

D. de actionibus empt.
574

 Plane qui mancipium vendebat, fideiussorem ob 

evictionem dare non debebat, nisi hoc nominatim actum esset, d. l. 4.
575

 Nam si ita 

convenisset, etiam dabatur, d. l. 56.
576

 Atque ita fideiussores venditionibus 

accedebant, l. 45. D. de fideiuss.
577

 Quinetiam quandoque conveniebat, UT CUM 

FIDEIUSSORE CAUTIO DUPLAE PRAESTARETUR, l. 72. D. de contrahend. empt.
578

  

Praeterea ubi suspicabatur emptor, fore, ut sibi controversia de rei venditae
579

 

proprietate moveretur, pacisci cum venditore solebat, UT EX PRETIO ALIQUA SUMMA 

APUD SE REMANERET, DONEC EI FIDEIUSSOR A VENDITORE DARETUR, l. ult. §. ult. D. 

de rescind. vend.
580

 Contra nonnumquam nominatim conveniebat, NE VENDITOR 

FIDEIUSSOREM DARET. Varro lib. V. de Lingua Lat. cap. 7.
581

 Consuetudo erat, cum 

reus parum esset idoneus incoeptis rebus, ut pro se alterum daret. A quo caveri 

postea lege coeptum est ab his, qui praedia venderent, VADES NE DARENT. Ab eo 

scribi coeptum in lege mancipiorum, VADEM NE POSCERET, NEC DABITUR. 

 

LIV. Venditor quandoque pacisci solebat, NE EVICTIONIS NOMINE 

TENERETUR. 

 

Similiterque interdum paciscebatur venditor, NE EVICTIONIS NOMINE TENERETUR. 

Pomponius in l. 6. §. ult. D. de action. empt.
582

 Si venditor sciens obligatum, aut 

alienum vendidisset, & adiectum sit, NEVE EO NOMINE QUID PRAESTARET. Idem in l. 

31. §. 2. D. de donat. int. vir.
583

 Si vir uxori, vel contra quid vendiderit vero pretio, 

& donationis causa paciscantur, NE QUID VENDITOR OB EAM REM PRAESTET. 

Ulpianus in l. 11. §. 14. D. de action. empt.
584

 Si quis servum ea condicione 

vendiderit, UT INTRA TRIGINTA DIES DUPLAM PROMITTERET, POSTEA NE QUID 

PRAESTARETUR. Et §. ult. ead. l.
585

 Si aperte in venditione comprehendatur, NIHIL 

EVICTIONIS NOMINE PRAESTATUM IRI. Cui non absimilis formula proponitur in l. 10. 

D. de heredit. vel actione vend.
586

  

 

LV. Emptor IN VACUAM POSSESSIONEM INDUCEBATUR, & quomodo? 

TESTATIO VACUAE POSSESSIONIS. 
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Emptor porro in vacuam fundi venditi possessionem a venditore, vel alio, mandatu 

eius, induci debebat. Alioquin si possessionem eius, nulla facta a venditore 

traditione, nactus esset, non pro emptore possidebat, sed praedo erat, l. 5. D. de 

adquir. possess.
587

 Impp. in l. 13. C. de distract. pign.
588

 Qui praedium a creditore 

comparavit, si in VACUAM POSSESSIONEM INDUCTUS NON EST, nullam actionem 

habet. Ulpianus in l. 15. §. 6. D. de re iud.
589

 Certe posteaquam INDUCTUS EST 

EMPTOR IN POSSESSIONEM. Venditor ergo, VACUAM POSSESSIONEM SE TRADERE, 

dicebat, l. 18. §. 2. D. de adquir. possess.
590

 vel iubebat, EMPTOREM IN VACUAM 

POSSESSIONEM IRE, aliive, ut possessionem fundi emptori traderet, mandabat, l. 18. 

pr. D. de vi & vi arm.
591

 Et ita Paulus in l. ult. D. de iur. fisci:
592

 Stalticium, cui 

praedia erant a procuratore Caesaris addicta, IN VACUAM POSSESSIONEM 

INDUCTUM, refert. Ulpianus in l. 34. pr. D. de adquir. poss.
593

 Si me IN VACUAM 

POSSESSIONEM FUNDI CORNELIANI MISERIS. Idem in l. 33. D. eod.
594

 fundi venditor 

MANDAVIT alicui, UT EMPTOREM IN VACUAM POSSESSIONEM INDUCERET. Sic 

Marcellus in l. 12. D. de vi & vi arm.
595

 refert, venditorem IUSSISSE, TRADI 

POSSESSIONEM EMPTORI a colono, cui fundum venditum locaverat. Species autem 

inducendi in possessionem alicuius rei erat, PROHIBERE, INGREDIENTI VIM FIERI: l. 

52. §. ult. D. de adquir. possess.
596

 Fiebat & plerumque instrumentum TESTATIONIS 

VACUAE POSSESSIONIS, quo, emptorem in vacuam possessionem inductum esse 

venditoris voluntate, continebatur: l. 12. C. de contrah. empt.
597

 l. 12. C. de 

probationib.
598

 l. 2. C. de adquir. poss.
599

 Licet autem INSTRUMENTO EMPTIONIS non 

esset comprehensum, QUOD EMPTORI ESSET TRADITA POSSESSIO, ipsa tamen rei 

veritate id consequebatur, si sciente venditore in possessione fundi venditi fuerat, l. 

2. C. de adquir. poss.
600

 Plane si iter, actum, viam, aquaeductum, per alienum 

fundum quis emisset, quia vacuae possessionis traditio nulla erat, cavendum Labeo 

putabat, PER VENDITOREM NON FIERI, QUOMINUS EO IURE EMPTOR UTI POSSET, l. ult. 

D. de servitutib.
601

 Cuius sententiam Pomponius probat in l. 3. §. 2. D. de actionib. 

empti.
602

  

 

LVI. Venditiones fieri solebant PER PRAECONEM. 
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Per praeconem autem venisse olim ea, quae tam publice, quam privatim venibant, 

non est ignotum. Hoc certe modo Mancipia, Iumenta, Merces, Agros, Loca, 

AEdificia, privatis vendentibus, venisse, sequentibus auctoritatibus demonstratur. 

Herodianus lib. II.
603

 Κιεαξρνο ηηο ελ, ην κελ γελνο Φξπμ, ησλ δεκνζηα εησζνησλ 

ππν θεξπθη πηπξαζθεζζαη. Apuleius lib. VIII. de Asino aur.
604

 Refectis iumentorum 

corporibus, quo vendibiliores videremur, ad mercatum producimur: magnaque 

VOCE PRAECONIS, PRETIA SINGULIS NUNTIANTIS, equi atque alii asini opulentis 

emptoribus PRAESTINANTUR. Idem lib. IX.
605

 Altera die productum me, rursum VOCE 

PRAECONIS VENUI SUBIICIUNT. Horatius in libro de arte Poet. u. 419.
606

 

Ut PRAECO, ad MERCES turbam qui cogit EMENDAS. 

Martialis lib. I. Epigramm. 85. v. 1.
607

 

VENDERET excultos colles cum PRAECO facetus,  

Atque suburbani iugera pulchra soli. 

Cicero lib. XII. ad Attic. Ep. 40.
608

 De hortis Scapulanis hoc videtur effici posse, 

aliud tua gratia, aliud nostra, ut PRAECONI SUBIICIANTUR. Livius lib. VI.
609

 FUNDUM 

SUBIECIT PRAECONI. Seneca lib. III. de Ira, c. 22.
610

 Ceteros PRAECONI SUBIICERET. 

Iosephus lib. XIX. Antiquit. Iudaic. cap. 1.
611

 Ηλ δε επαξεζηνο Αξνπληηνο ησλ 

θεξπζζνλησλ ηα πσινπκελα, θαη δη’ απην θσλεο ηε κεγεζεη ρξσκελνο, θαη ρξεκαηα 

πεξηβεβιεκελνο νκνηα ηνηο Ρσκαησλ πινπζησηαηνηο δπλακηο ηε απησ ελ, εθ’ νηο 

εζειεζεηε, πξαζζεηλ θαηα ηελ πνιηλ. Et huc alludens Cicero Epist. 12. lib. XIII. ad 

Attic.
612

 Ligarianam, inquit, praeclare vendidisti. Posthac quidquid scripsero, tibi 

PRAECONIUM DEFERAM. Sic etiam venisse bona eius, qui in fraudem creditorum 

latitabat, idem Cicero docet pro Quinctio c. 15.
613

 cum ait: De quo homine 

PRAECONIS VOX PRAEDICAT, ET PRETIUM CONFICIT. Et paullo ante: Cuius non modo 

illae amplissimae fortunae, sed etiam victus, vestitusque necessarius, SUB PRAECONE 

cum dedecore SUBIECTUS EST. 

 

LVII. Formulae, quibus a praecone RES VENALES DICEBANTUR, AUCTIO 

CONCLAMABATUR. 

 

Res autem venales uti, quaque verborum conceptione, per praeconem venirent, 

Cicero lib. III. officior. c. 13.
614

 indicat, Quid autem, inquiens, tam absurdum, quam 

si domini iussu, ita praeco PRAEDICET, DOMUM PESTILENTEM VENDO. Idem lib. III. in 

Verr. cap. 16.
615

 Si palam PRAECO, iussu tuo, PRAEDICASSET, NON DECUMAS 
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FRUMENTI, SED DIMIDIAS VENIRE PARTES. Apud Plautum Sticho Act. iI. Sc. I. v. 

68.
616

 Gelasimus parasitus praeconis munere fungens suam ipsiusmet auctionem, ut 

hoc lucri ferret, sic praedicat: 

IOCOS RIDICULOS VENDO, AGITE LICEMINI. 

Similiter apud Lucianum ελ βησλ πξαζεη Mercurius pro Praecone Pythagorae 

venditionem ita praedicat: Σνλ αξηζηνλ βηνλ πσισ, ηνλ ζεκλνηαηνλ. Σηο σλεζεηαη, 

ηηο ππεξ αλζξσπνλ εηλαη βνπιεηαη. Auctiones etiam Praeconum praedicatione factas 

Cicero II. Orat. de L. Agr. cap. 18.
617

 docet: ubi & nequissimos homines, consumptis 

patrimoniis, in Atriis auctionariis potius, quam in Triviis aut compitis auctionatos 

refert, cum ut Martialis loquitur, fieret tristis solvendis auctio nummis. Formulam 

autem, qua auctionem praeco praedicabat, expressit Plautus Menaechm. Act. V. Sc. 

ult. v. 94. sequ.
618

 postquam Messenio rogavit,  

praeconium ut sibi detur, inquit: Ergo nun iam 

Vis CONCLAMARI AUCTIONEM fore? quo die? Men. DIE SEPTIMI AUCTIO FIET. 

Et mox: 

DIE SEPTIMI | VENIBUNT SERVI, SUPELLEX, FUNDI, AEDES, OMNIA | 

VENIBUNT: QUIQUE LICEBUNT PRAESENTI PECUNIA. 

Lucianus ελ βησλ πξαζεη. π δε, σ Εξκε, θεξπηηε θαη ζπγθαιεη Αγαζε ηπρε ηνπο 

σλεηαο παξεηλαη πξνο ην πσιεηεξηνλ. Απνθεξπμνκελ δε βηβινπο θηινζνθνπο 

παληνο εηδνπο, θαη πξναηξεζεσλ πνηθηισλ. Εη δε ηηο νπθ ερεη ην παξαπηηθα η’ 

αξγπξηνλ θαηαβαιιεζζαη, εηο λεσηα εθηηζεη θαηαζηεζαο εγγπεηελ. 

 

LVIII. AUCTIONIS PROSCRIBENDAE ritus & formulae. LIBELLI SUSPENSI BONIS 

debitoris. 

 

Sane vulgo, programmate fixo, Tabula posita, auctionis futurae dies, leges, 

condiciones, proscribi solebant: Scripto enim significabatur dies, qua liceri, & ad 

pretium adiicere cuilibet liceret, ut ei, qui licitatione vicisset, res addiceretur: Cicero 

Epist. 5. lib. XIII. ad Attic.
619

 Si tibi videtur, appelles Balbum de AUCTIONE 

PROSCRIBENDA. Idem Orat. pro Quintio, cap. 4.
620

 AUCTIONEM in Gallia, Publ. hic 

Quintius, NARBONE SE ESSE FACTURUM PROSCRIBIT. Idem Epist. 6. lib. II. ad Q. Frat. 

de Racilio Tribuno Pl.
621

 TABULAM PROSCRIPSIT, SE FAMILIAM CATONIANAM 

VENDITURUM. Et lib. III. Officior. c. 17.
622

 Si tu AEDES PROSCRIBAS, TABULAM 

tamquam plagam PONAS. Idem pro Caecina c. 6.
623

 ADEST AD TABULAM, licetur 

Ebutius. Et in Rullum cap. 25.
624

 Utrum haec lex est, an TABULA Veratianae 
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AUCTIONIS? Idem II. in Catilin. Orat. cap. 8.
625

 Meo beneficio TABULAE novae 

proferentur: sed AUCTIONARIAE. Et ita TABULAE nomen accipiendum est Epist. 39. 

lib. XII.
626

 & Epist. 25. lib. XIII. ad Attic.
627

 Plinius Epist. 27.
628

 Deserta inde & 

damnata solitudine domus, totaque illi monstro relicta, PROSCRIBEBATUR tamen, 

SEU QUIS EMERE, SEU QUIS CONDUCERE ignarus tanti mali vellet. Venit Athenas 

philosophus Athenodorus, legit TITULUM, &c. DIES vero AUCTIONIS interdum 

PROFEREBATUR, teste Cicerone Epist. 13. & 14. lib. XIII. ad Attic.
629

 

Auctiones autem coram Argentariis factas, qui in Tabulas pretia adiectionesque 

referebant, docent Cicero pro Caecina cap. 6.
630

 Seneca in praefatione 

Controversiar.
631

 & Quinctilianus lib. XI. cap. 2.
632

  

Per Argentarios etiam venditiones factas, Ulpianus in l. 18. D. de heredit. petit.
633

 

cum Scaevola in l. 88. D. de solutionib.
634

 & Suetonio in Nerone cap. 5.
635

 indicat. 

Enimvero cum in ea causa erant debitoris bona, ut venirent, Praetor a 

creditoribus aditus, proscribi venditionem legibus & conditionibus, quibus videretur, 

permittebat. Quo facto, Tabulam propositam in hanc sententiam Theophilus Instit. 

de success. bonor. scribit: Καη εγηλεην πξνγξαθε ελ ηνηο πεξηθαλεζη ηεο πνιεσο 

κεξεζη ηαπηα δεινπζα. Ο δεηλα, ρξεσζηεο εκεηεξνο ππαξρσλ, εηο αηηηαλ ελεπεζε 

δηαπξαζεσο. εκεηο ρξεδηησξεο νληεο ηελ ηνπηνπ δηαπηπξαζθνκελ πεξηνπζηαλ. 

Ωλεηεο ν βνπινκελνο πξνζηησ εηηα νιηγσλ παξαδξακνπζσλ εκεξσλ εγηλεην θαη 

ηξηηε πξνζειεπζηο, ελ ε επεηξεπνλ ην πνηεζαζζαη, legem bonorum venditorum, 

Σνπηεζηηλ, νξνλ ησλ δηαπηπξαζθνκελσλ. ινηπνλ γαξ ηε εηξεκελε πξνγξαθε 

πξνζεηηζεζαλ ηαδε. Ο αγνξαδσλ, ηνηο Κξεδηησξζη, ινγνπ ραξηλ, ερεη απνθξηλαζζαη 

εηο ην εκηζπ ησλ ρξεσλ. Ωζηε ηνλ επνθεηινκελνλ εθαηνλ ιαβεηλ λνκηζκαηα. Tunc 

vero, ut ibidem subiicit, creditores unum aliquem ex se ipsis, qui auctioni praeesset, 

legebant, qui MAGISTER dicebatur. 

Debitore utique frustrationis causa, & in fraudem creditorum latitante, LIBELLOS 

DE EO IN CELEBERRIMIS URBIS LOCIS PROPOSITOS, AC BONIS EIUS SUSPENSOS invenio, 

quos eorum amici procuratoresve, qui absentem defendere, vel pro eo solvere parati 

erant, deiiciebant. Sic Cicero pro Quinctio cap. 15.
636

 de eius bonis proscriptis agens, 

De quo, ait, LIBELLI IN CELEBERRIMIS URBIS LOCIS PROPONUNTUR. Et alias cap. 6.
637

 

LIBELLOS, Sext. Alfenus PROCURATOR, P. Quintii familiaris & propinquus Sex. 

Naevii, DEIICIT. Et postea c. 19.
638

 Ergo affuit, non passus est, LIBELLOS DISIECIT. 
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Seneca lib. IV. de benefic. cap. 12.
639

 Spondeo pro iudicato, & SUSPENSUM AMICI 

BONIS LIBELLUM DEIICIO, creditoribus eius me obligaturus, ut possim servare 

PROSCRIPTUM. 

 

LIX. Quae publice venibant, HASTAE & PRAECONIS VOCI SUBIICIEBANTUR. 

captivi sub hasta venditi. Formula: BONA PORSENAE REGIS VENDI. 

 

Hoc amplius ea, quae publice venibant, non PRAECONIS modo VOCI, sed & HASTAE 

SUBIICIEBANTUR, hastaque posita, praecone praedicante, ei, qui licitatione vicisset, 

addicebantur. Cicero lib. II. Offic. cap. 23.
640

 HASTAM in foro PONERE, ET BONA 

civium VOCI SUBIICERE PRAECONIS. Sic HASTA POSITA pro aede Iovis Statoris, bona 

Cn. Pompeii Magni VOCI acerbissimae PRAECONIS SUBIECTA, idem Cicero II. 

Philipp. cap. 26.
641

 narrat. Quod Dio lib. XLVI. p. 342.
642

 confirmat his verbis Καη 

εδεκεπζε ηηλα, θαη εηο ην πξαηεξηνλ εμεηεζε, θαη ηε ηνπ θεξπθνο θσλε απεθεξπρζε, 

ηλα ηηο απηα αγνξαζε. Hinc & HASTAM PRAECONIS dixit Cicero Orat. I. de lege 

Agrar. cap. 2.
643

 & HASTAM VENDITIONIS, Philipp. II. cap. 40.
644

 ET EMPTIONEM AB 

HASTA, Epist. 3. lib. XII. ad Attic.
645

 Valerius Maximus lib. VI. cap. 3.
646

 Bona 

adolescentis HASTAE SUBIECIT. Seneca lib. I. de Ira cap. 2.
647

 Videbis principum sub 

civili HASTA capita VENALIA. Idem lib. de Consolatione ad Martiam c. 20.
648

 Non 

HASTAM Consularia spolia VENDENTEM. Hinc Iuvenalis Sat. III. v. 33.
649

 

Et praebere caput domina VENALE SUB HASTA. 

Macrobius lib. II. Saturnal. cap. 2.
650

 Mater Bruti Servilia cum pretiosum aere parvo 

fundum abstulisset a Caesare SUBIICIENTE HASTAE BONA CIVIUM. Paulus ex Festo: 

HASTAE SUBIICIEBANTUR, quae publice venumdabant: quia signum praecipuum est 

hasta. Vetus Horatii interpres in Satyr. 6. lib. I. ad versum 86.
651

 Si praeco parvas. 

Praecones, ait, dicebantur, qui stabant AD HASTAM, & enuntiabant pretia allata. 

Sed & captivos sub hasta venisse Valerius Maximus lib. VI. cap. 5.
652

 indicat. 

Iosephus lib. XIV. Antiq. Iudaic. cap. 22.
653

 Οπσο εη ηηλεο ειεπζεξνη, ε δνπινη ππν 

δνξπ επξαρζεζαλ. 

Praeterea more ab antiquis tradito, in his, quae publice venibant, BONA PORSENAE 

REGIS VENDERE se dicebant. Livius lib. II. cap. 14.
654

 Huic tam pacatae profectioni 

ab urbe regis Hetrusci, abhorrens mos traditus ab antiquis usque ad nostram 
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aetatem, inter cetera solennia, manet, BONA PORSENAE REGIS VENDENDI. Cuius 

originem moris necesse est aut inter bellum natam esse, neque omissam in pace: aut 

a mitiore crevisse principio, quam hic prae se ferat titulus, BONA HOSTILITER 

VENDENDI. Plutarchus in Publicola p. 107.
655

 Δην θαη θαζ’ εκαο εηη, Πσινπληεο ηα 

Δεκνζηα, πξσηα θεξπηηνπζη, ηα Πνξζηλεο ρξεκαηα. 

 

LX. Pretium emptionis PROBIS NUMMIS solvendum erat. ARRAE in 

venditionibus usus. 

 

Pretium porro emptionis, probis nummis solvi debebat. Inde apud Plautum Persa 

Act. IV. Sc. 3. v. 57.
656

 qui venalem habebat mulierem, post dictas venditionis leges, 

mandat, PROBUM & numeratum ARGENTUM accipi. Tertullianus in lib. de Poenitentia 

c. 6.
657

 Venditores prius nummum, quo paciscuntur, examinant, ne scalptus, neve 

rasus, ne adulter. Ea gratia solebant Nummularii adhiberi, quorum fide nummi 

probarentur. Apuleius lib. X. Metamorph.
658

 Ne forte aliquis istorum, quos offers 

aureorum, nequam, vel adulter reperiatur, in hoc ipso sacculo conditos eos annulo 

tuo praenota, donec altera die Numulario praesente comprobentur. 

Interdum autem ante pretii solutionem Arrae dabantur: ARRAE vero nomine, 

quandoque certa summa, quandoque Annulus dabatur, l. 11. §. 6. D. de actionib. 

empt.
659

 l. ult. D. de lege commiss.
660

 l. 5. §. 15. D. de institoria.
661

 Plinius lib. 

XXXIII. cap. 1.
662

 Argumento est consuetudo vulgi, ad sponsiones etiamnum ANULO 

exsiliente, ab eo tempore, quo nondum erat ARRA velocior. 

 

LXI. AB EMPTIONE quomodo pactis variis DISCEDI soleret? 

 

Interdum ab emptione iam contracta abibatur & recedebatur. Ulpianus in l. 11. § 6. 

D. de actionib. empt.
663

 postea convenerat, UT EMPTIO IRRITA FIERET. Pomponius in 

l. 1. D. de rescind. vend.
664

 etiam si  conveniat, UT ABEATUR AB EA VENDITIONE. 

Paulus in l. 7. §. 1. D. eod.
665

 Si sine tutoris auctoritate pactus fuerit, UT 

DISCEDATUR AB EMPTIONE. Idem in l. 4. D. eod.
666

 Si emptio contracta sit, togae 

puta, aut lancis, & pactus sit venditor, NE ALTERUTRIUS EMPTIO MANEAT. Interdum 

autem, ut Neratius in l. 58.  D. de pact.
667

 docet, integris omnibus, in quae emptor & 

venditor invicem obligati erant, conveniebat, UT AB EO NEGOTIO DISCEDERETUR: 

Interdum vero in integrum restitutus his, quae venditor praestiterat, consentiebat, NE 
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QUID ILLE EO NOMINE EMPTORI PRAESTARET: vel cum emptor pretium deberet, 

conveniebat venditori cum emptore, UT RURSUS PRAESTITIS AB EMPTORE IN RE 

VENDITA OMNIBUS, QUAE EI VENDITOR PRAESTITISSET, EMPTOR PRETIUM NON DARET. 

 

LXII. EMPTIONUM TABULAS conficiendi & obsignandi ritus. Formulae: 

SIGNA, SIGNENT LICET, SIGNATE QUIRITES. In PUBLICIS INSTRUMENTIS 

legitima INITII forma. 

 

Ceterum & de Tabulis emptionum aliquid subnotare, operae pretium erit: de quarum 

forma haec B. Ambrosius lib. II. in D. Lucae cap. 2.
668

 scribit. Nam si CONSULES 

ADSCRIBUNTUR TABULIS EMPTIONIS, quanto magis redemptioni omnium debuit 

tempus adscribi? Habes ergo omnia, quae in contractibus esse consuerunt: 

VOCABULUM SUMMAM ILLIC POTESTATEM GERENTIS, DIEM, LOCUM, CAUSAM. TESTES 

quoque adhiberi solent. Obsignari autem Tabulas huiusmodi consuevisse, dubium 

non est. Quod & omnium Tabularum, quae publici vel privati contractus scripturam 

continebant, commune fuit. Ut autem obsignari Tabulas omnes moris esset, Paulus 

lib. V. Sententiar. tit. 25.
669

 perspicue docet his verbis: Amplissimus ordo decrevit, 

eas  Tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis 

testibus, ita signari, ut in summa marginis, ad mediam partem perforatae, triplici 

lino constringantur, atque impositum supra linum cerae signa imprimantur, ut 

exteriores scripturae fidem interiori servent. Aliter Tabulae prolatae nihil momenti 

habent. Auctor autem huius formae Senatus fuit Neronianis temporibus, 

quemadmodum Suetonius ostendit in Nerone cap. 17.
670

 cum ait: Adversus falsarios 

tunc primum repertum, ne Tabulae nisi pertusae, ac ter lino per foramina traiecto, 

obsignarentur. Inde, pacta conventa impressis signis, adhibitis ab utraque parte 

testibus, custodiri, dixit Seneca lib. III. de benefic. cap. 15.
671

 hoc deinde addito, In 

quid isti viri ornati adhibiti sunt, in quid IMPRIMUNT SIGNA? Nempe, ne ille neget, se 

accepisse, quod accepit. Eoque modo, Anulis plus, quam Animis hominum credi, 

queritur. Ausonius Epistol. 23. ad Paulinum,
672

 SIGNAVI autem, non, ut Plautus ait, 

PER CERAM ET LINUM literasque interpretes, sed per Poëticum characterem magis 

notavimus, ut tanquam SIGNUM IMPRESSUM iudicares. Qui versus Plauti habetur 

Pseudoli Act. I. Sc. I. v. 40.
673

 Lino vero ad obligandas Tabellas & literas usos 

veteres, non illo dumtaxat loco Plautus demonstrat, sed & apertissime Bacchidib. 

Act. IV. Sc 4. v. 64.
674

 Illic enim Chrysalus ad scribendam atque obsignandam 

Epistolam adferri sibi iubet STYLUM, CERAM, TABELLAS ET LINUM, Ac demum, 

ibidem, v. 96.
675

 

Cedo, ait, tu CERAM AC LINUM actutum. 

Age OBLIGA, OBSIGNA cito. 
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Obsignatas autem Tabulas anulis signatoriis, vel unus Plautus Curculio. Act. II. Sc. 

ult. v. 67. & 68.
676

 idoneus auctor est. 

Ad signandum vero amici advocabantur. Idque inter recepta Romae officia 

numerabatur: Tertullianus in lib. de Idololatr. SIGNATAE SIGNIS non iam 

ADVOCATORUM, sed Angelorum. In eoque officio matutinas horas positas, ostendit 

Martialis Epigr. 70. lib. X. versu 7.
677

 Nunc ad Luciferam SIGNAT MEA GEMMA 

Dianam. Quin & Iurisconsultos ad has obsignationes adhibitos, indicio est, quod 

Cicero lib. I. de Orat. c. 38.
678

 ait: Cum OBSIGNES TABELLAS clientis tui, quibus in 

Tabellis id sit scriptum, quo ille capiatur. Cum autem Tabulas, testationesve 

consignare permittebant, vel rogabant, utebantur his verbis, SIGNA, SIGNATE, 

SIGNENT LICET. Quod praeter illum iam ante citatum Ovidii versum, TESTERE LICET: 

SIGNATE QUIRITES, confirmatur his lib. III. de Ponto Eleg. 2. v. 23. s.
679

 

Sint hi contenti venia: SIGNENTQUE LICERIT, 

Purgari factum me quoque teste suum. 

Martialis lib. IX. Epigr. 87. v. 5.
680

  

Zenas servulus est mihi paternus.  

SIGNA. Cras melius, Luperce, fiet. 

Nunc SIGNAT meus ANULUS lagenam. 

Plane Iustinianus, ut Iulianus Antecessor Constitut. XLII. scriptum reliquit, publica 

omnia instrumenta huiusmodi initium totius suae scripturae habere, constituit, 

IMPERANTE ILLO, DIVO AUGUSTO: IMPERII ANNO ILLO. Et post haec inseri CONSULUM 

quoque appellationem. 

 

LXIII. RES in commercio, aut MANCIPI, aut NEC MANCIPI, illasque alienandi 

modi. Alienatio NEXU. Ritus & formula MANCIPATIONIS. 

 

Atque ut hunc de emptionibus & venditionibus locum concludamus, admonendi 

sumus, RES omnes, quae in commercio erant, aut MANCIPI fuisse, aut NEC MANCIPI. 

RES MANCIPI, Ulpiano interprete, erant praedia, tam rustica quam urbana, in Italico 

solo sita: Item iura praediorum rusticorum: velut Via, Iter, Actus, Aquaeductus. 

Praeterea, servi, & quadrupedes, quae dorso collove domabantur: velut Boves, Muli, 

Equi, Asini. Praedia vero provincialia, & serae bestiae, Res nec Mancipi 

censebantur. 

Enimvero res mancipi non nisi NEXU, vel, IN IURE CESSIONE, abalienari rite 

poterant. Cicero Topic. c. 5.
681

 ABALIENATIO est eius rei, quae MANCIPI est, aut 

traditio alteri NEXU, aut in IURE CESSIO, inter quos ea iure civili fieri possunt. 

Idcirco autem addit, inter quos ea iure civili fieri possunt, quia, ut idem Ulpianus 

tradit, non nisi inter cives Romanos, & Latinos colonarios, Latinosque Iunianos, 

eosque peregrinos, quibus commercium datum erat, mancipatio, quae propria erat 

species alienationis rerum Mancipi, locum habebat. Idem Cicero Orat. de Haruspic. 
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respons. c. 7.
682

 Multae sunt domus in hac urbe, P. C. atque haud scio, an pene 

cunctae, IURE OPTIMO, sed tamen privato, iure hereditario, iure AUCTORITATIS, iure 

MANCIPI, iure NEXI. Idem Paradox. V. c. I. Ut mancipia, quae sunt facta dominorum 

NEXU. NEXUM autem, ut idem Cicero lib. III. de Orat. c. 40.
683

 interpretatur, 

appellabant, quod per libram gerebatur. Similiterque, ut Festus Pompeius tradit, 

NEXUM Gallus AElius definiebat, quodcumque per aes & libram gerebatur. Per aes 

autem & libram res olim dominum mutabant Mancipatione, quae propria erat 

species alienationis rerum Mancipi: cuius ritum quoniam olim lib. I. Select. Antiq. 

cap. 7.
684

 exposuimus, hoc loco solennia dumtaxat verba, quae in Mancipando 

interveniebant, attingam: ex quibus Varro lib. IV. de Lingua Latina c. 34.
685

 & 

Festus Pompeius in voce, Rodus, haec commemorant: RAUDUSCULO LIBRAM FERITO. 

Is etiam, qui mancipio accipiebat, ut ex Gaio Boëtius refert, aes tenens ita dicebat: 

HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO. ISQUE MIHI EMPTUS ESTO 

HOC AERE, AENEAQUE LIBRA. Eaque sunt CERTA VERBA, quibus factam 

Mancipationem Ulpianus tit. 19. scribit: Quo ritu non servi modo abalienari, sed & 

filiifam. emancipari, nec non in adoptionem dari solebant. Atque hoc modo 

MANCIPIO DARI res dicebantur. Quo genere loquendi utuntur cum Plautus non semel, 

tum Cicero Epistol. 50. lib. XIII. ad Atticum
686

, Seneca lib. III. de benefic. cap. 

20.
687

 & Epist. 73.
688

 lib. X. Lucretius lib. III.
689

 

Vitaque MANCIPIO nulli DATUR, omnibus USU. 

Id est, ρξεζεη non ρηεζεη Curius ad Ciceronem lib. VII. Famil. ep. 29.
690

 Sum enim 

ρξεζεη κελ tuus, ρηεζεη δε Attici nostri. Ergo fructus est tuus, MANCIPIUM illius. Ex 

quibus verbis apparet, ρξεζεσο nomine usum seu fructum, ρηεζεσο Mancipium, 

cuius perpetuus usus est, significari. Plutarchus Πεξη Αδνιεζρηαο. ρξεζηλ δε θαη 

θηεζηλ ελ κεζσ θεηζζαη θνηλελ. Seneca lib. V. de benefic. cap. 19.
691

 Idem de servo 

dicam: MEI MANCIPII res est. Ovidius lib. IV. de Ponto Eleg. 5. v. 39.
692

 

Pro quibus ut meritis referatur gratia, iurat, 

Se fore MANCIPIUM tempus in omne TUUM. 

Quem versum lubens ita emendaverim, Se fore Mancipio tempus in omne tuum, 

prout scripsisse Ovidium, mihi quidem fit verisimile. Nam & eodem sensu lib. IV. 

Eleg. 15. v. ult.
693

 dixit: 

Meque TUUM LIBRA norit ET AERE magis. 

Id est, magis quam per aes & libram emptum. 
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LXIV. LOCATIONIS ET CONDUCTIONIS cum emptione & venditione COMMUNIA. Res 
locari solitae, & CONDUCTORUM diversa NOMINA. 

 
Emptioni & venditioni, de qua tot hactenus sermones habuimus, proxima erat 
Locatio & Conductio. Nam & solo consensu utraque contrahebatur: & ut illa, simul 
atque de re & pretio convenisset; ita haec, statim atque de re & mercede seu 
pensione convenisset, perficiebatur. Locabantur autem vel Domus, vel Fundus, vel 
Opus faciendum, vel Vectigal. AEdium conductor INQUILINUS: Fundi, COLONUS: Operis, 
REDEMPTOR: Vectigalis, PUBLICANUS, vel MANCEPS dicebatur. 

 
LXV. INVECTA ILLATAQUE IN AEDES A CONDUCTORE, pignori vel expressa conventione 
obligabantur, vel tacite, HORREIS LOCATIS, quae promitti praestarique solerent? 

 
In locatione aedium caveri lege solebat, UT, QUAE IN HABITATIONEM INTRODUCTA, 
IMPORTATA, IBI NATA, FACTAVE ESSENT, ea pignori locatori pro mercede habitationis 
essent, 1. 1. D. de migrando.

694
 Sed & si de ea re nihil convenisset, tacite tamen id 

conventum accipi solebat, ut perinde tenerentur INVECTA, ILLATA, ac si specialiter 
convenisset, 1. 4. 1. 6. D. in quib. caus. pign.

695
 l. 4 D. de pactis,

696
 1. 5. C. de 

locato.
697

 Nec pro pensionibus solum, sed & si deteriorem habitationem culpa sua 
inquilinus fecisset, quo nomine ex locato cum eo actio esset, INVECTA ET ILLATA 
pignori erant obligata, 1. 2. D. in quib. caus. pign.

698
 Non modo autem aedibus, 

verum etiam horreis locatis, tacita conventio de invectis illatis, ex Nervae sententia 
locum habebat, 1. 3. D. in quib. caus.

699
 Enim vero horreis locatis, interdum 

dominus, seu locator, eorum CUSTODIAM in se RECIPIEBAT, eamque repromittebat, 1. 
55. 1. 60. §. ult. D. locati,

700
 1. 4. C. de locato.

701
 Interdum secus. Labeo in d. 1. 60. 

§. 6.
702

 Locator horrei propositum habuit, SE AURUM, ARGENTUM, MARGARITAM, NON 

RECIPERE SUO PERICULO. 
 

LXVI. Inquilini KALENDIS QUINCTILIBUS MIGRARE solebant. 
 

Plane Inquilinos Kalendis Quinctilibus migrare solitos, non insubtiliter Anton. 
Augustinus (Emendat, lib. IV. c. 14.) pridem observavit ex 1. 41. D. de contrahend, 
empt.

703
 1. 9. D. qui potior. in pign.

704
 1. 60. D. locati.

705
 Cicerone Epist. 3. lib. II. ad 
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Q. Fratr.
706

 Suetonio in Tiberio cap. 35.
707

 Martiale Epigr. 32. lib. XII.
708

 Eoque 
allusisse videri potest Albutius apud Senecam Controvers. 2. lib. VII.

709
 cum ait: 

Ecquid tuto lateo? Numquid mutandus est locus inepte ab Idibus? 
 

LXVII. Lex COLENDI FUNDI qualis dici soleret? De DAMNO, VI MAIORE, FRUMENTI 

MODIO CERTO, item DE POENIS, inter locatorem & conductorem conventiones. 
 

Fundus vero certa pensione colendus locabatur, 1. 32. D. locati.
710

 Et lex 
conductionis dicebatur, secundum quam omnia facere conductor debebat: & ante 
omnia, curare, UT OPERA RUSTICA SUO QUOQUE TEMPORE FACERET, NE INTEMPESTIVA CULTURA 

DETERIOREM FUNDUM FACERET. l. 25. §. 3. D. locati.
711

 Atque adeo interdum convenisse, 
UT, SI NON EX LEGE FUNDUS COLERETUR, RELOCARE EUM LICERET, ET QUO MINUS LOCARETUR, HOC 

DOMINO PRAESTARETUR, docet l. 51. D. locati.
712

 In locatione certe agrorum caveri 
solitum, NE BIENNIO CONTINUO, FARREO SPICO, id est aristato, SERERENTUR, ex Sexto 
Pompeio didici, cuius ipsamet verba apponam. RESTIBILIS, ait, AGER est, qui biennio 
continuo seritur farreo spico, id est aristato. Quod ne fiat, SOLENT, QUI PRAEDIA LOCANT, 
EXCIPERE. Fundo autem locato, interdum eius INSTRUMENTUM AESTIMATUM colono 
dabatur, l. 3. D. locati.

713
 Locatione vero exprimi solebat, UT, SI QUA LUE TEMPESTATIS, 

VEL ALIO COELI VITIO DAMNA ACCIDISSENT, AD ONUS COLONI PERTINERENT, 1. 8. C. de locato.
714

 
Sic & in l. 9. §. 2. D. locati,

715
 ita quis fundum locasse proponitur, UT ETIAM, SI QUID VI 

MAIORE ACCIDISSET, HOC EI PRAESTARETUR. Dominum etiam excepisse in fundi locatione, 
UT FRUMENTI CERTUM MODIUM CERTO PRETIO ACCIPERET, Ulpianus refert in l. 19. §. 3. D. 
eod.

716
 Ad haec Paulus in l. 54. §. 1. eod.

717
 inter locatorem fundi & conductorem 

convenisse, memorat, NE INTRA TEMPORA LOCATIONIS, SEIUS CONDUCTOR DE FUNDO INVITUS 

REPELLERETUR: ET, SI PULSATUS ESSET, POENAM DECEM PRAESTARET TITIUS LOCATOR SEIO 

CONDUCTORI, VEL SEIUS CONDUCTOR, SI INTRA TEMPORA LOCATIONIS DISCEDERE VELLET, AEQUE 

DECEM TITIO LOCATORI PRAESTARE VELLET. 
 

LXVIII. Fundo locato, FRUCTUS, item INDUCTA ILLATAQUE pignore expresso 
tacitove obligabantur. FIDEIUSSORES CONDUCTIONIS quandoque dati. 
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In fundorum plane locationibus lex dici solebat, UT OB MERCEDEM FRUCTUS PIGNORI 

ESSENT, l. 61. §. 8. D. de furt.
718

 Gaius eitam in l. 11. §. 2. D. qui potior. in pign.
719

 Si 
colonus, ait, convenerit, UT INDUCTA IN FUNDUM, ILLATA, IBI NATA, PIGNORI ESSENT. Labeo in 
l. 14. D. quib. mod. pignus,

720
 Cum colono tibi convenit, UT INVECTA, IMPORTATA PIGNORI 

ESSENT, DONEC MERCES TIBI SOLUTA, AUT SATISFACTUM ESSET. Ulpianus in l. 21. D. de 
pignorib.

721
 Si inter colonum & procuratorem meum convenerit de pignore. Sed & 

citra conventionem ea, quae voluntate dominorum coloni in fundum conductum 
induxerant, pignoris iure tenebantur, l. 5. C. de locato.

722
 Mercedis etiam nomine 

fideiussorem a colono accipi consuevisse, Labeo docet in D. l. 14.
723

 Fideiussores 
quoque conductionis datos, ostendit l. 54. D. locati.

724
 Paulus in l. 58. D. de 

Fideiussorib.
725

 Si a colono stipulatus, fideiussorem acceperis, stipulatio est plurium 
pensionum. Fideiussores autem a colonis datos etiam ob pecuniam dotis 
praediorum teneri, prudentibus placuit, cum ea quoque species locationis vinculum 
ad se traheret, l. 52. D. de fideiussoribus.

726
  

 
LXIX. Leges in locandis fundis dici solitae: CAPRA NATUM NE PASCERETUR: SILVA NE 

CAEDERETUR: VILLA UT REDDERETUR INCORRUPTA: NE CONDUCTOR IGNEM HABERET, vel 
HABERET INNOCENTEM. 

 
Illud in praediorum Rusticorum locatione excipi solebat, COLONUS IN AGRO SURCULARIO 

CAPRA NATUM NE PASCAT, quemadmodum Varro lib. I. de Re rustic. cap. 2.
727

 auctor 
est. Atque, inquiens, leges colonicas tollis, in quibus scribimus, COLONUS IN AGRO 

SURCULARIO NE CAPRA NATUM PASCAT. Quod & iterum tradit lib. II. cap. 3.
728

 his verbis, 
quibus ei de capris sermo est: Studiose enim de agrestibus fructibus pascuntur, 
atque in locis cultis virgulta carpunt. Itaque a carpendo Caprae nominatae sunt. Ob 
hoc in lege locationis fundi EXCIPI SOLET, NE COLONUS CAPRA NATUM IN FUNDO PASCAT. 
Harum enim dentes inimici sationis. Et certe perpetua febri capras laborare, 
creditum est, earumque salivam fructibus esse venenum. Unde Virgilius lib. II. 
Georgic. v. 196.

729
 

Aut urentes culta capellas. 
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Ubi Servius: Omne enim, quod momorderint, urunt & exsiccant. Unde est, Et 
admorso signata in stirpe cicatrix. Qui versus ex eodem libro petitus est. Idem in lib. 
II. Georgic. ad versum 380.

730
 

Baccho caper omnibus horis Caeditur. 
Aesculapio per contrarietatem, ait, capram immolari, qui est deus salutis, quum 

capra numquam sine febre sit. Plinius lib. VIII. cap. 50.
731

 de capris agens: Morsus 
earum arbori exitialis: olivam lambendo quoque sterilem faciunt: eaque ex causa 
Minervae non immolantur. Idem lib. XII. cap. 17.

732
 Capras maleficum frondibus 

animal vocat. Rursusque lib. XVII. cap. 25. & lib. XV. cap. 8.
733

 Oleam, si eam caprae 
lambendo contigerint, depauerintque, sterilescere ex Varrone tradit. Eaque de 
causa Flamini Diali capram tangere non licebat, quod de eo Gellius lib. X. cap. 15.

734
 

& Plutarchus en Aitiois p. 290.
735

 memoriae prodiderunt. 
Atque adeo in legibus locationum interdum scriptum, NE COLONUS IN AGRO 

SURCULARIO PASCERET PECUS QUODDAM, Varro lib. I. de Re rustic. cap. 2.
736

 significat, 
eiusque rei hanc causam adfert: Quaedam enim pecudes culturae sunt inimicae, ac 
veneno: ut istae, quas diximus, caprae. Sed & in lege quadem locationis scriptum 
Alfenus narrat, REDEMPTOR SILVAM NE CAEDITO, NEVE CINGITO, NEVE DEVRITO: NEVE QUEM 

CINGERE, CAEDERE, URERE SINITO. l. 29. D. locati.
737

  
Praeterea Colonus villarum curam agere debebat, UT EAS INCORRUPTAS REDDERET. l. 

25. §. 3. D. locati.
738

 Inde Alfenus in l. 30. §. ult. D. eod.
739

 Colonus villam hac lege 
acceperat, UT INCORRUPTAM REDDERET, PRAETER VIM, ET VETUSTATEM. Colonis etiam 
praediorum lege locationis denuntiari solitum, UT INNOCENTEM IGNEM HABERENT, 
indicat l. 9. §. 3. D. eod.

740
 Quinimo interdum conveniebat, NE PENITUS IGNEM 

CONDUCTOR HABERET. Ulpianus in l. 11. §. 1. D. locati.
741

 Si in hoc locatione convenit, 
IGNEM NE HABETO. Inter locatorem etiam & conductorem convenisse, NE IN VILLA 

URBANA FANUM COMPONERETUR, idem Ulpianus narrat in D. l. 11. §. ult.
742

  
 

LXX. COLONI erant vel PARTIARII, vel NUMIS COLEBANT. Locationum rusticarum 
INITIA erant KALENDIS MARTIIS. Locationes IN LUSTRUM fieri solebant. 
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Colonorum autem duo genera erant. Aut enim PARTIARII erant, aut NUMIS COLEBANT, & 
ad pecuniam numeratam conducebant, l. 25. §. 6. D. locati,

743
 l. 26. D. de furt.

744
 l. 

8. C. de locato.
745

 Plinius Epistol. 37. lib. IX.
746

 Non NUMIS, sed PARTIBUS LOCEM. 
Interdum etiam fundus, quo facilius emptorem inveniret, in duas partes locabatur, 
l. 86. §. ult. D. de legat. 2.

747
 Fundum praeterea pastinandum locatum, narrat l. 15. 

§. 1. quod vi aut clam.
748

  
A Kalendis vero Martiis locationes praediorum UT plurimum incipiebant, 

quemadmodum Papinianus indicat in l. 7. §. 1. D. solut. matrimon.
749

 Pensiones 
etiam iisdem calendis inferri consuevisse, aperte significat l. 58. D. de usufruct.

750
 

Plane tam urbanorum, quam rusticorum praediorum locationes in lustrum, seu 
quinquennium, fieri, moris erat. Cuius rei argumenta sunt haec in Pandectis. Paulus 
in l. 25. §. ult. D. solut. matrimon.

751
 Si vir in QUINQUENNIUM LOCAVERIT FUNDUM. Et in l. 

16. D. de liberat. leg.
752

 Ei, cui FUNDUM IN QUINQUENNIUM LOCAVERAM, legavi, &c. 
Ulpianus in l. 9. §. 1. D. locat.

753
 Si fructuarius LOCAVERIT FUNDUM IN QUINQUENNIUM. 

Paulus in 1. 24. §. 2. D. eod.
754

 Si DOMUS, VEL FUNDUS IN QUINQUENNIUM PENSIONIBUS 

LOCATUS SIT. Idem in §. 4. ead. l.
755

 Si ei frui non liceat, totius QUINQUENNII nomine 
recte aget. Sic & in l. 13. §. 11. D. eod.

756
 Et si LUSTRUM forte ab initio fuerat 

conductioni praestitutum. Et in l. 4. §. 1. D. de rebus creditis.
757

 Nam & si colonus 
post LUSTRUM completum fructus perceperit. Et in l. 18. §. 3. de stipulat. serv.

758
 Nam 

& si in annos forte QUINQUE LOCATIO facta sit. Hinc & in l. 49. D. de actionibus 
empt.

759
 Colonum & QUINQUENNII PENSIONES in fidem suam recipiat. Plinius Epist. 13. 

lib. IX.
760

 de colonis suis & villicis agens: Nam priore LUSTRO quamquam post magnas 
remissiones reliqua creverunt. Eodemque modo publica locari consuerant. 
Callistratus in l. 3. §. 6. D. de iur. fisc.

761
 Cum QUINQUENNIUM, in quo quis pro publico 

conductore se obligavit, excessit. Et mox: Forte ut si peracto LUSTRO discedere 
voluerint, non teneantur. Labeo in l. 30. §. 1. D. de leg. 3.

762
 Qui hortos publicos a 
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744 D. 47, 2, 26, 1. 
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idézet. 
761 D. 49, 14, 3, 6. 
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Republ. conductos habebat, eorum hortorum fructus, usque ad LUSTRUM, quo 
conducti essent, Aufidio legaverat. Imp. Alexander in l. 7. C. de locato,

763
 Si cum 

Hermes vectigal octavarium IN QUINQUENNIUM continuum conduceret. 
 

LXXI. OPUS FACIENDUM quibus legibus locaretur? earumque legum formulae. 
 

Opus vero faciendum aliis atque aliis legibus locabatur. Paulus in l. 22. §. 2. D. 
locati.

764
 Cum INSULAM AEDIFICANDAM LOCO, UT SUA IMPENSA CONDUCTOR OMNIA FACIAT. Et 

interdum quidem OPUS AVERSIONE LOCABATUR: interdum vero ita, UT IN PEDES 

MENSURASVE CERTA MERCES PRAESTARETUR, l. 36. D. locati.
765

 Iavolenus in l. 51. §. 1. D. 
locati.

766
 LOCAVI OPUS FACIENDUM ITA, UT PRO OPERE REDEMPTORI CERTAM MERCEDEM IN DIES 

SINGULOS DAREM. Alias proponitur is, qui aedem faciendam locaverat, in lege dixisse, 
QUOAD IN OPUS LAPIDIS OPUS ERIT, PRO LAPIDE, ET MANU PRETIO REDEMPTORI IN PEDES SINGULOS, 
SEPTEM DABIT, l. 30. §. 3. D. eod. tit.

767
 Legibus certe operum faciendorum vulgo 

comprehendi solitum, UT OPUS ARBITRIO LOCATORIS FIERET, EIUSQUE PROBATIO AUT 

IMPROBATIO LOCATORIS, VEL HEREDIS EIUS ESSET, colligitur ex l. 60. §. 3. D. locati,
768

 l. 77. D. 
pro socio.

769
 Hinc in l. 24. D. locati:

770
 Si in lege locationis comprehensum est, UT 

ARBITRATU DOMINI OPUS APPROBETUR. Similiter in l. 51. §. 1. D. eod. tit.
771

 Si ita opus 
locasti, UT BONITAS EIUS TIBI A CONDUCTORE APPROBARETUR. Sic & in l. 44. D. de 
fideiussoribus,

772
 Stipulatus es, OPUS ARBITRATU TUO ANTE CERTAM DIEM FIERI: QUOD SI 

EFFECTUM NON ESSET, QUANTI, UT EFFICERETUR OPUS, LOCASSES, TANTI FIDEIUSSORES ACCEPISTI. 
Nam & diem adiici consuevisse, intra quem opus fieret: aut nisi factum esset, 
quanti locatoris interesset, conductor solveret, ostendit Labeo in l. 58. §. 1. D. 
locati.

773
 In locatione, ait, operis erat dictum, ANTE QUAM DIEM EFFICI DEBERET. Deinde, SI 

ITA FACTUM NON ESSET, QUANTI LOCATORIS INTERFUISSET, TANTAM PECUNIAM DARI CONDUCTOR 

PROMISERAT. Quin & interdum lege operis locandi cautum, ut, SI AD DIEM OPUS EFFECTUM 

NON ESSET, RELOCARE ID LICERET, indicio est l. 13. §. 10. D. locati.
774

  
 

LXXII. LEX antiqua OPERI FACIUNDO dicta. 
 

Exstat vero Neapoli Lex operi faciundo dicta in haec verba: (Apud Gruterum p. 
CCVII.)

775
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AB. COLONIA. DEDUCTA. ANNO. XC. NEUFIDIO. N. F. M. PULLIO DUOVIR. P. RUTILIO. C. N. 
MALLIO. COS. OPERUM. LEX. II. 

LEX PARIETI. FACIENDO. IN. AREA. QUAE. EST. ANTE. AEDEM. SERAPI TRANS. VIAM. QUI. 
REDEMERIT. PRAEDES. DATO. PRAEDIAQUE SUBSIGNATO DUUMVIRUM. ARBITRATU 

IN. AREA. TRANS. VIAM. PARIES. QUI. EST. PROPTER. VIAM. IN. EO PARIETE. MEDIO. OSTIEI. 
LUMEN. APERITO. LATUM. P. VI. ALTUM. P. VII. FACITO. EX. EO. PARIETE. ANTAS. DUAS. AD. MARE. 
VORSUM. PROICITO. LONGAS. P. II. CRASSAS. P. I. INSUPER. ID. LIMEN. ROBUSTUM. LONGUM. P. VIII. 
LATUM. P. I. ALTUM. P. S. IMPONITO. INSUPER. ID. ET ANTAS. MUTULOS. ROBUSTOS. II. CRASSOS. S. 
ALTOS. P. I. PROICITO EXTRA. PARIETEM. IN. UTRAMQUE. PARTEM. P. IV. INSUPER. SIMAS. PICTAS. 
FERRO. OFFIGITO. INSUPER. MUTULOS. TRABICULAS. ABIEGNIEAS II. CRASAS. QUOQUE. VERSUS. S. 
IMPONITO. FERROQUE. FIGITO. INASSERATO. ASSERIBUS. ABIEGNEIS. SECTILIBUS. CRASSEIS. QUOQUE. 
VERSUS DISPONITO. NE. PLUS. S. OPERCULAQUE. ABIEGNEA. IMPONITO. EXTIGNO. PEDARIO. FACITO. 
ANTEPAGMENTA. ABIEGNEA. LATA. S. CRASSA. EE. CUMATIUMQUE. IMPONITO. FERROQUE. PLANO. 
FIGITO. PORTULAQUE. TEGITO. TEGULARUM. ORDINIBUS. SENEIS. QUOQUE. VERSUS. TEGULAS 

PRIMORES. OMNES. IN. ANTEPAGMENTO. FERRO. FIGITO. MARGINEMQUE. IMPONITO. EISDEM. 
FORES. CLATRATAS. II. CUM. POSTIBUS. ESCULANEIS IACITO. STATUITO. OCCLUDITO. PICATOQUE. ITA. 
UT. EI. AD. AEDEM. HONORIS. FACTA. SUNT. EISDEM. MACERIA. EXTREMA. PARIES. QUI. EST. EUM. 
PARIETEM. CUM. MARGINE. ALTUM. FACITO. P. X. EISDEM. OSTIUM INTROITU. IN. AREA. QUOD. 
NUNC. EST. ET. FENESTRAS. QUAE. IN. PARIETE. PROPTER. EAM. AREAM. SUNT. PARIETEM. 
OBSTRUITO. ET. PARIETI. QUI. NUNC. EST. PROPTER. VIAM. MARGINEM. PERPETUOM. IMPONITO. 
EOSQUE PARIETES. MARGINESQUE. OMNES. QUAE. LITA. NON. ERUNT. CALCE. HARENATO. LITA. 
POLITAQUE. ET. CALCE. UDA. DEALBATA. RECTE. FACITO QUOD. OPUS. STRUCTILE. FIET. IN. TERRA. 
CALCIS. RESTINCTAE. PARTEM. QUARTAM. INDITO. VIVAE. MAIOREM. CAEMENTA. STRUITO. QUAM. 
QUAE. CAEMENTA. ARDA. PENDAT. P. XV. NIVE. ANGOLARIA. ALTIOREM. :: QUAE FACITO. 
LOCUMQUE. PURUM. PRO. EO. OPERE. REDDITO. EIDEM. SACELLA. ARAS. SIGNAQUE. QUAE. IN. 
CAMPO. SUNT. QUAE. DEMONSTRATA. ERUNT. EA. OMNIA. TOLLITO. DEFERTO. COMPONITO. 
STATUITOQUE. UBEI. LOCUS. DEMONSTRATUS. ERIT. DUUMVIRUM. ARBITRATU. 

HOC. OPUS. OMNE. FACITO. ARBITRATU. DUOVIR. ET. DUOVIRATIUM. QUI. IN. CONSILIO. ESSE. 
SOLENT. PUTEOLIS. DUM. NI. MINUS. VIGINTI ADSIENT. CUM. EA. RES. CONSULETUR. QUOD. EORUM. 
VIGINTI. IURATI. PROBAVERINT. PROBUM. ESTO. QUOD. IEI. IMPROBARINT. IMPROBUM. ESTO. 

DIES. OPERIS. K. NOVEMBR. PRIMEIS. DIES. PEQUN. PARS. DIMIDIA. DABITUR. UBEI. PRAEDIA. 
SATIS. SUBSIGNATA. ERUNT. ALTERA. PARS. DIMIDIA. SOLVETUR. OPERE. EFFECTO. PROBATOQUE. C. 
BLOSIUS. Q. F. S. H. IDEM. PRAES. 

Q. FUFICIUS. Q. F 
CN. TETEIUS. Q. F 
C. GRANIUS. C. F 
T. CRASSICIUS. 

 
LXXIII. Ad OPERUM PUBLICORUM LOCATIONEM pertinentes Formulae: FACIENDUM 

CURAVERUNT, IDEMQUE PROBAVERUNT: aliaeque. Opera publica, SARTA TECTA, 
locabantur, & EXIGEBANTUR. 

 
In antiquis certe inscriptionibus crebro occurunt verba haec: FACIENDUM CURAVERUNT, 
IDEMQUE PROBAVERUNT. Eoque pertinet legis Iuliae repetundarum caput, quod Macer 
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in l. 7. §. 2. D. de L. Iul. repet.
776

 ita exsequitur: Illud quoque cavetur, ne in 
acceptum feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dandum, 
praebendum, adprehendendum, sarta tecta tuenda, antequam perfecta, PROBATA, 
praestita LEGE erunt, id est secundum legem in locatione operis dictam. Huius 
generis lex a Cicerone lib. I. in Verr. cap. 55.

777
 memoratur, quae Titulum praefert 

huiusmodi, LEX OPERI FACIUNDO IUNII PUPILLI, QUAM C. VERRES PRAETOR URBANUS ADDIT. Sic 
enim castigandum hoc principium existimo, in quo passim, ex opere faciundo, cum 
vitio legitur. Legis autem dictae verba sunt haec: QUI DE LUCIO MARTIO, M. PERPENNA 

CENSORIBUS REDEMERIT, EUM SOCIUM NE ADMITTITO, NEVE EI PARTEM DATO, NEVE REDIMITO. SI 

QUID OPERIS CAUSA RESCIDERIS, REFICITO. QUI REDEMERIT, SATISDET DAMNI INFECTI EI, QUI A 

VETERE REDEMPTORE ACCEPERIT. HOC OPUS SUO QUOQUE BONO FACITO. REDIVIVA SIBI HABETO. 
Diem autem operi faciundo praestitui solitam, ibidem ostendit, inquiens: Diem 
instituit OPERI FACIUNDO Kalendas Decembres. Festus Pompeius. Sarte ponebant pro 
integre: Ob quam causam opera publica, quae locantur, ut integra praestentur, 
SARTA TECTA LOCANTUR. Etenim Sarcire est integrum facere. Idem Festus, Produit, 
interpretatur, porro dederit, ut est in lege Censoria PORTICUM SARTAM TECTAMQUE 

HABETO, PRODITO. 
EXEGISSE etiam SARTA TECTA Censores, Livius lib. XLII. c. 3.

778
 ita scribit: Censorem 

moribus regendis creatum, cui SARTA TECTA EXIGERE sacris publicis & loca tuenda more 
maiorum traditum esset. Idem lib. XLV. c. 15.

779
 de Graccho & Claudio Censoribus: 

Petentibus, ut ex instituto ad SARTA TECTA EXIGENDA, & ad OPERA, QUAE locassent, 
PROBANDA, anni & bimensis tempus prorogaretur. Cicero lib. I. in Verr. cap. 50.

780
 

Quum L. Octavius, C. Aurelius Coss. aedes sacras locavissent, neque potuissent 
OMNIA SARTA TECTA EXIGERE. 

 
LXXIV. VILLA NOVA AB SOLO AEDIFICANDA qua lege locaretur? 

 
Villam autem novam ab solo aedificandam ita locandam esse, Cato de Re rust. cap. 
14.

781
 monet, uti faber haec, quae sequuntur, faciat. PARIETES OMNES (UTI IUSSITUR) 

CALCE ET CEMENTIS, PILAS EX LAPIDE ANGULARI, TIGNA OMNIA, QUAE OPUS SUNT, LIMINA, POSTES, 
IUGUMENTA, ASSERES, FULMENTAS, PRAESEPIS BUBUS HIBERNAS, ET AESTIVAS FALISCAS, EQUILE, 
CELLAS FAMILIAE, CARNARIA III. ORBEM, AHENA II. HARAS X. FOCUM, IANUAM MAXIMAM, ET 

ALTERAM QUAM VOLET DOMINUS, FENESTRAS, CLATROS IN FENESTRAS MAIORES, ET MINORES 

BIPEDALES X. LUMINA VI. SCAMNA III. SELLAS V. TELAS IOGALES DUAS, LUMINARIA VI. PAULULAM 

PILAM, UBI TRITICUM PINSANT, UNAM, FULLONICAM UNAM, ANTEPAGMENTA, VASA TORCULA DUO. 
HAE REI MATERIAM, ET QUAE OPUS SUNT, DOMINUS PRAEBEBIT, ET AD OPUS DABIT: SUCCIDET, 
DOLABIT, SERRAM I. LINEAM I. MATERIAM DUMTAXAT SECABIT, FACIETQUE. CONDUCTOR LAPIDEM, 
CALCEM, ARENAM, AQUAM, PALEAS, TERRAM UNDE LUTUM FIAT. SI DE COELO VILLA TACTA SIET, DE 
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EA RE VERBA UTI FIANT. HUIC OPERI PRETIUM AB DOMINO BONO, QUI BENE PRAEBEAT QUAE OPUS 

SUNT, ET NUMOS FIDE BONA SOLVAT. IN TEGULAS SINGULAS II. IN TECTUM SIC NUMERABITUR 

TEGULA, INTEGRA QUAE NON ERIT, UNDE QUARTA PARS ABERIT, DUAE PRO UNA CONLICIARES QUAE 

ERUNT, PRO BINIS PUTABUNTUR: IN ALIIS QUAE ERUNT, IN SINGULAS QUATERNAE NUMERABUNTUR. 
VILLA, LAPIDE, CALCE FUNDAMENTA SUPRA TERRAM PEDE, CETEROS PARIETES EX LATERE IUGUMENTA 

ET ANTEPAGMENTA, QUAE OPUS ERUNT, INDITO. CETERA LEX, UTI VILLA EX CALCE, CEMENTIS 

PRETIUM IN TEGULAS SINGULAS N. S. LOCO SALUBRI BONO DOMINO HAEC, QUAE SUPRA PRETIA 

POSITA SUNT, EX SIGNO MANUPRETIUM ERIT: PESTILENTI, UBI AESTATE FIERI NON POTEST, BONO 

DOMINO PARS QUARTA PRECII ACCEDAT. 
 

LXXV. Opus locatum QUINCUPEDA vel DECEMPEDA METIRI solebant. MENSORES 

AEDIFICIORUM. Opus probatum IN ACCEPTUM REFEREBATUR. 
 

Veteres autem opus Redemptori locatum Quincupeda metiri solitos, ut nunc fit 
sexcupeda, indicant hi Martialis e lib. XIV. Apophor. 90.

782
 versus, Quincupedae 

Titulum praeferentes: 
Puncta notis ilex, & acuta cuspide clausa, 
Saepe REDEMPTORIS prodere FURTA solet. 

Quamquam & Decempedis in dimetiendis aedificiis usos eos, Horatius significat lib. 
II. Carm. Ode 15. v. 14.

783
 cum ait: 

Nulla DECEMPEDIS 
METATA PRIVATIS, opacam 
Porticus excipiebat Arcton. 

Ubi vetus Commentator, Decempeda, ait, regula est decem pedum, ad quos 
artificibus fabricae mensura colligitur. Erant autem & operum & AEDIFICIORUM 

MENSORES Romae, quorum in antiquis Inscriptionibus non semel fit mentio, ex 
quibus tres adscripsi. Una est huiusmodi. STATILIO VOL. APRO MENSORI AEDIFICIORUM, VIXIT 

ANN. & c. (apud Grut. p. DCXXIV. 2.)
784

 Altera sic habet, DIIS MANIBUS CAECILII MAXIMI 

MENSORIS AEDIFICIORUM (apud eundem p. DCXXIII.) Tertiae verba sunt haec: A. 
SEMPRONIUS MENSOR AEDIFICIORUM SIBI ET SEMPRONIAE HEREDI. (ib. p. DCXXIII. 8.) Plinius 
Traiano lib. X. Epist. 28.

785
 Dispice, domine, an necessarium putes, mittere huc 

MENSOREM. Videntur enim non mediocres pecuniae posse revocari a curatoribus 
operum, si MENSURAE FIDELITER AGANTUR. Cui respondens Traianus, Epist. 29.

786
 

MENSORES, ait, vix etiam his operibus, quae aut Romae, aut in proximo fiunt, 
sufficienter habeo. Sed in omni provincia inveniuntur. Postquam vero opus 
probatum fuerat, in acceptum ab eo, cuius probatio fuerat, referebatur. Cicero lib. 
I. in Verr. cap. 57.

787
 Primo negabat, OPUS IN ACCEPTUM REFERRE posse. Et mox ibidem: 

OPUS IN ACCEPTUM RETULIT, quadriennio post, quam diem operi dixerat. 
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LXXVI. Aedificio faciando lex DE ARENA ADHIBENDA qualis dicta? LEGIBUS 

AEDIFICIORUM SCRIBENDIS ARCHITECTI vacabant. 
 

Illud antiquarum aedium legibus cautum fuisse, scio, NE RECENTIORE TRIMA ARENA 

UTERETUR REDEMPTOR. Idque ex Plinio didicisse me, profiteor, cuius e lib. XXXVI. Nat. 
Hist. cap. 13.

788
 ipsamet verba ponam: Intrita quoque (de arena loquitur) quo 

vetustior, eo melior. Unde & antiquarum aedium legibus invenitur, NE RECENTIORE, 
TRIMA, UTERETUR REDEMPTOR, Legibus autem aedificiorum scribendis Architectos 
operam dedisse, Vitruvius lib. I. cap. I. ostendit, Item, inquiens, aquarum ductiones, 
& cetera, quae sunt huiusmodi, nota sint oportet Architectis, ut ante caveant, quam 
instituant aedificia: ne controversiae factis operibus patribus famil. relinquantur: & 
ut ipse legibus scribendis prudentia cavere possit locatori & conductori. Varro lib. IV. 
de Ling. Lat. cap. 7.

789
 Post aedem Saturni in aedificiorum legibus parietes postici 

muri sunt scripti. 
 

LXXVII. CALX COQUENDA, OLEA LEGENDA, itemque OLEA FACIENDA, quibus legibus 
locarentur? 

 
Calcem autem partiario coquendam qui locabant, ita, auctore Catone de Re rust. 
cap. 16.

790
 locabant, UT CALCARIUS PERFICERET, COQUERET, ET EX FORNACE CALCEM EXIMERET, 

LIGNAQUE CONFICERET AD FORNACEM: DOMINUS VERO LAPIDEM, ET LIGNA AD FORNACEM, QUOD 

OPUS ESSET, PRAEBERET. Idem Cato cap. 144.
791

 Oleam legendam locari oportere, tradit, 
hoc modo: OLEAM COGITO RECTE OMNEM ARBITRATU DOMINI, AUT QUEM CUSTODEM FECERIT, 
AUT CUI OLEA VENIERIT. OLEAM NE STRINGITO, NEVE VERBERATO INIUSSU DOMINI AUT CUSTODIS. SI 

ADVERSUS EA QUIS FECERIT, QUOD IPSE EO DIE DELEGERIT, PRO EO NEMO SOLVET, NEQUE DEBEBITUR. 
OLEAM QUI LEGERINT, OMNES IURANTO AD DOMINUM, AUT AD CUSTODEM, SESE OLEAM NON 

SURRIPUISSE, NEQUE QUEMQUAM SUO DOLO MALO EA OLEITATE EX FUNDO L. MANLII. QUI EORUM 

NON ITA IURAVERIT, QUOD IS LEGERIT OMNE, PRO EO ARGENTUM NEMO DABIT, NEQUE DEBEBITUR: 
OLEAM COGI RECTE SATIS DATO ARBITRATU L. MANLII. SCALAE ITA, UTI DATAE ERUNT, ITA REDDITO, 
NISI QUAE VETUSTATE FRACTAE ERUNT. SI NON ERUNT, REDDET AEQUAS, AUT ARBITRATU 

DEDUCETUR. SI QUID REDEMPTORIS OPERA DOMINO DAMNI DATUM ERIT, RESOLVITO. ID VIRI BONI 

ARBITRATU DEDUCETUR. LEGULOS, QUOT OPUS ERUNT, PRAEBETO, ET STRICTORES. SI NON 

PRAEBUERIT, QUANTI CONDUCTUM ERIT, AUT LOCATUM ERIT, DEDUCETUR, TANTO MINUS 

DEBEBITUR. DE FUNDO LIGNA ET OLEAM NE DEPORTATO. QUI OLEAM LEGERIT, QUI DEPORTAVERIT, IN 

SINGULAS DEPORTATIONES SS. N. II. DEDUCENTUR, NEQUE ID DEBEBITUR. OMNEM OLEAM PURAM 

METIETUR, MODIO OLEARIO ASSIDUOS HOMINES QUINQUAGINTA PRAEBETO, DUAS PARTES 

STRICTORUM PRAEBETO. NEQUIS CONCEDAT, QUO OLEA LEGUNDA ET FACIUNDA CARIUS LOCETUR. 
EXTRA QUAM SI QUAM SOCIUM IMPRAESENTIARUM DIXERIT, SI QUIS ADVERSUM EA FECERIT, SI 
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DOMINUS AUT CUSTOS VOLENT, IURENT OMNES SOCII. SI NON ITA IURAVERINT, PRO EA OLEA 

LEGUNDA ET FACIUNDA NEMO DABIT, NEQUE DEBEBITUR EI, QUI NON ITA IURAVERIT. ACCESSIONES IN 

MO. ∞ CC. ACCEDIT OLEAE SALSAE MO. V. OLEI PURI. P. IX. IN TOTA OLEITATE. V. ACETI 

QUADRANTALIA. V. QUOD OLEAE SALSAE NON ACCEPERINT, DUM OLEAM LEGENT IN MODIOS 

SINGULOS SS. S. S. DABUNTUR. Catoni in uno harum legum capite adstipulatur Plinius, 
qui olivantibus legem antiquissimam fuisse, OLEAM NE STRINGITO NEVE VERBERATO, lib. 
XV. Nat. Hist. cap. 3.

792
 scribit. 

Oleam vero faciendam idem Cato cap. 145.
793

 hac lege locare oportere, tradit: 
FACITO RECTE ARBITRATU DOMINI, AUT CUSTODIS. QUI ID NEGOTIUM CURABIT, SI SEX  IUGIS VASIS 

OPUS ERIT, FACITO. HOMINES EOS DATO, QUI PLACEBUNT AUT CUSTODI, AUT QUIS OLEAM ILLAM 

EMERIT. TRAPETI FACITO. SI OPERARII CONDUCTI ERUNT, AUT FACIENDA LOCATA ERIT, PRO EO 

RESOLVITO, AUT DEDUCETUR. OLEUM NE TANGITO UTENDI CAUSA, NEQUE FURANDI CAUSA, NISI 

QUOD CUSTOS DEDERIT, AUT DOMINUS. SI SUMPSERIT, IN SINGULAS SUMPTIONES SS. N. XL. 
DEDUCENTUR, NEQUE DEBEBITUR. FACTORES, QUI OLEUM FECERINT, OMNES IURANTO AUT AD 

DOMINUM, AUT AD CUSTODEM, SESE DE FUNDO L. MANLII, NEQUE ALIUM QUEMQUAM SUO DOLO 

MALO, OLEUM, NEQUE OLEAM SURRIPUISSE
794

. QUI EORUM NON ITA IURAVERIT, QUAE EIUS PARS 

ERIT OMNE DEDUCETUR, NEQUE DEBEBITUR. SOCIUM NEQUEM HABETO, NISI QUEM DOMINUS 

IUSSERIT, AUT CUSTOS. SI QUID REDEMPTORIS OPERA DOMINO DAMNI DATUM ERIT, VIRI BONI 

ARBITRATU DEDUCETUR. SI VIRIDE OLEUM OPUS SIET, FACITO ACCEDERE OLEUM ET SAL SUAE USIONI, 
QUOD SATIS SIET, VASARIUM VICIT. II. 

 
LXXVIII. VINEA partiario quomodo danda esset? Leges vindemiatoribus dictae: 
UVAM SQUALIDAM NE LEGITO: HANC NE LEGITO RORULENTAM. 

 
Vinea vero Redemptori partiario uti danda esset, idem Cato cap. 137.

795
 ita scribit: 

VINEAM CURANDAM PARTIARIO, BENE CURET FUNDUM, ARBUSTUM, AGRUM FRUMENTARIUM. 
PARTIARIO FOENUM, ET PABULUM, QUOD BUBUS SATIS SIET, QUI ILLIC SIENT. CETERA OMNIA PRO 

INDIVISO. Vindemiatoribus vero has olim leges dictas, invenio: UVAM SQUALIDAM NE 

LEGITO. HANC NE LEGITO RORULENTAM. Plinius lib. XVIII. cap. 31.
796

 Leges ita se habent: 
UVAM SQUALIDAM, sic enim emendo, NE LEGITO: Hoc est, in eius siccitate, ac nisi imber 
intervenerit. HANC NE LEGITO RORULENTAM: Hoc est, si ros nocturnus fuerit, nec prius, 
quam sole discutiatur. Vindemiare incipito, cum ad palmitem pampinus procumbere 
coeperit. Idem Plinius lib. XIV. cap. 1.

797
 auctor est, in Campano agro vites populis 

implicitas, atque per ramos earum procacibus brachiis geniculato cursu scandentes, 
cacumina aequasse, in tantum sublimes, ut vindemiator auctoratus, ROGUM AC 

TUMULUM EXCIPERET. 
 

                                                           
792 Plin. nat. 15, 11. 
793 Cato agr. 145. 
794 A Brissonius-féle szövegben surripuisse szerepel, a modern kiadásokban ez a szó subripuesse-ként 
jelenik meg. 
795 Cato agr. 137. 
796 Plin. nat. 18, 315. 
797 Plin. nat. 14, 10. 
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LXXIX. PECORA PASCENDA; item AVIARIA, uti conducerentur? 
 

Pecora etiam pascenda locabantur. Ulpianus in l. 9. §. 5. D. locati.
798

 Si quis VITULOS 

PASCENDOS, vel sarciendum quid, poliendumve conduxit. Ea nonnumquam partiaria 
dabantur: Imp. Antoninus in l. 8. C. de pact.

799
 Si PASCENDA PECORA PARTIARIA, id est, ut 

foetus eorum portionibus, quibus placuit inter dominum & pastorem, dividantur. 
Apollinarem suscepisse probabitur. Eos utique, qui AVIARIA CONDUCEBANT, SI CAVERENT 

domino, STERCUS UT IN FUNDO MANERET, minoris conduxisse, quam quibus id 
accedebat, Varro lib. V. de Re rustica cap. 38.

800
 refert. Nam & ex Auiariis agros 

stercoratos, Plinius lib. XVI. Nat. Histor. cap. 9.
801

 docet. 
 

LXXX. Varia CONDUCTIONUM exempla. ONUS VEHENDUM, VINUM, aliave 

TRANSPORTANDA; GEMMA INCLUDENDA, aut INSCULPENDA; VESTIMENTA POLIENDA, aut 

SARCIENDA: NAVES, HOMINES, VEHICULA, BALINEA, locari solita: variaeque harum 
locationum leges & conditiones. 

 
Alia insuper conductionum exempla proferam. Ulpianus in l. 13. §. 1. D. locat.

802
 Si 

NAVICULARIUS ONUS VEHENDUM CONDUXERIT. Idem in l. 11. §. 3. D. eod.
803

 QUI VINUM DE 

CAMPANIA TRANSPORTANDUM CONDUXIT. Velleius Paterculus lib. I. cap. 13.
804

 Mummius 
tam rudis fuit, ut capta Corintho, cum maximorum artificum perfectas manibus 
TABULAS, AC STATUAS IN ITALIAM PORTANDAS LOCARET, iuberet PRAEDICI CONDUCENTIBUS, SI EAS 

PERDIDISSENT, NOVAS EOS REDDITUROS. Praeterea GEMMAM INCLUDENDAM, aut INSCULPENDAM 

LOCATAM, refert Ulpianus l. 13. §. 5. D. locati.
805

 FULLONI quoque VESTIMENTA POLIENDA, 
CURANDAVE, ut & SARCINATORI, SARCIENDA LOCABANTUR. Institut. de locato & cond. in 
princ.

806
 l. 9. § 5. l. 13. §. 6. D. eod.

807
 l. 22. D. de praescript. verb.

808
 l. 2. D. de 

condict. caus. dat.
809

 §. 15. Institut. de oblig. quae ex delict.
810

 Rerum plane 
locatarum duo erant genera, ut aut idem redderetur, sicuti cum VESTIMENTA FULLONI 

CURANDA LOCARENTUR: aut eiusdem generis redderetur, VELUTI, CUM ARGENTUM 

PUSULATUM FABRO DARETUR, UT VASA FIERENT: AUT AURUM, UT ANULI, l. 31. D. locati.
811

 
Plerumque autem Artifices convenire solitos, NON PERICULO SUO SE FACERE, docet l. 27. 

                                                           
798 D. 19, 2, 9, 5. 
799 C. 2, 3, 8. 
800 Varro rust. 1, 38, 2. Helytelenül jelölte meg Brissonius a forrást, mert Varro művének nincs 5. könyve, 
az idézet az első könyvből származik. 
801 Plin. nat. 17, 50. 
802 D. 19, 2, 13, 1. 
803 D. 19, 2, 11, 3. 
804 Vell. Pat. 1, 13, 4. 
805 D. 19, 2, 13, 5. 
806 Inst. 3, 24 pr. 
807 D. 19, 2, 9, 5 és D. 19, 2, 13, 6. 
808 D. 19, 5, 22. 
809 D. 12, 4, 2. 
810 Inst. 4, 1, 15. 
811 D. 19, 2, 31. 
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§. 29. D. ad L. Aquil.
812

 ead. l. §. ult.
813

 SI TECTORI LOCAVERIS LACUM VINO PLENUM 

CURANDUM. Labeo in l. ult. D. de L. Rhodia,
814

 SI VEHENDA MANCIPIA CONDUXISTI. Et §. 1. 
ead. l.

815
 Si ea condicione NAVEM CONDUXISTI, UT EA MERCES TUAE PORTARENTUR. Et mox: 

Cum ea condicione a te CONDUXISSET, UT CERTAM POENAM TIBI PRAESTARET, NISI ANTE 

CONSTITUTUM DIEM MERCES TUAS EO LOCI EXPOSUISSET, IN QUEM DEVEHENDAS EAS MERCES 

LOCASSET. Navem autem Amphorarum duo millium vel AVERSIONE conductam, vel PRO 

NUMERO IMPOSITARUM AMPHORARUM MERCEDE CONSTITUTA, ibidem Labeo refert. Sic & in l. 
61. §. ult. D. locati.

816
 Navem conduxit, UT DE PROVINCIA CYRENENSI AQUILEIAM NAVIGARET, 

OLEI METRETIS TRIBUS MILIBUS IMPOSITIS, ET FRUMENTI MODIIS OCTO MILIBUS, certa mercede. 
Sunt & hominis, & vehiculi, & balinei locati exempla in l. 45. §. 1. l. 58. §. 2. l. 60. §. 
8. D. locat.

817
  

 
LXXXI. AGRI PUBLICI quibus legibus locarentur? LEGES CENSORIAE de locatione 
publicorum: & quae illis PUBLICANORUM CAUSA caveri solita speciatim de 
PROFESSIONE apud publicanos FACIENDA, & DE PACTIONIBUS PUBLICANORUM. 

 
Sequitur de publicorum locatione dicere. Agri publici certa lege fruendi locabantur, 
l. 1. D. de loc. publ. fruend.

818
 Livius lib. XXVII. cap. 13.

819
 HI CENSORES, UT AGRUM 

CAMPANUM FRUENDUM LOCARENT, ex auctoritate patrum latum ad populum est. Idem 
lib. XLII. cap. 19.

820
 Lucretius Trib. Pleb. promulgavit, UT AGRUM CAMPANUM CENSORES 

FRUENDUM LOCARENT. Paulus in l. 11. §. 1. D. de publican.
821

 AGRI PUBLICI, QUI IN 

PERPETUUM LOCANTUR. Agri plane ciuitatum, ut idem in l. 1. D. si ag. vectig. scribit,
822

 
vel in PERPETUUM FRUENDI LOCABANTUR, id est, hac lege, ut tamdiu pro his vectigal 
penderetur, quamdiu neque ipsis, qui conduxissent, neque his, qui in locum eorum 
successissent, auferri eos liceret, vel ad modicum tempus. Illi Vectigales agri 
vocabantur, l. 12. §. 1. D. de publiciana,

823
 l. 15. §. 26. D. de damn. inf.

824
 Scaevola 

in l. 31. D. de pignoribus.
825

 Lex vectigali fundo dicta erat, UT, SI POST CERTUM TEMPUS 

VECTIGAL SOLUTUM NON ESSET, IS FUNDUS AD DOMINUM REDIRET. Caesarem utique, cum 
insulae Cretae cotorias locaret, legem ita dixisse, Alfenus narrat, NE QUIS PRAETER 

REDEMPTOREM POST IDUS MARTIAS COTEM EX INSULA CRETA FODITO, NEVE EXIMITO, NEVE 

AVELLITO. Sane in publicorum locatione leges dicebantur, quibus & populo & 

                                                           
812 D. 9, 2, 27, 29. 
813 D. 9, 2, 27, 35. 
814 D. 14, 2, 10 pr. 
815 D. 14, 2, 10, 1. 
816 D. 19, 2, 61, 1. 
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818 D. 43, 9, 1 pr. 
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820 Liv. 42, 19. 
821 D. 39, 4, 11, 1. 
822 D. 6, 3, 1 pr. 
823 D. 6, 2, 12, 2 (B D. 6, 2, 12, 1). 
824 D. 39, 2, 15, 26. 
825 D. 20, 1, 31 pr. 
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conductori prospici, ac vectigali ipsi certa forma dari solebat, l. 2. §. 20. D. de vi 
bon. rapt.

826
 Cuiusmodi leges Censorias appellabant. Cicero lib. III. in Verr. c. 7.

827
 

Cum locatio fieret, publicani postularunt, quasdam res ut ad legem adderent, neque 
tamen a Censoriis ceteris legibus recederent. Idem lib. V. in eumdem Verr. c. 21.

828
 

Qui publicos agros arant, certum est, quid ex LEGE CENSORIA dare debeant. Alfenus in 
l. 203. D. de verb. signific.

829
 IN LEGE CENSORIA portus Siciliae, ita scriptum erat, SERVOS, 

QUOS DOMO QUIS DUCET SUO USU, PRO HIS PORTORIUM NE DATO. Censoria plane lege 
publicanis cautum, si publico frui per vim aut incursum hostium non possent, 
Cicero Orat. de provinc. Consularibus c. 5.

830
 significat, cum ait: Qui publico frui non 

potuit per hostem, hic tegitur ipsa LEGE CENSORIA. Atque ita Livius lib. XXIII. cap. 48.
831

 
seq. plures societates vestimenta, frumentum, quaeque alia opus essent, 
Hispaniensi exercitui praebenda conduxisse, narrat, sed his legibus: Primum, NE ALII 

TRIENNIO EO PUBLICANI ESSENT: deinde, ut, QUAE IN NAVES IMPOSUISSENT, AB HOSTIUM 

TEMPESTATISQUE VI, PUBLICO PERICULO ESSENT. Agros etiam Deorum immortalium in 
Boeotiae publicis locandis, EXCEPTOS FUISSE LEGE CENSORIA, Cicero lib. III. de nat. 
deorum c. 19.

832
 refert. Varro quoque eos, qui pecus apud publicanos minime 

professum pascebant, in legem Censoriam commisisse, docet lib. II. de Re rust. cap. 
1.

833
 his verbis: Itaque greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium 

aestimatum, ne, si INSCRIPTUM PECUS PAVERINT, LEGE CENSORIA COMMITTANT. Plinius lib. 
XXXIII. cap. 4.

834
 Exstat LEX CENSORIA, Ictimulorum aurifodinae, qua in Vercellensi agro 

cavebatur, NE PLUS QUINQUE MILLIA HOMINUM IN OPERE PUBLICANI HABERENT. Legibus vero 
Censoriis de PUBLICANORUM PACTIONIBUS aliquid cautum, argumento est, quod Cicero 
ad Q. Fratr. lib. I. Epist. 12.

835
 ait, Possunt in PACTIONIBUS FACIENDIS non legem 

spectare CENSORIAM. Solebant enim publicani pactiones cum ciuitatibus, & cum 
privatis conficere. Cicero ad P. Silium lib. XIII. Epist. 65. ad Fam.

836
 Cum P. Terentio 

Hispone, qui OPERAM IN SCRIPTURA PRO MAGISTRO DAT, & c. Eius summa existimatio 
agitur in eo, ut PACTIONES CUM CIVITATIBUS reliquis CONFICIAT, Idem Epist. 14. lib. VI. ad 
Attic.

837
 Deinde CONFECTAE PACTIONES PUBLICANORUM. Et Epist. 1. lib. VI.

838
 de publicanis 

agens, Usuras eorum, quas PACTIONIBUS adscripserat, servavit etiam Servilius. Merces 
autem, ad vectigal pertinentes, nisi quis apud publicanos professus esset, in 

                                                           
826 D. 47, 8, 2, 20. 
827 Cic. Verr. II 3, 18. 
828 Cic. Verr. II 5, 53. 
829 D. 50, 16, 203. 
830 Cic. prov. 5, 12. 
831 Liv. 23, 48. 
832 Cic. de nat. deor. 3, 49. 
833 Varro rust. 2, 1, 16. 
834 Plin. nat. 33, 78. 
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836 Cic. ad fam. 13, 65. 
837 Cic. Att. 5, 14. Helytelen Brissonius forrásjelölése, mert nem a hatodik, hanem az Atticushoz írt 
levelek ötödik könyvéből származik a szöveg. 
838 Cic. Att. 6, 1, 16. 
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commissum cadebant, l. ult. D. de publican.
839

 Quarum professionum fraude atque 
mendacio multa vectigalibus deperiisse, Tertullianus in Apologet. scribit ... 
 

LXXXVII. MANDATI genera diversa & formulae. 
 

Verum ad alia porro Contractuum genera pergamus. MANDATI autem aeque empti, 
venditi, locati, conducti, obligatio consensu contrahebatur. Ideo per nuntium, vel 
per epistolam suscipi mandatum poterat. Item sive ROGO, sive MANDO, sive VOLO, sive 
alio quocumque verbo quis usus esset, mandati actio erat, l. 1. D. mandati.

840
 

Interdum autem sua tantum quis gratia mandabat, interdum aliena tantum, 
interdum sua & aliena. Sua gratia quis mandabat, veluti, SI TITIUS SEIO MANDARET, UT 

FUNDUM SIBI EMERET, l. 2. D. mandati.
841

 Paulus in l. 3. D. eod.
842

 Si MANDAVI tibi, UT REM 

ALIQUAM MIHI EMERES. Idem in l. 5. D. eod.
843

 Si MANDAVERO tibi, UT DOMUM SEIANAM 

CENTUM EMERES. Et §. ult. ead. l.
844

 Si, cum tibi MANDASSEM, UT STICHUM DECEM EMERES. 
Idem in l. 13. §. ult. D. de usucapionibus.

845
 Si MANDAVERO tibi, UT FUNDUM EMAS. 

Ulpianus in 1. 8. §. 6. D. mandati.
846

 MANDAVI tibi, UT FUNDUM EMERES. Et §. ult. Si 
MANDAVI, UT HOMINEM EMERES. l. 12. §. 9. D. eod.

847
 Si mihi MANDAVERIS, UT REM TIBI 

ALIQUAM EMAM l. 13. D. eod.
848

 Si MANDAVI tibi, UT POST MORTEM MEAM HEREDIBUS MEIS 

EMERES FUNDUM. Paulus in l. 15. D. eod.
849

 Si MANDASSEM tibi, UT FUNDUM EMERES. Idem 
in l. 22. §. 4. D. eod.

850
 Si pluribus heredibus vendentibus, uni MANDAVERO, UT REM 

HEREDITARIAM EMERET. Africanus in l. 34. §. 1. D. eod.
851

 Cum heres ex parte esses, 
MANDAVI tibi, UT PRAEDIUM HEREDITARIUM MIHI EMERES CERTO PRETIO. Iavolenus in l. 36. §. 
2. D. eod.

852
 Si fundum, qui per partes venit, EMENDUM TIBI MANDASSEM, SED ITA, UT NON 

ALITER MANDATO TENEAR, QUAM SI TOTUM FUNDUM EMERES. Et mox: Si MANDASSEM tibi, UT 

FUNDUM MIHI EMERES, non addito eo, UT NON ALITER MANDATO TENEAR, QUAM SI TOTUM 

EMERES. Cicero pro Caecina cap. 5.
853

 Itaque facere constituit. MANDAT, UT FUNDUM SIBI 

EMAT. Alias etiam mandabat quis fundum suum vendere. Paulus in l. 5. D. 
mandati.

854
 Si MANDAVERO tibi, UT FUNDUM MEUM CENTUM VENDERES. 
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LXXXVIII. NEGOTIORUM ADMINISTRATIONE mandata, PROCURATOR fiebat vel 
OMNIUM RERUM, vel UNIUS REI. Procuratores PLURES IN SOLIDUM dati. PROCURATOR 

VERUS, VOLUNTARIUS, FALSUS: PROCURATOR IN REM SUAM. 
 

Praeterea mandabat quis negotia sua geri, l. 2. D. mandati.
855

 Ulpianus in l. 6. §. 1. 
D. eod.

856
 Si cui fuerit MANDATUM, UT NEGOTIA ADMINISTRARET. Scaevola in l. 60. §. 2. D. 

eodem:
857

 Duobus quis MANDAVIT NEGOTIORUM ADMINISTRATIONEM. Gaius in l. 46. § ult. 
D. de procurat.

858
 Si DUOBUS MANDATA SIT ADMINISTRATIO NEGOTIORUM. Is autem, qui 

aliena negotia mandatu domini administrabat, PROCURATOR dicebatur, l. 1. D. de 
procuratorib.

859
 PROCURATOR vero, vel OMNIUM RERUM, vel UNIUS REI, esse poterat, 

constituique vel coram, vel per nuntium, vel per epistolam, ut ibidem Ulpianus 
scribit. Unde & duplex Procuratorum differentia exsistebat. Procuratori namque 
interdum OMNIUM generaliter bonorum & negotiorum administratio, interdum 
specialiter certarum rerum, vel rei unius, certique negotii procuratio mandabatur, l. 
6. §. 6. & l. 12. §. 7. D. mandati,

860
 l. 65. §. 7. D. pro soc.

861
 Ulpianus in l. 4. §. 12. D. 

de doli except.
862

 Si autem is PROCURATOR sit, CUI OMNIUM RERUM ADMINISTRATIO 

CONCESSA EST. Paulus in l. 58. D. de procuratorib.
863

 PROCURATOR, CUI GENERALITER LIBERA 

RERUM ADMINISTRATIO CONCESSA EST. PROCURATOR, CUI UNIVERSORUM BONORUM 

ADMINISTRATIO PERMISSA EST, l. 12. D. de pignor. act.
864

 PROCURATOR, CUI OMNIUM 

NEGOTIORUM ADMINISTRATIO MANDATA EST, l. 12. D. de solution.
865

 Is est PROCURATOR 

OMNIUM BONORUM, in l. 47. D. de procuratorib.
866

 l. 12. D. de pact.
867

 PROCURATOR 

TOTORUM BONORUM, CUI RES ADMINISTRANDAE MANDATAE SUNT. l. 63. D. de procuratorib.
868

 
Cuiusmodi negotiorum administratio duobus nonnumquam mandabatur, l. 46. §. 
ult. D. de procuratorib.

869
 & l. 60. §. 2. D. mandati.

870
 Iulianus in l. 47. D. de 

procuratorib.
871

 Qui DUOS PROCURATORES OMNIUM RERUM SUARUM RELINQUIT, nisi 
nominatim praecepit, UT ALTER AB ALTERO PECUNIAM PETAT, non videtur mandatum 
utrilibet eorum dedisse. PLURES etiam PROCURATORES IN SOLIDUM SIMUL quandoque 
datos, ostendit Paulus in l. 32. D. de procuratorib.

872
 Procuratoris vero ad certum 
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aliquod negotium dati haec sunt exempla. Ulpianus in l. 56. D. eod.
873

 AD REM 

MOBILEM PETENDAM DATUS PROCURATOR. Pomponius in l. 62. D. eod.
874

 AD LEGATUM 

PETENDUM PROCURATOR DATUS. Ac mandato quidem praecedente, VERUS PROCURATOR 

dicebatur: l. 12. D. de solutionib.
875

 aut si amici negotia ultro procuraret, 
VOLUNTARIUS PROCURATOR: cui aes alienum non facile solvi solebat, nisi cavisset, 
AMPLIUS EO NOMINE NEMINEM, CUIUS PETITIO ESSET, PETITURUM. Cicero in Bruto c. 4. & 
seq.

876
 Mihi quoque, inquit Brutus, & exspectanda sunt ea, quae Attico polliceris, & 

fortasse ego a te huius VOLUNTARIUS PROCURATOR petam, quod ipse, cui debes, se 
incommodo exacturum negat. At vero, inquam, tibi ego Brute non solvam, nisi prius 
A TE CAVERO, AMPLIUS EO NOMINE NEMINEM, CUIUS PETITIO SIT, PETITURUM. Non me hercule, 
inquit, tibi REPROMITTERE istud quidem, ausus sum. Nam hunc qui negat, video 
FLAGITATOREM non illum quidem tibi molestum, sed ASSIDUUM tamen & acrem fore. 
Qui vero procuratorem se simulabat, mentiebaturve, FALSUS PROCURATOR vocabatur, 
quod alias fusius exposuimus. Erat & alia procuratoris species, IN REM SUAM, 
nimirum, si cui actiones mandarentur. Is enim procuratorio quidem nomine, sed in 
rem suam agebat, l.  34. D. de procuratorib.

877
 ad eumque emolumentum & 

damnum omne pertinebat, l. 1. §. 11. D. quand. appelland.
878

 sit, ac domini loco 
habetur, l. 13. D. de pact.

879
  

 
LXXXIX. Eorum, QUAE PROCURATORI SPECIALITER MANDARI SOLERENT, exempla & 
formulae, SALARIUM procuratori constitutum. 

 
Procuratori vero interdum dominus MANDABAT PECUNIAM SUAM CREDERE, vel SUB USURIS, 
vel SINE USURIS. Ulpianus in l. 10. §. 8. D. mandati.

880
 SI MANDAVERO PROCURATORI MEO, UT 

TITIO PECUNIAM MEAM CREDAT SINE USURIS. Idem in l. 43. D. eod.
881

 Qui mandatum 
suscepit, UT PECUNIAS IN DIEM COLLOCARET. Eiusmodi vero mandato quandoque 
adiiciebatur, UT IDONEA CAUTIO A DEBITORE EXIGERETUR, l. 59. §. ult. D. eod.

882
 Mandabat 

& dominus periculo suo pecuniam suam collocari, adgniturumque se nomina, quae 
fierent, & eorum periculum suscepturum, pollicebatur. Celsus in l. 48. §. 1. D. 
eod.

883
 Cum MANDO tibi, UT, CREDENDO PECUNIAM, NEGOTIUM MIHI GERAS, MIHIQUE ID NOMEN 

PRAESTES: MEUM IN EO PERICULUM, MEUM EMOLUMENTUM SIT. Alias mandabatur, UT 

PROCURATOR VIRES EXCUTERET EIUS, CUI ESSET CREDITURUS, l. 42. D. eod. tit.
884

 Interdum 
autem procuratori, PECUNIAM MUTUAM ACCIPERE, MANDABATUR. Ulpianus in l. 10. §. 5. D. 
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eod.
885

 Quia dominus procuratori mandaverat, ut PECUNIAM MUTUAM ACCIPERET. Et §. 
4. ead. l.

886
 Si quis Titio MANDAVERIT, UT AB ACTORIBUS SUIS MUTUAM PECUNIAM ACCIPERET. 

Papinianus in l. 31. D. de negot. gest.
887

 Liberto vel amico MANDAVIT, PECUNIAM 

ACCIPERE MUTUAM. Ulpianus etiam in l. 6. §. 6. D. mandati
888

 speciem proponit, in 
qua, dominum iussisse, tradit, PROCURATOREM SUUM CERTAM PECUNIAM SUMERE, ET 

FOENERARE PERICULO SUO, ITA, UT CERTAS USURAS DOMINO PENDERET DUMTAXAT: SI PLURIS 

FOENERARE POTUISSET, IPSE LUCRARETUR. Procuratori vero nonnumquam NEGOTIA GERENDA 

ALTERIUS CONSILIO MANDABANTUR. Ulpianus in l. 10. §. 7. D. mandati.
889

 Si quis ea, quae 
procurator suus & servi gerebant, ITA DEMUM RATA ESSE, MANDAVIT, SI INTERVENTU 

SEMPRONII GESTA ESSENT. SALARIUM autem certae quantitatis procuratoribus constitui 
solitum, ostendunt l. 7. & l. 56. D. eod.

890
 Seiam autem, cum salarium constituere 

vellet, ita epistolam emisisse, Scaevola narrat in l. ult. §. ult. de oblig. & act.
891

 SI IN 

EODEM ANIMO, ET EADEM AFFECTIONE CIRCA ME ES,  QUI SEMPER FUISTI, EX CONTINENTI ACCEPTIS 

LITERIS MEIS, DISTRACTA RE TUA, VENI. HOC TIBI, QUAMDIU VIVAM, PRAESTABO ANNUOS DECEM. 
SCIO ENIM, QUIA VALDE ME BENE AMES. 

His & alias Mandatorum species adiungemus. Ulpianus in l. 1. §. 13. D. 
depostiti.

892
 Si tibi MANDAVERO, ut REM AB ALIQUO MEO NOMINE RECEPTAM, CUSTODIAS. 

Gaius in l. 35. §. 3. D. de contrahend. empt.
893

 Si quis amico peregre eunti 
MANDAVERIT, ut FUGITIVUM SUUM QUAERAT, ET SI INVENERIT, VENDAT. Interdum & creditor 
debitori, ut alii solveret, mandabat. Papinianus in l. 77. §. 6. D. de legat. 2.

894
 

Maevio debitori suo reus stipulandi MANDAVIT, UT TITIO, CUI MORTIS CAUSA DONABAT, 
PECUNIAM DEBITAM SOLVERET. Paulus in l. 26. §. 1. D. mandati.

895
 Si quis debitori suo 

MANDAVERIT, UT TITIO SOLVERET. Sed & alium pro se creditori suo solvere, debitor 
nonnumquam mandabat. Ulpianus in l. 12. §. 5. D. eod. tit.

896
 Si filiofam. MANDAVI, 

UT PRO ME SOLVERET. Paulus in l. 45. §. 1. D. eod.
897

 Si MANDAVERO tibi, UT CREDITORI MEO 

SOLVAS. A debitoribus etiam suis exigi debitas pecunias, interdum quis mandabat. 
Ulpianus in d. l. 12. §. 16. D. eod.

898
 Si MANDAVERO EXIGENDAM PECUNIAM. Paulus in l. 

17. D. eod.
899

 Si MANDAVERO tibi, UT A TITIO DECEM EXIGERES. Africanus in l. 34. D. eod.
900

 
Qui negotia Lucii Titii procurabat, is, cum a debitoribus eius pecuniam exegisset, 
epistolam ad eum emisit, qua significaret, CERTAM SUMMAM EX ADMINISTRATIONE APUD SE 
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ESSE, EAMQUE CREDITAM SIBI SE DEBITURUM CUM USURIS SEMISSIBUS. Mandabat & amico quis, 
ut pro se fideiuberet. Paulus in l. 22. D. mandati,

901
 Si MANDAVERO tibi, UT PRO ME IN 

DIEM FIDEIUBEAS. Pater etiam filio, quem in potestate habebat, mandabat, 
hereditatem sibi delatam adire. Non sufficiebat autem generaliter mandare, 
QUAECUMQUE TIBI HEREDITAS FUERIT DELATA: sed specialiter debebat mandare, l. 25. §. 4. 
D. de adquir. hered.

902
 Mandati vero forma haec proponitur in §. 8. eadem l.

903
 

Pater filio ita scripsit, SCIO, FILI, QUOD PRO TUA PRUDENTIA INVIGILABIS HEREDITATI DELATAE 

TIBI LUCII TITII, puto iussu patris adisse. Quid si mandavit, SI EXPEDIT ADIRE, ADITO? SI PUTAS 

EXPEDIRE ADIRE, ADITO. Vulgo autem mandatu creditorum hereditates suspectae ab 
heredibus institutis adibantur, l. 32. D. mandati.

904
 ubi & hanc speciem proponit, Si 

hereditatem aliter aditurus non essem, quam si mihi CAUTUM FUISSET, DAMNUM 

PRAESTARI, & hoc mandatum intercessisset. 
 

XC. Mandati ALIENA GRATIA contracti exempla & verba solennia, Formula: FIDE 

ET PERICULO MEO. Epistolarum, COMMENDANDI aut MANDANDI CAUSA scriptarum 
formulae diversae. 

 
Porro Mandati, quod aliena gratia contrahebatur, haec Ulpianus exempla adfert. 
Veluti, si Seio quis MANDARET, UT TITII NEGOTIA GERERET, vel, UT FUNDUM EI EMERET, vel, PRO 

EO FIDEIUBERET, l. 2. D. mandati.
905

 Idem Ulpianus in l. 6. §. 4. D. eod.
906

 Si tibi 
mandavero, quod mea non intererat, veluti, UT PRO SEIO INTERVENIAS, vel, UT TITIO 

CREDAS. Idem in l. 1. §. 13. D. depositi:
907

 Sed si MANDASTI mihi, UT PERICULO TUO APUD 

EUM DEPONAT. Scaevola in l. ult. §. ult. D. mandati.
908

 MANDAVI in haec verba: L. TITIUS 

GAIO SUO SALUTEM. PETO ET MANDO TIBI, UT FIDEM DICAS PRO PUBLIO MAEVIO APUD 

SEMPRONIUM, QUAEQUE A PUBLIO SOLUTA TIBI NON FUERINT, ME REPRAESENTATURUM, HAC 

EPISTOLA MANU MEA SCRIPTA NOTUM TIBI FACIO. Et ita, FIDE ALTERIUS pro alio quem 
FIDEIUSSISSE, proponit Papinianus in l. 53. D. eod.

909
 Cicero Epist. 29. lib. XIII. Epist. ad 

Serv. Sulpit.
910

 Sed duo te nominatim ROGO: Primum, ut, si quid SATISDANDUM ERIT, 
AMPLIUS EO NOMINE NON PETI, CURES, UT SATISDETUR FIDE MEA. Mandati etiam, aliena gratia 
contracti, exemplum est in l. 27. D. mandati,

911
 in qua Gaius: Si quis alicui scripserit, 

UT DEBITOREM SUUM LIBERET, SEQUE EAM PECUNIAM, QUAM IS DEBUIT, SOLUTURUM. 
Sic & alteri credi, saepenumero quis mandabat. l. 24. D. de fideiussorib.

912
 vel, 

pro alio pecuniam mutuam accipiente apud reum credendi mandator exsistebat, l. 
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71. D. eodem tit.
913

 l. 58. §. 1. D. mandati.
914

 Eoque modo velut adfirmator erat, & 
suasor, ut cum eo contraheretur. l. 13. D. de minorib.

915
 Scaevola in l. 7. D. quod 

cum eo.
916

 Pater filio permisit, MUTUAM PECUNIAM ACCIPERE, & per Epistolam creditori 
MANDAVIT, UT EI CREDERET. Idem in l. 60. §. 1. D. mandati

917
 proponit, Titium ad Seium, 

qui uxorem ducturus erat, literas tales fecisse: TITIUS SEIO SALVTEM. SEMPRONIAM 

PERTINERE AD ANIMUM MEUM COGNOVISTI: IDEOQUE, CUM EX VOTO MEO NUPTURA SIT TIBI, VELIM, 
CERTUS SIS, SECUNDUM DIGNITATEM TUAM CONTRAHERE TE MATRIMONIUM. ET QUAMVIS IDONEE 

REPROMISSURAM TIBI TITIAM, MATREM PUELLAE, DOTEM, SCIAM, TAMEN ET IPSE, QUO MAGIS 

CONCILIEM ANIMUM TUUM DOMUI MEAE, EIDEM MEAM INTERPONERE NON DUBITO. QUARE SCIAS, 
QUODCUMQUE AB EA EX HAC CAUSA STIPULATUS FUERIS, ID ME, MEA FIDE ESSE, IUSSISSE, SALVUM TE 

HABITURUM. Marcellus in l. 24. D. de fideiussorib.
918

 Lucius, cum pro Seio fratre suo 
apud Septicium intervenire vellet, Epistolam ita emisit: SI PETIERIT A TE FRATER MEUS, 
PETO DES EI NUMOS FIDE ET PERICULO MEO. Plautus Asinar. Act. II. Sc. 4. v. 51.

919
 

DA modo MEO PERICULO: REM SALVAM EGO EXHIBEBO. 
Papinianus etiam in l. 56. D. mandati

920
 pecuniam mutuam dari aliquem mandasse, 

proponit, hoc addito, UT OMISSO REO PROMITTENDI, ET PIGNORIBUS NON DISTRACTIS, ELIGI 

POSSET. 
Multum vero intererat, utrum COMMENDANDI HOMINIS dumtaxat, an MANDANDI 

CAUSA, Epistola scriberetur. Nam cum quis talem Epistolam amico suo scripsisset, 
ROGO TE, COMMENDATUM HABEAS SEXTILIUM CRESCENTEM AMICUM MEUM, inde mandati 
obligationem nullam oriri, censet Ulpianus in l. 12. §. 12. D. mandati.

921
 Quod si 

cum dubitaret creditor, utrum contra Senatusconsultum filiusfam. acciperet, an 
non, nec esset daturus contra senatusconsultum accipienti, intercessisset, qui 
diceret, NON ACCIPERE EUM CONTRA SENATUSCONSULTUM, & adiecisset, PERICULO MEO CREDE, 
BENE CREDIS, Mandati tenebatur, d. l. 12. §. 13.

922
 Plane mandatum poterat hac 

conditione suscipi, UT RES PERICULO EIUS ESSET, QUI MANDATUM SUSCIPIEBAT, l. 39. D. eod. 
tit.

923
 Proponitur etiam in l. 16. D. eod.

924
 quidam mandasse hospiti suo medico, UT 

IN HORTIS EIUS, QUOS RAVENNAE HABEBAT, IN QUOS OMNIBUS ANNIS SECEDERE SOLEBAT, 
SPHAERISTERIUM ET HYPOCAUSTA ET QUAEDAM IPSIUS VALETUDINI APTA SUA IMPENSA FACERET.  

Denique mandati per epistolam elegans exemplum exstat in l. 59. §. 5. D. 
mandati

925
 in haec verba: ILLE ILLI SALUTEM. MANDO TIBI, UT BLAESIO SEVERO ADFINI MEO 

OCTOGINTA CREDAS SUB PIGNORE ILLO ET ILLO, IN QUAM PECUNIAM, ET QUIDQUID USURARUM 
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NOMINE ACCESSERIT, INDEMNEM RATIONEM TUAM ME ESSE EX CAUSA MANDATI IN EUM DIEM, 
QUOAD VIXERIT BLAESIUS SEVERUS, PRAESTATURUM. 
 

XCI. SOCIETATIS genera diversa. SOCIETAS UNIVERSORUM BONORUM, vel UNIUS REI. 
Societas QUESTUS ET LUCRI, NEGOTIATIONIS ALICUIUS, AD EMENDUM, inita. ARGENTARIAE 

itemque VECTIGALIUM societas. 
 

SOCIETAS etiam consensu contrahebatur, in eaque nec verborum, nec scripturae ulla 
proprietas desiderabatur, sed sufficiebat, eos, qui id negotii gererent, vel coram, 
vel per epistolam, vel nuntium consentire, l. 2. D. de oblig. & act.

926
 Societatem 

autem coire solebant, sive UNIVERSORUM BONORUM, sive NEGOTIATIONIS ALICUIUS, sive 
VECTIGALIS, sive etiam UNIUS REI, l. 5. & l. 63. D. pro socio.

927
 Institut. de societate,

928
 

SOCIOS etiam putandos, Cicero lib. III. in Verr. cap. 20.
929

 scribit, quos inter res 
communicata esset. Idemque pro Rosc. Com. cap. 6.

930
 SOCIUM definit, qui se in 

negotio coniunxit. SOCIETATIS plane OMNIUM BONORUM, sit mentio in l. 1. & l. 3. §. 1. l. 
52. §. 16. & §. ult. D. pro soc.

931
 Ulpianus in l. 73. D. eod.

932
 SI SOCIETATEM 

UNIVERSARUM FORTUNARUM COIERINT id est, earum quoque rerum, quae postea 
adquirentur. Et mox: Si SOCIETATEM UNIVERSARUM FORTUNARUM ITA COIERINT, UT QUIDQUID 

EROGETUR, VEL QUAERERETUR, COMMUNIS LUCRI ATQUE IMPENDII ESSET. Ceterum si simpliciter 
coita esset societas, nec esset distinctum, videbatur coita esse UNIVERSORUM, QUAE EX 

QUAESTU VENIEBANT, l. 7. D. eod.
933

 Adiectum autem quandoque, UT ET QUAESTUS ET 

LUCRI SOCII ESSENT, ostendit Paulus in l. 13. D. eod.
934

 Idem in l. 71. §. ult. D. eod.
935

 
Duo colliberti SOCIETATEM COIERUNT LUCRI, QUAESTUS, COMPENDII. Eadem l. in princ.

936
 

Duo SOCIETATEM COIERUNT, UT GRAMMATICA DOCERENT, ET QUOD EX EO ARTIFICIO QUAESTUS 

FECISSENT, COMMUNE EORUM ESSET. De ea re quae voluerunt fieri, in pacto convento 
societatis perscripserunt: deinde inter se his verbis stipulati sunt, HAEC, QUAE SUPRA 

SCRIPTA SUNT, EA ITA DARI, FIERI, NEQUE ADVERSUS EA FIERI? SI EA ITA DATA, FACTA NON ERUNT, 
TUM VIGINTI MILLIA DARI? SOCIETATIS vero NEGOTIATIONIS ALICUIUS exemplum habemus in l. 
52. §. 4. D. eod.

937
 Quidam, ait Ulpianus, SAGARIAM NEGOTIATIONEM COIERUNT. 

Iustinianus pr. Instit. de societ.
938

 SOCIETATEM COIRI, ait, aut UNIUS ALICUIUS 

NEGOTIATIONIS, veluti MANCIPIORUM VENDENDORUM, EMENDORUMQUE, aut OLEI AUT VINI, aut 
FRUMENTI EMENDI VENDENDIQUE. Et ita SOCIETAS AD EMENDUM coibatur, l. 52. §. 11. D. 
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eod.
939

 Paulus in l. 65. §. 1. eod.
940

 Si IN REM CERTAM EMENDAM CONDUCENDAMVE COITA SIT 

SOCIETAS. Et §. 4. ead. l.
941

 Si SOCIETATEM INEAMUS AD ALIQUAM REM EMENDAM. Ulpianus in 
l. 69. D. eod.

942
 Cum SOCIETAS AD EMENDUM COIRETUR. Cicero pro Quinctio cap. 3.

943
 

Inductus consuetudine ac familiaritate Quinctius, FECIT, ut dixi, SOCIETATEM EARUM 

RERUM, QUAE IN GALLIA COMPARABANTUR. Pecunia etiam interdum ad mercem emendam 
conferebatur, l. 58. §. 1. D. eod.

944
 Sed & ARGENTARIAE SOCIETAS inibatur, l. 52. §. 5. D. 

eod.
945

 Paulus in l. 27. D. de pact.
946

 Si unus ex ARGENTARIIS SOCIIS cum debitore pactus 
sit. Et l. 25. D. eod.

947
 Idem in duobus reis promittendi, & duobus Argentariis sociis, 

SOCIETAS etiam VECTIGALIUM CAUSA coibatur, l. 65. §. 15. D. pro socio.
948

 In eiusmodi 
autem Societate hoc singulari iure receptum erat, quod, cum ceterae societates, 
quas privatas, vel voluntarias Iurisconsulti nominant, morte socii solverentur, haec 
nihilominus manebat, & post mortem alicuius, quemadmodum Pomponius scribit 
in l. 59. D. pro soc.

949
 Ulpianus in l. 63. §. 8. D. eod.

950
 Et circa SOCIETATES VECTIGALIUM, 

ceterorumque idem observamus, ut heres socius non sit, NISI FUERIT ADSCITUS, VERUM 

TAMEN OMNE EMOLUMENTUM SOCIETATIS AD EUM PERTINEAT. Simili modo & damnum 
adnoscat, quod contingit, sive adhuc vivo socio vectigalis, sive postea. Quod non 
similiter in VOLUNTARIA SOCIETATE observatur. Tabularum autem, quae a Societate 
publicanorum, ordine Consulum mensiumque servato, conficiebantur, Cicero lib. II. 
in Verr. c. 76.

951
 mentionem facit. Vectigalium porro publicorum Sociis permissum 

erat, corpus habere, l. 1. D. quod cuius. universit.
952

 Erantque huiusmodi SOCIETATUM 

MAGISTRI, l. 14. D. de pact.
953

  
 

XCII. Alia SOCIETATUM genera & exempla. 
 

Alia etiam societatum genera adiungam. Inter Flavium Victorem & Vellicum 
Asianum convenisse, Papinianus refert, UT LOCIS EMPTIS PECUNIA VICTORIS, MONUMENTA 

FIERENT OPERA ET PERITIA ASIANI: QUIBUS DISTRACTIS, PECUNIAM VICTOR CUM CERTA QUANTITATE 

RECIPERET, SUPERFLUUM ASIANUS, QUI OPERAM IN SOCIETATEM CONFEREBAT, ACCIPERET, l. 52. §. 
7. D. pro soc.

954
 Ita certe coiri poterat societas, UT ALTER PECUNIAM CONFERRET, ALTER 
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OPERAM DUMTAXAT, ET LUCRUM COMMUNE ESSET, §. 2. Instit. de Societate.
955

 Quin & 
Societatis contrahendae causa, interdum PECUS IN COMMUNE PASCENDUM DABATUR, vel 
aestimatum, vel non aestimatum, dict. l. 52. §. 3.

956
 Inter fratres etiam VOLUNTARIUM 

CONSORTIUM INIBATUR, d. l. 52. §. 1. & §. 8. D. eod. Et §. 6. eadem l.
957

 Si fratres 
parentium indivisas hereditates ideo retinuerunt, UT EMOLUMENTUM AC DAMNUM IN HIS 

COMMUNE SENTIRENT. Vicinos etiam SEMIPEDES INTER SE CONTULISSE, ut ibi craticium 
parietem inter se aedificarent, ad onera utriusque sustinenda, indicat Ulpianus in 
dict. l. 52. §. 13.

958
 Idem Ulpianus in l. 58. eod.

959
 Cum tres equos haberes, & ego 

unum, societatem coimus, UT ACCEPTO EQUO MEO QUADRIGAM VENDERES, ET EX PRETIO 

QUARTAM MIHI REDDERES. AGRUM etiam POLITORI DATUM IN COMMUNE QUAERENDIS FRUCTIBUS, 
ostendit l. 52. §. 1. eod.

960
  

 
XCIII. PARTES in contrahenda societate quomodo CONSTITUI solerent? 
SOCIETATUM CONTRAHENDARUM leges & formulae. 

 
Solebant autem partes in societate conrahenda constitui. Et interdum EX HIS PARTIBUS 

SOCIETAS CONTRAHEBATUR, QUAS ALTER EX SOCIIS CONSTITUERET, interdum EX HIS, QUAS TERTIUS 

ARBITRARETUR. Pomponius in l. 6. D. eod.
961

 Si societatem mecum coieris, ea 
condicione, UT PARTES SOCIETATIS CONSTITUERES. Celsus in l. 75. D. eod.

962
 Si coita sit 

societas, EX HIS PARTIBUS, QUAS TITIUS ARBITRATUS FUERIT. Proculus in l. 76. D. eod.
963

 
Societatem mecum coisti ea condicione, UT NERVA AMICUS COMMUNIS PARTEM SOCIETATIS 

CONSTITUERET. Nerva constituit, UT TU EX TRIENTE SOCIUS ESSES, EGO EX BESSE. Nec vero 
semper ex aequis partibus societas contrahebatur, cum alter plus operae, 
industriae, gratiae, pecuniae in societatem collaturus esset, l. 80. D. eod.

964
 Quod si 

partes societati adiectae non essent, pro aequis partibus societas contracta 
censebatur, l. 29. D. eod.

965
 §. 1 Instit. de societ.

966
 Ita sane societas saepe 

contrahebatur, UT ALTER PECUNIAM CONFERRET, ALTER NON CONFERRET, ET TAMEN INTER EOS 

LUCRUM COMMUNE ESSET, §. 1. Instit. de societate.
967

 Ulpianus in l. 52. §. 2. D. pro 
socio.

968
 Si in coëunda societate ARTEM OPERAMVE POLLICITUS EST ALTER. Impp. 

Diocletianus & Maximianus in l. 1. C. eod. tit.
969

 Societatem, UNO PECUNIAM 
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CONFERENTE, ALIO OPERAM, posse contrahi, magis obtinuit. Ulpianus in l. 29. D. eod.
970

 
Ita coiri societatem posse, UT NULLIUS PARTEM DAMNI ALTER SENTIAT, LUCRUM VERO 

COMMUNE SIT, Cassius putat. Paulus in l. 30. D. eod.
971

 Potest coiri societas ita, UT EIUS 

LUCRI, QUOD RELIQUUM IN SOCIETATE SIT, OMNI DAMNO DEDUCTO, PARS ALIA FERATUR: ET EIUS 

DAMNI, QUOD SIMILITER RELINQUATUR, PARS ALIA CAPIATUR. Papinianus in l. 81. D. eod.
972

 Si 
forte convenisset inter socios, UT DE COMMUNI DOS CONSTITUERETUR. Inter socios autem 
interdum convenisse, NE INTRA CERTUM TEMPUS COMMUNIS RES DIVIDERETUR, vel, NE INTRA 

CERTUM TEMPUS SOCIETATE ABIRETUR, Ulpianus testis est in l. 14. D. pro soc.
973

 Et in l. 16. 
§. ult. D. eod.

974
 Qui igitur paciscitur, NE DIVIDAT. Atque haec de obligationibus, quae 

consensu fiebant. 
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Barnabas Brissoniusnak 

a királyi tanács tanácsosának 
és az igen tekintélyes párizsi parlament elöljárójának 

 

A formulákról 

és a római népnek 
ünnepélyes (eskü)szavairól írott, 

hatodik könyve. 
 
Semmi nem áll jobban távol szándékomtól, mint az, hogy e könyvek terjedelme 

ilyen roppanttá növekedjen. De ez a kitűzött téma parttalansága (miatt) van, melynek 

a dolgok összekapcsolt láncolata kedvez, a zavar és sokaság pedig csaknem legyőz. 

Így az egyik anyag a másikból következik, és bármiképpen kezdek hozzá, 

valamelyik formulával kapcsolatban pozitív vagy negatív megjegyzést teszek. Végül 

is könnyebb a könyvnek az elejét, mint a végét meglelni. Bárcsak kitartóan 

befejezhetném! Ugyanis e nagy és bajos dolgot összefoglaltam és annyi nyugalomra 

van szükségem, amennyi csak lehetséges.  

A téma sorrendjének rendszere, amit magam számára előírtam, megköveteli, 

hogy A JOGÜGYLETEK MEGKÖTÉSÉNEK ÉS FELBONTÁSÁNAK 

Formuláiról beszéljek. Bár részben úgy tűnhet, hogy a jegyző helyett működök, de 

nem mást, csak a hivatásnál fogva a mi személyünket képviselem. Mivel a 

stipulatiók formuláit, ahogy Cicero a Törvényekről írt első könyve 4. fejezetében és 

a Topica 8. fejezetében megmutatja, a „régi jog‖ szerzői alkották meg: azoknak a 

jogi tanácsai és tekintélye által váltak stipulatiókká és restipulatiókká, ahogyan azt 

Cicero Pro Roscio, Comoedo (című) beszédében is kifejtette. Sőt a De oratore első 

könyve a föld megvásárlásáról, a leánygyermek kiházasításáról is ismerteti ezeket a 

véleményeket.  

 

I. A VÉTEL formulái: AZ A DOLOG AZON AZ ÁRON NEKEM 

ELADOTT. AZ A TELEK NEKED EL LESZ ADVA, LENNIE KELL, vagy 

LEGYEN ANNYI ÉRCPÉNZÉRT. Másképpen az ELADÁSNAK 

ünnepélyes formulái.  

 

Az írásom bevezetését tehát az ADÁSVÉTELEKKEL kezdem, melyek kétségkívül 

az első helyet foglalják el a kereskedelemben. Ezeket (a formulákat) így szokták 

összefoglalni: AZ A DOLOG, AZON AZ ÁRON, NEKEM ELADOTT, ebből a 

szöveghelyből, ezeket hozzáfűzve, következtetések tehetők. Ulpianus írja D. 18, 1, 

7, 2: Ha valaki így vásárol: A TELEK NEKEM ELADOTT ENNYIÉRT ÉS 

AMENNYIVEL TÖBBÉRT AZT MAJD ELADOM. Ugyanez a D. 18, 1, 34, 6-ban 

Ha a vétel így történt: NEKEM ELADOTT STICHUS VAGY PAMPHILUS. De a 

D. 18, 1, 64 ugyanazon címében efféle vételi formulát hirdetnek, AZ A TELEK 

NEKEM ÉS TITIUSNAK ELADOTT. Továbbá a D. 18, 4, 11-ben Megengedett az 

ilyen vétel is: HA, AMINT ÖRÖKSÉG LESZ, NEKED ELADOTT. A D. 18, 6, 8, 

1-ben Ha így adják el: AZ A RABSZOLGA ELADOTT, AKÁR MEGÉRKEZIK A 

HAJÓ ÁZSIÁBÓL, AKÁR NEM.‖ 
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Néha pedig szóban, jövő időre szóló eladást szövegeznek meg. A D. 18, 1, 41-

ben Ha a vevő ilyen módon kérdez: NEKEM LESZ ELADVA A TELEK ÚGY, 

HOGY AZT IULIUS KALENDAEJÁN BELÜL MEGSZABADÍTOD (a terhektől), 

vagy ÚGY, HOGY IUL. KALENDAEJÁN BELÜL TITIUSTÓL 

VISSZAVÁLTOD? A D. 18, 1, 37 ugyanazon címében: Ha valaki egy telket, amely 

neki öröklés jogán jár, így ad el: NEKED LESZ ELADVA ANNYIÉRT, 

AMENNYIÉRT AZ ÖRÖKHAGYÓ VETTE. A D. 19, 1, 48-ban Titius, 

Sempronius örököse a telkét így adta el Septiciusnak: SEMPRONIUS TELKE 

AMILYEN JOGON SEMPRONIUSÉ VOLT, ÚGY LESZ NEKED ELADVA 

ENNYI ÉRCPÉNZÉRT. 

Azt is szövegbe foglalták, valahányszor eladtak, hogy LENNIE KELL vagy 

LEGYEN. Paulus a D. 18, 2, 1-ben így mondja a jobb ajánlat esetére szóló 

keresetnél, AZ A TELEK SZÁZÉRT LEGYEN NEKED ELADVA. Iustinianus az 

adásvételekről szóló részben (3, 23, 4) Adásvételt éppúgy feltétellel, mint feltétel 

nélkül is lehet kötni, mint például: STICHUS, HA MEGHATÁROZOTT IDŐN 

BELÜL MEGNYERI A TETSZÉSED, LEGYEN NEKED ELADVA ENNYI 

ARANYÉRT.  

Vannak a mi könyveinknek más adásvételi formulái is. Ahogy az a D. 18, 1, 35, 

1-ben (található): Amikor a venni szándékozónak az eladó mondja: A-

MENNYIÉRT AKAROD, AMENNYIÉRT MÉLTÁNYOSNAK TARTOD, A-

MENNYIRE BECSÜLÖD, ANNYIÉRT VESZED MEG. A D. 18, 1, 80, 1-ben A 

dolog ilyesféle vétele is lehetséges, mondtam: AMELY DOLGOKAT AZ ÉN 

HÁZAMBÓL A TIÉDBE ÁTVITTEK AZÉRT, HOGY AZOKAT ÉN 

(zavartalanul) BÍRHASSAM. Aztán a D. 18, 1, 81, 1-ben Lucius Titius telket adott 

el, hozzátéve ezeket a szavakat: AZZAL A JOGGAL ÉS AZZAL A KIKÖTÉSSEL, 

AMELLYEL A FÖLDEK MA LUCIUS TITIUSÉ, ÚGY LEGYENEK ELADVA: 

ÚGY BÍRJÁK ŐKET (úgy tartozzanak a vevő vagyonába). Adásvételről Nápolyban 

áll egy bizonyos kőbe vésett műemlék (felirat), amelyre ezeket a szavakat vésték rá: 

ACTIUS DIOCLETIANUS PATULUS DIOC. FIA, TESTVÉREIVEL, AKIK ITT 

MIND JELEN VANNAK, ELADTAK PUBLIUS AELIUS ABASNAK EGY 

ÜRES TELKET, AMELYEN NINCSEN SEMMILYEN TEMETKEZÉSI HELY, 

SEM RAJTA, SEM HOZZÁCSATOLVA. GYERMEK, UNOKA ÉS 

DÉDUNOKA. 

 

II. AZ ADÁSVÉTEL megkötésének STIPULATIÓS formulái. 

 

Egykor az adásvételeket stipulatiók közbeiktatásával kötötték meg, ahogy Varro: A 
mezőgazdaságról (című) II. könyvében írja, és a D. 19, 1, 3, 1 felvilágosít. Seneca a 
Jótéteményekről 15. fejezetében írja Bárcsak semmilyen stipulatio ne kötelezné a 
vevőt az eladónak. Azután a vevő mondja Plautusnál A foglyok című művében 
(Capt. 179sqq.), hogy VÉTELT KÉR és a D. 18, 1, 41 pr.-ban is. 

Nem kell azon csodálkoznunk, hogy stipulatiókkal kötötték meg az 

adásvételeket, mivel ezek voltak minden (jogi) kötelem kikényszerítésének eszközei. 

A birkák adásvételében is az eladót így kérdezték. VALÓBAN ENNYIÉRT 

NEKEM EL VANNAK ADVA? Az eladó pedig azt felelte: EL VANNAK 
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(ADVA), Varro A mezőgazdaságról 2, 2, 5. Plautusnál is az Epiducusban (Epid. 

471) a katona Periphanestől egy citerásnőt így vett. 

Katona: Ő EL LETT NEKEM ADVA? Periphanes: EZEKKEL A 

KIKÖTÉSEKKEL BÍRHATOD. 

Ugyanez még A perzsában (Persa 584sqq.), egy ilyesféle eladásról számol be: 
Sagaristio: (Térjünk a) tárgyra! Meg kivánod venni? 

Dordalus: Ha el kivánod adni őt, én meg kivánom venni; ha néked nem sürgős, 

nekem sem az. 

S.: Szabd hát meg az árát. Tied az árú; s így tiéd az árszabás. 

Toxilus: Jogos kívánság. 

S.: Jó vásárt óhajtsz? 

D.: Hát te talán nem azt akarsz? 

T.: De, Herkulesre, mindakettő azt akar. 

D.: Árát mondd ki már. 

S.: Mindenekelőtt: nincs jótállás birtokáért; tudod? 

D.: Tudom. Mondd meg, mennyi a végső ára, amennyiért vihetik.
975

 

Ebből is kitűnik, hogy az eladót megkérdezték, hogy mondja meg az áruja árát és 

jelentse ki ezzel a kifejezéssel NEVEZD MEG! Ebben a mondatban az ár 

megszabására használt szó van Plautus Aululariá-jában is (Plaut. Aul. 372sqq.), 

továbbá Cicero A kötelességekről (off. 3, 15), Plinius Természetrajz (nat. 38, 13)  és 

Apuleius Az aranyszamár című művének első könyvében (met. 1, 25). 

 

III. A HATÁROZOTT ÁRRÓL ÉS A LESZÁMOLT PÉNZÖSSZEGRŐL az 

eladónak és a VEVŐNEK MEG KELL ÁLLAPODNIA. Miként 

SZEREZHETÜNK BIZONYOSSÁGOT A VÉTELÁRRÓL?  

 

Az árról az eladónak és a vevőnek egymás között meg kell állapodnia. De az árnak 

határozottnak és pénzösszegben megnevezettnek kell lennie. Máskülönben, ha 

egymás között így állapodtak meg, hogy AMENNYIRE TITIUS AZ ÁRUT 

FELBECSÜLTE, ANNYIÉRT LESZ ELADVA, a veteres, a köztársasági 

jogtudósok kételkedtek, hogy létrejött-e adásvétel vagy nem, írta Iustinianus az 

Institutiókban 3, 23, 1. Továbbá az efféle adásvétel is érvényes volt: 

AMENNYIÉRT TE VETTED, AMENNYI VÉTELÁRKÉNT A 

PÉNZESLÁDÁMBAN VAN. Mégis inkább nem vették figyelembe, hogy 

mennyiért lett eladva, mintsem az áru értéke valójában határozatlan legyen, D. 18, 1, 

7, 1. Továbbá Ulpianus szerint az örökösök a rájuk örökség jogán ráháramlott telket 

így adták el: LEGYEN ANNYIÉRT NEKED ELADVA, AMENNIYÉRT AZ 

ÖRÖKHAGYÓ VETTE, D. 18, 1, 37.  

Viszont nem volt szükséges azonnal leszámolni (készpénzben) a vételárat, 

hanem elég volt, hogy annak fejében biztosítékot adjanak, vagy elég volt a vevő 

fides-ét (hűségét, becsületét) bírni, bármilyen biztosíték nélkül, D. 18, 1, 19 és D. 

21, 2, 68. Iustinianus Institutióiban a dolgok felosztásáról szóló részben (2, 1, 41) és 

Labeonál is, D. 19, 1, 51, 1: Ha telket vettél azzal a kikötéssel, HOGY A PÉNZT 

IULIUS KALENDAEJÁN ADOD (FIZETED). 

                                                           
975 Devecseri Gábor fordítása. 
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IV. Az adásvételt FELTÉTEL NÉLKÜL vagy FELTÉTELLEL kötötték. Az 

áruk eladásának SZERZŐDÉSI KIKÖTÉSEI (FORMULÁI) ÉS FELTÉ-

TELEI. MANILIUSNAK AZ ÁRUK ELADÁSÁRÓL SZÓLÓ KIKÖTÉSEI. 

 

Nem pusztán feltétel nélkül, hanem feltétellel is lehetett adásvételt kötni. Aki akar, 

erre példákat vehet a D. 18, 6, 8, 1 és a D. 18, 1, 7 (fragmentumokból).  

Most bemutatom, amennyire lehet, hogy milyen törvényekkel (szerződési 

kikötésekkel) és feltételekkel szokták mind az ingó, az önmagától mozgó dolgot, 

mind pedig az ingatlant (földet) eladni. Mert egykor voltak az áru eladásának 

megszilárdult szerződési formulái,
976

 melyeket Manilius,
977

 akit a mi Pomponiusunk 

a tekintélyes jogtudósaink közé sorolt, saját polgártársai számára összeállított, ahogy 

Cicero (orat. 1, 58) tanítja: Közülük senki sincs, aki, ha már meg kellett valamit 

tanulni, ne akarta volna inkább Pacuvius Teucerjét megtanulni, mint MANILIUS 

ADÁSVÉTELI KIKÖTÉSEIT. Varro, A mezőgazdaságról (2, 3, 5) Így stipulálnak, 

néhány megszabott szóval, amit Manilius írásban hátrahagyott. Majd ugyanezen 

könyv 5. fejezetében (rust. 2, 5, 11): Kissé bőbeszédűbben azok, akik MANILIUS 

FORMULÁIT követik. Ugyanezen könyv 7. fejezetében: Az adásvételben 

ugyanazon cselekményekkel cserélnek tulajdonost, ahogy az MANILIUS 

FORMULÁIBAN elő van írva. 

 

V. A RABSZOLGÁK ELADÁSÁNAK ünnepélyes formulái. Stipulatio: A 

RABSZOLGA EGÉSZSÉGES. A rabszolgákat meg szokták vizsgálni és 

levetkőztetni. Az eladó nem vállal helytállást, hogy a VÁRANDÓS 

RABSZOLGANŐ EGÉSZSÉGES. 

 

Tehát előbb szólok a rabszolgák adásvételéről, azután a juhok, kecskék, ökrök és az 

igásbarmok adásvételéről. Ulpianus írja, hogy különbség volt a kiváló és a 

hétköznapi rabszolgák között (D. 41, 3, 44). A rabszolga eladója a rabszolga 

egészségéért helytállást ígért, ahogyan erről Cicero (off. 3, 17) és Ulpianus 

beszámolnak (D. 18, 1, 43). A vevő stipulatio formájában kérdezte és az eladó 

megígérte a stipulátornak, hogy a rabszolga EGÉSZSÉGES, D. 21, 2, 16, 2 és D. 21, 

2, 31. Varro, A mezőgazdaságról (2, 10, 5): Ezek adásvételénél (a pásztorokról 

beszél) velük együtt megy a különvagyon (peculium) is, vagy pedig külön kivételt 

képez; stipulálják, hogy A (pásztor) EGÉSZSÉGES.
978

 Ulpianus D. 21, 1, 14, 9: Ha 

az eladó kifejezetten KIEMELT VALAMILYEN BETEGSÉGET ÉS A TÖBBITŐL 

MENTESNEK, EGÉSZSÉGESNEK MONDTA vagy megígérte. Pomponius (D. 21, 

1, 64, 1) szerint: Ha átalányáron több rabszolgát adtál el, ÉS MEGÍGÉRTED, 

HOGY EGÉSZSÉGESEK. Ugyanez a D. 30, 45, 1-ben: Ha az örököst általánosan 

átruházásra marasztalták, nem kell megígérnie, hogy AZ EGÉSZSÉGES.  

A rabszolga-kereskedők a mindennapi kereskedelemben a kőszén szagával 

(füstjével) szokták kideríteni a rabszolgák egészséges vagy beteg voltát, ahogy 

                                                           
976 Lex contractus, általános szerződési feltétel értelemben. 
977 Római consul Kr.e. 149-ben, aki az adásvételi szerződési szokásokat gyűjteményes kiadásban állította 
össze. 
978 Kun József fordítása nyomán. 
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Apuleius Apolog. I. megemlíti. Továbbá a ruhát le szokták venni a rabszolgákról, 

nehogy valami testi hibájuk rejtve maradjon. Seneca 80. levele megvilágítja ezt: A 

rabszolga-kereskedők elrejtik valami cicomával, ha valami nem tetszene, így a 

vásárlóknak éppen a díszítmények gyanúsak. Ha bekötözött lábszárat vagy kart 

látnának, azt parancsolnák, hogy vegyék le a kötést, és mutassák meg a testét.
979

  

Ugyanő (contr. 1, 2): Ott állt lemeztelenítve a tengerparton, azért hogy a vevő 

átvizsgálja, testének minden porcikáját megvizsgálták és megtapogatták. Akarjátok 

hallani az árverés végkifejletét? A kalóz eladja, a kerítő megveszi, semmiért nem 

vállalnak helytállást. 

Martialis: Epigrammák (6, 82): 

Szemlélsz engem ugyan körültekintőn, 

Rufus, mint a vevő, s akár lanista 

arcával, s mutogat reám az ujjad.
980

  

Claudianus (Eutr. 1, 32sqq.). 

Ha ismered Libyia homokját, ha a tengerek hullámait, 

Eutrópius számtalan hősét, annyi jogon, annyiszor  

változtatta a táblákat vagy amennyi nevet cserélt: 

mind ahányszor le volt meztelenítve, amíg a vevő az orvostól kért tanácsot, 

hogy ne legyen kidobott pénze az elrejtett betegsége miatt. 

Mindenkit bosszantott az ára, és visszaadták, amíg el tudták adni.
981

 

Lukiánosz az Eunuch-ban: Nem szavaztak együtt mindannyian, hanem egyesek azon 

voltak, hogy levetkőztessék, amiként a pénzen megvásároltakat (rabszolgákat) és 

megvizsgálni a heréi felől, hogy képes-e filozofálni.‖ Ugyanennél a Bión-ban, aki 

rabszolgákkal kereskedik: „viszont vetkőzz le – mondja – meg akarlak meztelenül is 

vizsgálni. Suetoniusnál a Caligula életrajzban (36. cap.): Nem tartózkodott valamely 

híresebb hölgyet meggyalázni, akiket legtöbbször a férjükkel együtt lakomára hívott, 

míg a mellette ellépő lábakat megfontoltan, KERESKEDŐ MÓDJÁRA, 

MEGVIZSGÁLTA. 

Az eladó, ha nőket adott el, különösen, ha várandósak voltak, NEM kezeskedett, 

hogy EGÉSZSÉGESEK; ahogy ezt Vitruvius (2, 9) e szavakkal mondja: A 

fogantatástól a szülésig nem egyformán ítéljük meg az asszonyi testet és az 

eladásokban sem, amikor várandósak NEM ÁLLNAK HELYT, HOGY 

EGÉSZSÉGESEK. A rabszolgapiacokon sem tekintik egészségesnek a várandós 

nőket, ugyanis a testben növekvő magzat minden ételből táplálékot von el magába, 

és minél jobban megerősödik a születési érettségre, annál kevésbé hagyja meg az 

erejét annak, amiből létrejön.
982

 Ulpianus mondja D. 21, 1, 14, 1: Ha várandós nő 

kel el, mindenki (mindegyik jogász) egyetért abban, hogy EGÉSZSÉGES. Ugyanis a 

legnagyobb és különösen kiemelt asszonyi kötelesség teherbe esni és oltalmazni a 

magzatot. 

 

                                                           
979 Bollók János fordítása. 
980 Hendecasyllabus, fordítás Szabó Pál. 
981 A hat sor hexameterben áll; a tartalmi fordítás Szabó Pál munkája. 
982 Gulyás Dénes fordítása nyomán. 
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VI. A rabszolgák JELLEMBELI HIBÁIÉRT is legtöbbször  garanciát 

vállaltak.
983

 Stipulálták, hogy A RABSZOLGA NEM TOLVAJ VAGY 

SZÖKEVÉNY, A LOPÁSBÓL VAGY MÁS DELICTUMBÓL NEM ÁLL 

FENN TELJESÍTETLEN KÖVETELÉS ELLENE ÉS NEM KERÍTŐ. 

 

Egyébként nemcsak a testi, hanem a jellembeli hibákért is garanciát vállaltak, D. 21, 

1, 4, 4 és ezt jelzi Horatius 3. szatírájában a 284. sortól:  

Bár szeme, füle és szeme ép, AZ ESZÉT nem mondja a gazda 

épnek, pert, ha utál eladáskor.
984

 

Ahol a régi kommentár ezt mondja: Elfogadott az érv, hogy a rabszolgákat eladó 

tulajdonosoknak a rabszolga minden olyan fogyatékosságait, amit ismernek, mind a 

testit, mind a lelkit, kötelesek feltárni a vevőnek, ha később nem akarnak perben 

állni a rejtett (és az eladáskor már fennálló) hibák miatt. 

Főleg azt szokták megígérni, hogy (A RABSZOLGA) NEM TOLVAJ, D. 21, 2, 31, 1 
és a D. 21, 1, 52 valamint D. 21, 1, 17, 20. A rabszolgák eladásánál használták még 
ezt az aediliszi edictumból származó stipulatiót: EZT A RABSZOLGÁT, AKIRŐL SZÓ 
VAN, LOPÁSBÓL VAGY MÁS DELICTUMBÓL EREDŐEN TELJESÍTETLEN KÖVETELÉS 
NEM TERHELI, NEM SZÖKEVÉNY ÉS NEM CSAVARGÓ, ahogy ezt a Paulus D. 21, 2, 3 
és D. 21, 2, 11, 1; Pomponius D. 21, 2, 16, 2 és D. 21, 2, 30; Ulpianus D. 21, 2, 31; D. 
21, 2, 32 pr.; D. 47, 6, 3 pr.; D. 19, 1, 11, 7; Varro rust. 2, 10, 5  mutatják. Seneca 
contr. 7, 6, 23. írja: Triarius azt mondta, hogy NEM SZÖKEVÉNY, NEM CSAVARGÓ. 
Ha pedig a jogelődünk csalárd volt, a „vőnk” bizony szökevény. Olvassuk

985
 el a 

jogelőd tábláit, A LOPÁS VAGY MÁS BŰNCSELEKMÉNNYEL OKOZOTT KÁRT 
MEGTÉRÍTETTE. Cicero (off. 3, 17, 71): Amit ugyanis tudnia kellett a (rabszolga) 
EGÉSZSÉGÉRŐL, SZÖKÉSÉRŐL, LOPÁSAIRÓL, (azért) az aedeiliszi edictum szerint 
helyt kell állnia. Néha e szóval toldották meg a stipulatiót HELYTÁLLNI, ahogyan 
Ulpianus megjegyzi az elperlésről szóló D. 21, 2, 31-ben. Iulianus is (D. 50, 16, 200): 
Ez a stipulatio, hogy (megígéred, hogy) HELYTÁLLSZ AZÉRT, HOGY MENTES A 
DELICTUMMAL OKOZOTT BÜNTETÉSTŐL? Pomponius D. 21, 2, 31: Ha a 
hagyományos a hagyományba kapott rabszolga miatt megígértette, HELYTÁLL, 
HOGY A RABSZOLGA NEM SZÖKEVÉNY. Ulpianus D. 21, 2, 31 az elperlésről szóló 
részben írta: Ha valaki a stipulálónak így ígérte meg ünnepélyesen, HELYTÁLL, HOGY 
(a rabszolga) EGÉSZSÉGES, NEM TOLVAJ, NEM HALOTTVIVŐ. 

Továbbá e szavakkal, HELYTÁLLNI, HOGY A DELICTUMMAL OKOZOTT 

KÁRTÓL MENTES, nem azt ígérték, hogy semmilyen bűncselekményt sem 

követett még el, hanem azt, hogy nem terheli meg nem fizetett noxa, D. 21, 1, 17, 

17. Mindenesetre, amikor a rabszolgát visszaadták, a vevőnek nem kellett 

megígérnie, hogy (a rabszolga) LOPÁSTÓL ÉS MÁS DELICTUMMAL 

OKOZOTT KÁRTÓL MENTES, KIVÉVE, HA AZ Ő PARANCSÁRA TETTE 

VAGY ANNAK (A PARANCSÁRA), AKINEK Ő MAGA A RABSZOLGÁT 

ELIDEGENÍTETTE, D. 21, 1, 46. Ha az örökös általánosságban arra lett kötelezve, 

                                                           
983 A latin szövegben a cavere igét használja a szerző, amely általában a stipulatió utján történő garancia 
ígéretet jelenti. 
984 Kárpáty Csilla fordítása. 
985 A relego 3 lexi lectum igéről van szó, nem pedig a relego 1 igéről. 
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hogy adjon ki egy rabszolgát (valamelyik rabszolgát a hagyatékból a 

hagyományosnak), köteles megígérni, hogy akit átadott (tulajdonba), az 

LOPÁSTÓL ÉS BŰNCSELEKMÉNYTŐL MENTES, mint ahogy meg kell ígérnie, 

hogy a (rabszolgát zavartalanul) birtokolni lehessen, D. 30, 45, 1.
986

 

Néha a rabszolga eladásakor helytállnak azért, hogy az nem kerítő. Quintilianus 

Szónoklattan (Quint. decl. 3, 16.) című művében, melyet egy régi Codexbe másoltak 

be: A hadifoglyokat AZZAL A KIKÖTÉSSEL adták el, hogy NEM KERÍTŐ. 

 

VII. Az eladók AJÁNLÁS OKÁN, miféléket szoktak a rabszolgákról állítani? 

 

Mert, aki rabszolgát adott el, bizonyos ajánlás okán, amely pusztán ennek 

dicséretéhez járult hozzá, ezeket mondta és hirdette, mint például, hogy A 

RABSZOLGA TETSZETŐS, JÓ MAGAVISELETŰ, BECSÜLETES, 

ENGEDELMESNEK MONDOTT, D. 18, 1, 43 pr. Plinius leveleiben írja (ep. 1, 

21): Hiszem, hogy a rabszolgák, akiket a te tanácsodra vettem, tisztességesek. 

Kérdés, hogy JÓ MAGAVISELETŰEK-e, ami a rabszolgákról jobban hallomásból, 

mintsem szemmel ítélhető meg. Ezzel a felirattal ruházta fel a rabszolgát Apuleius Az 

aranyszamár című művében (met. 8, 23-26). Ezzel tréfálva mondja, hogy a Szamár 

DERÉK ÉS BECSÜLETES (met. 4, 5, 15; 4, 8, 25). Úgy tartották, hogy amit az 

eladó az ajánlás végett mondott, az se nem kötelező kijelentés, se nem (stipulatiós) 

ígéret, D. 4, 3, 37. Bizonyos dolgokat, hogy többért keljenek el, az eladó 

kommendált. Mint például, hogy A RABSZOLGA TANULT, vagy JÓ 

KÉZMŰVES, NEM KOCKAJÁTÉKOS ÉS NEM MENEKÜLT SOHA (A 

CSÁSZÁR) SZOBRÁHOZ,
987

 D. 18, 1, 43 pr. Gaius a D. 21, 1, 18 pr.-ban példának 

okáért, ha (az eladó) megerősítette, hogy a rabszolga JELLEMES, VAGY 

DOLGOS, VAGY SZORGALMAS, VAGY FÁRADHATATLAN, VAGY SAJÁT 

TAKARÉKOSSÁGÁBÓL EREDŐEN KÜLÖNVAGYONRA TETT SZERT. És 

ugyanott: Az eladó, aki azt mondta, hogy A LEGJOBB SZAKÁCS. Majd ezután: Ha 

valaki egyszerűen azt mondta, KÜLÖNVAGYONNAL RENDELKEZŐ 

RABSZOLGA. Cicero (off. 3, 23) szerint: A rabszolga eladásánál elmondandó hiba 

nem az, amiről ha nem mondtad, vissza kell venni a rabszolgát a civiljog szerint, 

hanem ezek: HAZUG, KOCKAJÁTÉKOS, TOLVAJ, RÉSZEGES. Végül pedig 

HELYT FOG ÁLLNI AZÉRT, AMIT A RABSZOLGÁRÓL MONDOTT, amit az 

eladó vagy megígért, vagy nem ígért meg, D. 21, 1, 19 pr. 

 

VIII. AZ ELADÓ RABSZOLGÁK FATÁBLÁJA, az aedilis curulisok 

edictuma szerint elhelyezve. 

 

Az aedilis curulisek edictumukban elrendelték, hogy minden egyes rabszolga 

tábláját úgy kell megírni, hogy jól látható legyen, melyiknek mi a betegsége vagy 

hibája. (Ezen edictum) e dolgot érintő fejezetét idézi Gellius (NA 4, 2, 1). Erre példa 

az a beszámoló, amit Seneca 47. levelében olvashatunk: Láttam Calixtus küszöbe 

előtt állni a tulajdonosát és őt, aki odacsapta neki A TÁBLÁT, aki bevezette a 

                                                           
986 Azaz sem ő, sem harmadik személy nem perli el a hagyományostól olyan jog alapján, amely már az 
átadáskor fennállt. 
987 Szentélyben vagy a császár szobránál oltalomkérő. 
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nevető rabszolgák között, és más bejövőket kizárt. Philostratosz művében Apollonius 

e szavakkal bizonyára azokat az aediliszi stipulatiókat mosolyogja meg, amelyek 

nem a rabszolgák dicséretét hirdették, hanem azt, hogy (az eladott rabszolgák mely) 

hibáktól mentesek: Itt hallom, hogy a rabszolga-kereskedők ezt teszik, mert ha 

megérkeztek a hozzánk vezetett káriai rabszolgák, az ő szokásaikat részletesen 

kifejtik nektek, dicsérve a rabszolgákat, hogy ők nem lopnak. 

 

IX. Amikor a rabszolga eladásában olyan feltételt kötöttek ki, HOGY A 

VESZÉLYT A VEVŐ MAGA VISELJE. 

 

Néha az eladó ettől eltérően szerződött, hogy nem áll helyt a szökevényért vagy 

csavargóért, D. 24, 1, 31, 5. Így bizony néha olyan kikötést tettek, hogy a vevő a 

saját veszélyére vásároljon. Plautus Persa című darabjában (Persa 520sqq.) 

Aki a (viaszos) táblára írt levelet viszi, egyszersmind vezet 

magával egy szép és szabadszülött leányt, 

kit Arábia legmélyéről loptak el. 

Legyen rá gondod, hogy ezt jól adhassa el, 

de a vevő saját veszélyére teszi meg; 

mert jótállást nem ígér senki és nem ad. 

Jó és hiánytalan árat kapjon, rajta légy. 

S a vendégünket gonddal gondozd. Áldjon ég!
988

 

 

X. Ugyan kik a KALAPOS és kik a KOSZORÚS rabszolgák, akik eladásra 

kerülnek? Mi a KOSZORÚ ALATTI vétel? A GIPSZES LÁBÚ rabszolgák. 

 

Gellius (NA 6, 4, 1) Caelius Sabinus jogtudós alapján feljegyzi, hogy azokat a 

rabszolgákat, amelyért az eladó semmilyen jogcímen nem állt helyt (nem vállalt 

felelősséget), KALAPOSKÉNT szokták eladni. Ugyanis az ilyen kikötéssel eladott 

rabszolgákat meg kellett jelölni az eladáskor, hogy a vevők ne tévedhessenek, és ne 

vegyék meg őket (tévesen); hogy az eladási kikötés ne maradjon rejtve, hanem már 

szemmel látható legyen, hogy a rabszolgák melyik fajtái ők. Tehát a feltett KALAP 

azt jelezte, hogy olyan rabszolgákat adnak el, akikért az eladó semmilyen jogcímen 

nem ígér helytállást. A hadifoglyok, akik a háború törvénye szerint keltek el, 

KOSZORÚSKÉNT lettek eladva; ugyanígy figyelmeztet Gellius és ezt számtalan 

szöveghelyen Livius és mások beszámolói meg tudják erősíteni. Törvényes 

tulajdonszerzési mód volt ugyanis, ha a zsákmányból valaki KOSZORÚ ALATT 

vásárolt. Varro is beszámol erről A mezőgazdaságról című munkájában (2, 10, 4). A 

venétek közül is, miután a Szenátusnak alávetették őket, Caesar a maradékot 

KOSZORÚ ALATT adta el, ahogy erről maga is beszámol a Gall háborúról című 

művében (Gall. 3, 16). A tengeren szállított rabszolgák lábát krétával jelölték meg, 

és ezzel a jellel a rabszolgák tömegeit látták el, hogy krétás vagy gipszes lábbal 

keljenek el. Tudjuk Pliniustól (nat. 35, 199), Tibullustól (2, 3, 59- 60). 

Újat nem mondok: bemeszelt lábbal, ki a barbár 

állványon sokat állt, ő üli mostan a trónt.
989

 

                                                           
988 Devecseri Gábor fordítása. 
989 Kálnoky László fordítása. 
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Ovidiustól (am. 1, 8, 63) 

és le ne nézd, ha magát pénzen váltotta meg egykor: 

Krétás lábú volt? – mondd ma kit érdekel az!
990

 

Végül Iuvenalis is ugyanezt mondja (1, 111) 

városban, ki fehér lábbal, kelt itt ezelőtt el.
991

 

 

XI. MINDEN EGYES RABSZOLGÁNAK fel kellett tüntetni a 

SZÁRMAZÁSÁT. Meghatározott hely Rómában a rabszolgák 

felvonultatására. Amikor TÖBBEN EGY ÁRON keltek el: hányféle módon 

szokott ez történni? 

 

A rabszolgák származását az eladók valamilyen módon kötelesek voltak közzétenni 

az eladás során, ezt támasztja alá Ulpianus a D. 21, 1, 31, 21 paragrafusban. 

Rómában meghatározott hely volt, ahol azok szoktak eladni, akik rabszolgákat vittek 

oda, mint a D. 21, 1, 17, 12 mutatja. Továbbá néha nagy tömegű rabszolga egy 

(adásvételi) okirattal kelt el, D. 21, 2, 72. Azonban amikor több rabszolgát egy áron 

adtak el, ez hogyan szokott történni, mutatja a D. 21, 1, 64 pr. Az összes rabszolga 

árát egy összegben határozták meg, vagy minden egyes rabszolga árát külön-külön 

határozták meg és az egészet annyiért adták el, amennyi az összesítésükből összejött 

(D. 21, 1, 36). Amikor a rabszolgákat fajlagosan adták el, mint például komédiások 

(színészek) vagy kórus-tagok; néha összességükben, néha pedig darabonként vagy 

külön személyenként szabták meg a vételárat, D. 21, 1, 34 pr. 

 

XII. A rabszolgák, akiket KÜLÖNVAGYONNAL VAGY ANÉLKÜL  vagy 

más járulékos dolgokkal adtak el. 

 

Régen a rabszolgát néha KÜLÖNVAGYONNAL adták el, például D. 19, 1, 23 és D. 

19, 1, 30 pr. A rabszolga eladója kijelentette, hogy A KÜLÖNVAGYON 

JÁRULÉK. Néha ehhez a különvagyon nagyságát (mennyiségét) is megmondták, 

Celsus írja a D. 19, 1, 38 pr.-ban: Ha a rabszolga eladója kijelentette: a rabszolga 

TÍZ (ARANY ÉRTÉKŰ) KÜLÖNVAGYONNAL RENDELKEZIK. Továbbá az, 

amit Ulpianus mond (D. 19, 1, 13, 4), ha az eladó A KÜLÖNVAGYONRÓL 

VALÓTLANT ÁLLÍT, az adásvételi keresettel perelhető, hogy helytálljon a 

vevőnek: AMENNYIVEL TÖBBÉRT VETTE VOLNA A RABSZOLGÁT, HA 

KÜLÖNVAGYONA LETT VOLNA. Ezzel ellentétben néha a rabszolga eladója 

kikötötte, hogy NEM KÜLÖNVAGYONNAL ADJÁK EL (D. 18, 1, 29). A 

rabszolga eladásánál azonban mindig úgy tekintették, hogy kivették a különvagyont, 

hacsak nem (úgy állapodtak meg, hogy) JÁRULÉK (a különvagyon), és ezt 

kifejezetten garantálták (D. 21, 2, 3). Valóban a rabszolgák eladásához szabad volt 

bármilyen járulékot hozzácsatolni, mert sokszor a különvagyonban nagyobb érték 

volt, mint magában a rabszolgában; és néha a különvagyonban lévő rabszolga 

(vicarius), aki járulék volt, többet ért, mint az a rabszolga, aki az adásvétel tárgya 

volt. Az aedilisek valójában nem engedték, hogy a rabszolga olyan dolog járuléka 

legyen, amely nála kevesebbet ér (D. 21, 1, 44 pr.). 

                                                           
990 Gaál László fordítása. 
991 Szabó Pál fordítása. 
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XIII. Rabszolgákat más feltételekkel is eladtak, mint például 

MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAMON BELÜL VISSZA LEHET ADNI, 

HA NEM TETSZIK. Továbbá: ELSZÁMOLNI KÖTELES, vagy a 

HASZONÉLVEZET, ami a rabszolgán fennáll, gyakorolható. 

 

Néha a rabszolgát úgy adták el, hogy HA NEM TETSZIK, ELŐRE MEGSZABOTT 

IDŐTARTAMON BELÜL VISSZA LEHET ADNI (D. 21, 1, 31, 22). Rabszolgát 

úgy is adtak el, hogy ELSZÁMOLÁS KÉSZÍTTESSÉK A TULAJDONOS 

MÉRLEGELÉSE ALAPJÁN, írja Ulpianus (D. 18, 1, 7 pr.). Ha az eladott rabszolga 

haszonélvezete mást illet, akkor ezt az eladó köteles közölni. Iulianus írja (D. 21, 2, 

39, 5) Aki az eladott rabszolgát átadja és kijelenti, hogy A RAJTA FENÁLLÓ 

HASZONÉLVEZET SEIUSÉ, holott az Semproniust illeti, ha Sempronius a 

haszonélvezetre perel, az őt éppen úgy kötelezze, mintha az átadáskor azt mondta 

volna, hogy HASZONÉLVEZET CÍMÉN SEIUSSZAL SZEMBEN NEM ÁLL 

HELYT. 

 

XIV. Rabszolgák eladásában különböző kikötéseket szoktak tenni, például 

hogy VIGYÉK EL ŐKET (KÜLFÖLDRE), HOGY MÁS HELYEN NE 

TARTÓZKODJANAK; vagy éppen ellenkezőleg NE VIGYÉK EL ŐKET. 

 

A rabszolgák eladásában különböző kikötéseket szoktak mondani. Néha azzal a 

kikötéssel adják el őket, hogy SZÁLLÍTSÁK EL, vagy ITÁLIÁBÓL SZÁLLÍTSÁK 

EL (D. 18, 7, 2 és C. 4, 55). Papinianus szerint (D. 18, 7, 7) a rabszolgát azzal a 

kikötéssel adták el, hogy NE LEGYEN ITÁLIÁBAN; HA MÉGIS 

MEGTÖRTÉNNE, stipulatióval MEGÁLLAPODTAK, HOGY A VEVŐ 

SZERZŐDÉSI BÍRSÁGOT FIZESSEN. Ulpianus is ugyanott előadja (D. 18, 7, 1), 

hogy a rabszolgát úgy adták el, HOGY MÁS HELYEN NE TARTÓZKODJON. 

Különösen Augustus császár élt ezzel, ahogy az életrajzában Suetonius beszámol 

erről (Suet. Aug. 21): a lázadókat nem büntette súlyosabb bírsággal, mint hogy 

fogolyként olyan kikötéssel adták el, hogy NE SZOMSZÉDOS RÉGIÓBAN 

SZOLGÁLJANAK, ÉS NE SZABADÍTHASSÁK FEL ŐKET HARMINC ÉVEN 

BELÜL. A rabszolgát MEGKÖTÖZÉS BÜNTETÉSÉVEL is eladhatta a 

tulajdonosa, emlékezik meg Ulpianus D. 21, 1, 17, 19. Ilyen eladási megállapodás 

ESETÉN INTERDICTUMMAL TILTOTTÁK MEG A VÁROSFAL MENTÉN 

VALÓ TARTÓZKODÁST a rabszolgának, ahogy erről Papinianus beszámol, D. 18, 

7, 5. Néha megállapodtak az ellenkezőjében is, hogy AZ ELADOTT RABSZOLGA 

BÜNTETÉSBŐL NE LEGYEN ELSZÁLLÍTVA (külföldre), D. 18, 7, 7. 

 

XV. A rabszolgák eladásában ki szokták kötni, hogy NE KÉNYSZERÍTSÉK 

PROSTITÚCIÓRA. Továbbá MANUS INIECTIÓT kötöttek ki, ha az eladási 

feltétel ellenére tesznek. 

 

Néha az is eladási kikötés volt, hogy a rabszolgát ne kényszerítsék prostitúcióra (D. 

18, 7, 6 pr.). Alexander császár szerint (C. 4, 56, 3) Az a rabszolga, aki így kelt el, 

NE KERESSEN PÉNZT A TESTÉVEL. Néha hozzáteszik, hogy AZ ELADÁSI 
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FELTÉTEL ELLENÉRE PROSTITUÁLT RABSZOLGANŐ SZABAD LESZ (D. 

18, 7, 9). Pomponius (D. 21, 2, 34 pr.) szerint Ha rabszolgát úgy veszel, hogy NE 

LEGYEN PROSTITUÁLT, DE HA MÉGIS PROSTITUÁLJÁK, SZABAD 

LEGYEN. Alexander császár (C. 4, 56, 2) így írt: Rabszolganőt említesz, akit úgy 

adtál el, hogy NE LEGYEN PROSTITUÁLT, VAGY HA PROSTITUÁLJÁK, 

SZABAD LESZ. Ulpianus (D. 2, 4, 10, 1) szerint AZ ELADÁSI KIKÖTÉSSEL 

ELLENTÉTESEN PROSTITUÁLTTÁ TETT RABSZOLGÁNAK az eladó lesz a 

patrónusa, ha ezzel a kikötéssel adják el: HA PROSTITUÁLJÁK, VÁLJON 

SZABADDÁ. Néhányan, ahogy Paulus tanítja (D. 18, 1, 56), ilyen megegyezéssel 

adták el a rabszolganőt NE PROSTITUÁLJÁK, ÉS HA EZZEL ELLENTÉTESEN 

JÁRNAK EL, SZABAD LEGYEN AZ ELADÓNAK ŐT ELVEZETNI 

(visszavenni). Alexander császár (C. 4, 56, 1) szerint Azt, akit úgy adnak el, hogy 

HA PROSTITUÁLTTÁ VÁLIK, LEGYEN MEG AZ ELVEZETÉS JOGA. Sőt, 

néha ebben az esetben a KÉZRÁTÉTELT (MANUS INIECTIÓT) is kikötik, azaz az 

eladó a kezével őt megragadhatja (és elvezetheti), ha az eladási kikötés ellenére 

prostituálták. Paulus (D. 40, 8, 7) Az ellen, aki, amikor elvezethette volna a 

rabszolganőt, (inkább) pénzt fogadott el, A KÉZRÁTÉTEL JOGÁT IS ELADTA. 

Ulpianusnál szerepel (D. 2, 4, 10, 1) Ha az eladó, aki A KÉZRÁTÉTELT 

KIKÖTÖTTE, maga prostituálja a rabszolganőt. Iustinianus (C. 7, 6, 1, 4.) szerint 

Ha valaki saját rabszolganőjét azzal a kikötéssel idegenítette el, hogy NE 

PROSTITUÁLTASSÉK, de az új tulajdonos megkísérelte, hogy őt kegyetlenül 

eladja prostituáltnak, vagy ha az előző tulajdonos a KÉZRÁTÉTEL JOGÁT, ilyen 

elidegenítés esetén, MAGÁNAK FENNTARTOTTA. Más efféle megegyezésekben 

is kézrátételt szoktak megszabni. Paulus (D. 18, 7, 9) Titius a rabszolgát azzal a 

kikötéssel adta el, hogy HA AZ RÓMÁBAN TARTÓZKODIK, NYÍLJON MEG 

NEKI A KÉZRÁTÉTEL JOGA. Severus és Antoninus császárok (C. 4, 55, 1 pr.) 

említik, hogy az Eladási formula értelmében (külföldre) szállított rabszolgák 

megintés melletti LEFOGLALÁSA (kézrátétellel). Ugyanez (C. 4, 55, 2) Ha 

kikötötted, hogy A MANUS INIECTIO JOGÁVAL BÍRSZ. Papinianus is megemlíti 

az azzal a kikötéssel eladott rabszolgalányt, hogy HA EGY ÉVEN BELÜL NEM 

SZABADÍTJÁK FEL, A KÉZRÁTÉTEL MEGENGEDETT az eladó javára (D. 40, 

1, 20, 1). 

 

XVI. Amikor rabszolgákat azzal a kikötéssel adtak el, hogy MEGSZABOTT 

IDŐN BELÜL FEL KELL SZABADÍTANI, vagy amikor ezzel ellentétesen 

NE SZABADÍTSÁK FEL. Máskor pedig így határozták meg MINDEN 

KIKÖTÉS NÉLKÜL. 

 

Néha a rabszolgákat azzal a kikötéssel adták el, hogy SZABADÍTSÁK FEL ŐKET 

(D. 38, 1, 13 pr.). Alexander császár írta a C. 4, 57, 2-ben: Ha Chrestes azzal a 

kikötéssel adta el a saját rabszolgáját vagy természetes (házasságon kívül született) 

fiát, hogy A VEVŐ SZABADÍTSA FEL. (C. 4, 57, 3) Ha a Firma nevű lányt, 

elérvén a 7 éves kort, jogszerűen eladta Saturninusnak azzal a kikötéssel, hogy 

MIHELYT ELÉRI A 25. ÉVÉT, SZABAD LEGYEN. Scaevola (D. 18, 7, 10) 

Amikor eladta Pamphilát és Stichust, az eladásba beiktatott egy megállapodást, 

hogy EZEK A RABSZOLGÁK MÁSNAK NE VÉGEZZENEK SZOLGÁLATOT, 
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CSAK SEIUSNAK, ANNAK HALÁLA UTÁN PEDIG SZABADOK 

LEGYENEK. Máskor hozzáteszik, hogy MEGHATÁROZOTT IDŐN BELÜL 

SZABADÍTSÁK FEL (D. 18, 7, 8 és D. 40, 8, 3). Modestinus (D. 37, 14, 8, 1) írja 

Ha a rabszolgát úgy adták el, hogy HATÁROZOTT IDŐN BELÜL 

SZABADÍTSÁK FEL. Paulusnál (D. 18, 7, 3) Ha valaki ezzel a kikötéssel kel el, 

hogy MEGHATÁROZOTT IDŐN BELÜL FELSZABADUL. Ugyanez (D. 40, 8, 1) 

Ha a rabszolga úgy kelt el, hogy MEGHATÁROZOTT IDŐN BELÜL 

FELSZABADUL. Egyes esetekben még pénzbírság is járul hozzá. Papinianus (D. 

40, 1, 20, 1) írja, Rabszolgalányt azzal a kikötéssel adott el, hogy EGY ÉV MÚLVA 

A VEVŐ FELSZABADÍTJA: HA NEM SZABADÍTJA FEL, MEGILLETI A 

MANUS INIECTIO VAGY A VEVŐ TÍZ DÉNÁRT ADJON. Alexander császár 

(C. 4, 57, 6) írja, Ha a rablányt azzal a kikötéssel adtad el, hogy 

FELSZABADÍTSÁK, ÉS HA A FELSZABADÍTÁS NEM TÖRTÉNIK MEG, 

SZÁZ ARANYAT KELL FIZETNI.   

Olykor, az előbbiekkel ellentétben, úgy adták el a rabszolgákat, hogy NE 

SZABADÍTSÁK FEL ŐKET. Gordianus császár (C. 4, 57, 5) Azonban azok a 

rabszolgák, akiknek az eladásába azt a kikötést vették be, hogy ne SZABADÍTSÁK 

FEL ŐKET; ha mégis felszabadítják őket, nem nyerhetik el a szabad jogállapotot. 

Ulpianus (D. 29, 5, 3, 15) Ha a rabszolgát azzal a kikötéssel idegenítik el, hogy NE 

LEGYEN FELSZABADÍTVA. Paulus (D. 40, 1, 9) Ezzel a kikötéssel eladott 

rabszolga, hogy NE LEGYEN FELSZABADÍTVA. Marcianus (D. 40, 9, 9, 2) Akik 

ezzel a kikötéssel kelnek el, hogy NE LEGYENEK SZABADOK. Ulpianus (D. 40, 

1, 4, 9) Ha el kell szállítani (külföldre), akkor vagy ezzel a kikötéssel adták el, vagy 

végrendeletben ilyen feltételt szabtak, hogy SOHA NE LEGYEN 

FELSZABADÍTVA. Ez az, amit Ulpianus is állít (D. 30, 44, 7) ha olyan a 

rabszolga, akit örökös szolgaságra adtak el. Továbbá néha úgy adták el a 

rabszolgát, hogy SEMMILYEN KIKÖTÉST NEM TETTEK. Seneca az 

Ellenvetésekben (contr. 1, 2, 3) A kalózok eladták, a kerítő megvette, NEM 

KÖTNEK KI SEMMIT. Amíg a rabszolga vevője nem fizeti ki a vételárat, bérbe 

veszi azt, ahogy az a D. 18, 6, 17 (16)-ból kiderül. 

 

XVII. A BIRKÁK eladásánál szokásos formulák. A JUHOK HASZNAIT 

milyen kikötéssel kell eladni? 

 

Immár, hogy a négylábú állatok eladására áttérjek, hogy mely négylábú 

haszonállatot milyen módon kell megvenni a civiljog szerint, amelyről Varro A 

mezőgazdaságról (2, 1, 15) című munkájában így ír: A tulajdonos változáshoz nem 

elegendő minden alkalommal pusztán a stipulatio vagy a pénz megfizetése. A 

vásárlásnál egyik esetben helyt kell állni, hogy a jószág egészséges, máskor, hogy 

egészséges nyájból való, ismét máskor nem kell kikötni egyiket sem.
992

 Ugyanennek 

a könyvnek a 2. fejezetében (2, 2, 5) mondja el a juhok adásvételét. A vásárlásnál 

úgy járunk el, amit a formula előír. Ebben egyesek több, mások kevesebb kikötést 

tesznek. Egyesek ugyanis, megállapítva az árat egy birkára, úgy járnak el, hogy 

KÉT UTÓSZÜLÖTT BÁRÁNYT VESZNEK EGY JUH GYANÁNT, S HA 
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VALAMELYIKNEK AZ ÖREG KORA MIATT HIÁNYOZNAK A FOGAI, 

UGYANCSAK KETTŐ MEGY EL EGYNEK VÉVE. EGYÉB 

VONATKOZÁSOKBAN ÁLTALÁBAN A RÉGI FORMULÁT 

ALKALMAZZÁK. Amikor a vevő kijelentette: VALÓBAN ENNYIÉRT EL LETT 

NEKEM ADVA? amaz pedig ráfelelte IGEN, s a vevő stipulatio formájában 

megígérte a pénzt (a vételár megfizetését) és megígértette a régi formula szerint: 

EZEK A JUHOK, AMELYEKRŐL SZÓ VAN, TELJESEN EGÉSZSÉGESEK, 

MINT AMILYEN EGY JUHNYÁJ, AMELY TELJESEN EGÉSZSÉGES, NEM 

SZÁMÍTVA IDE A FÉLSZEMŰT, A SÜKETET, A MINA-T, AZAZ KOPASZ 

HASÚT, NEM SZÁRMAZNAK BETEG JÓSZÁGTÓL, JOGOSAN LEHET 

ŐKET BIRTOKOLNI, - HOGY EZ VALÓBAN ÍGY VAN, SZAVATOLOD-E?
993

 

A birkanyáj hasznosítását azzal a kikötéssel kell elárverezni, amit Cato A 

földművelésről című munkájában mond (agr. 150), MINDEGYIKÉRT JÁR FÉL 

FONT SAJT (ENNEK FELE SZÁRAZON), AZ ÜNNEPNAPOKON KIFEJT 

TEJNEK A FELE ÉS EZENKÍVÜL MÉG EGY URNA TEJ; A TOVÁBBI 

KIKÖTÉSEK SZERINT AZ A BÁRÁNY, AMELY EGY NAPPALT ÉS EGY 

ÉJSZAKÁT MEGÉRT, AZ Ő HASZNÁNAK SZÁMÍT; JÚNIUS 1-TŐL, 

SZÖKŐÉVBEN PEDIG MÁJUS 1-TŐL KEZDVE A VEVŐNEK 

(HASZONBÉRLŐNEK) NE LEGYEN JOGA A SZAPORULATRA. NE ÍGÉRJEN 

TÖBBET 30 BÁRÁNYNÁL. AZOKBÓL A JUHOKBÓL, AMELYEK NEM 

ELLETTEK, A HASZONBÉR SZEMPONTJÁBÓL KETTŐ SZÁMÍT EGYNEK. 

ATTÓL A NAPTÓL SZÁMÍTVA, AMELYEN A GYAPJÚT ÉS A 

BÁRÁNYOKAT ELADJA, 10 HÓNAPRA A VÉTELÁRAT AZ ÁRVERÉST 

VEZETŐ ÁLTAL KÜLDJE EL. MINDEN 10 BIRKA UTÁN NEVELJEN EGY 

MALACOT. A BÉRLŐ KÉT HÓNAPRA ÁLLÍTSON PÁSZTORT; AMÍG A 

TULAJDONOSNAK NEM ADOTT ZÁLOGOT, VAGY NEM FIZETETT, AZ 

SZOLGÁLJON ZÁLOGUL.
994

 

 

XVIII. AZ ÖKRÖKET, LOVAKAT, ÖSZVÉREKET milyen formulák és 

kikötések szerint szokták megvásárolni? 

 

Ahogyan az ökröket eladni szokták, azt Varro szavaival mondom el. Ugyanis A 

mezőgazdaságról című munkájában (2, 5, 10) így írt: Amikor betanított ökröket 

vásárolunk, így kérdezünk (stipulálunk), HELYTÁLLSZ-E AZÉRT, HOGY EZEK 

AZ ÖKRÖK EGÉSZSÉGESEK ÉS NOXÁTÓL MENTESEK? Amikor 

betanítatlanokat veszünk, így EZEK A TINÓK TELJESEN EGÉSZSÉGESEK, 

EGÉSZSÉGES NYÁJBÓL SZÁRMAZNAK, NOXÁTÓL MENTESEK, 

HELYTÁLLSZ-E EZÉRT? Kevesebb szóval fejezik ki ezt azok, akik Manilius 

előírását követik: a mészárosok, akik levágásra vásárolják az ökröt vagy akik 

áldozatbemutatásra veszik, AZ ÁLDOZATI ÁLLAT EGÉSZSÉGES VOLTÁT nem 

szokták stipulatióval garantáltatni.
995

 Alfenus (D. 9, 2, 52, 3) előadja, hogy valaki 

marhát azzal a kikötéssel adott el, hogy PRÓBÁRA ADJÁK. Hasonló kikötéssel 

lovakat és öszvéreket is eladtak, ahogy azt Ulpianus tanúsítja (D. 19, 5, 20 pr.) 
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mondván, ha neked eladó lovakat próbára adok úgy, hogy HA HÁROM NAP 

ALATT NEM NYERIK MEG A TETSZÉSEDET, VISSZAADOD. Az 1. §-ban 

ugyanez: Ha öszvért adok neked úgy, hogy PRÓBÁLD KI ÉS HA MEGTETSZIK, 

MEGVESZED; HA NEM TETSZIK, ÚGY MINDEN NAPRA VALAMENNYIT 

FIZETSZ. Továbbá a megvásárolni kívánt lóhoz meg szokták követelni a 

lópokrócot, mondja Seneca (ep. 11, 8, 1). 

 

XIX. NYÁJAK ÉS IGÁSÁLLATOK eladásakor mire szoktak biztosítékot 

adni és mit ígérnek? Sosem ígérik, hogy A KECSKÉK EGÉSZSÉGESEK. A 

KUTYÁK adásvételénél közbeiktatott stipulatiók és kikötések. 

 

Az állatok eladója valamilyen módon köteles volt helytállni, ahogy Ulpianus (D. 19, 

1, 11, 4) írta, hogy AZOK EGÉSZSÉGÉÉRT HELYTÁLL. Aki igásállatokat adott 

el, meg szokta ígérni, hogy OLYAN (ÁLLAPOTÚAK) ÉS ÚGY ISZNAK, 

AHOGY ELVÁRHATÓ. A lovak és öszvérek adásvételénél a vevő stipulatióval 

ígértetni (helytállást vállaltatni) szokott az egészségükről és a noxáról, ahogy azt 

Varro tanúsítja (2, 7, 6). Ugyanezt a stipulatiót szokták a szamarak eladásánál is 

közbeiktatni. Varro így írt (2, 7, 6) A kereskedésben ugyanígy, hogy a különböző 

(nyájbéli) állatok adásvétellel és átadással tulajdonost váltsanak: AZ 

EGÉSZSÉGÜKRŐL ÉS A NOXÁRÓL SZOKTAK HELYTÁLLNI.  De a disznók 

eladásában is ugyanazt szokták garantálni, maga Varro tanítja ezt e szavakkal (2, 4, 

5) A vásárlást így szokták megejteni, EZEK A DISZNÓK EGÉSZSÉGESEK, 

JOGOSAN BÍRHATOM ŐKET, NOXÁTÓL MENTESEK, NEM BETEG 

NYÁJBÓL SZÁRMAZNAK, HELYTÁLLSZ-E EZÉRT? Egyesek még hozzáteszik, 

hogy SZERENCSÉSEN ÁTESTEK A LÁZON ÉS A HASMENÉSEN.
996

 Viszont a 

kecskék adásvételében, ellentétben a többi aprójószággal, ugyanezen szerző szerint 

az egészségi állapotukért nem szoktak helytállást ígérni (2, 3, 5). A vásárlást illetően 

más szabályt mondok és más a gyakorlat is, mert egyetlen épeszű ember sem 

szavatolja, hogy kecskéi egészségesek, mivel soha nincs úgy, hogy lázuk ne lenne. 

Tehát csak kevés kikötéssel kötik meg a stipulatiót, s ezt Manilius is írásban hagyta 

meg, így: EZEK A KECSKÉK MA RENDBEN VANNAK, INNI TUDNAK, 

JOGOSAN BÍRHATOM ŐKET, SZAVATOLOD-E?
997

 A kecskékkel kapcsolatban 

Plutharkhosz teljesen egyetértően Varrót támogatja. Görögül így ír az Okokban 

(290): Mi miatt parancsolták meg a papnak, hogy tartózkodjon a kutyától és a 

kecskétől, hogy ne érintse meg, ne szólítsa nevén? Vajon a kecske zabolátlanságától 

és büdösségétől borzad el vagy félnek a betegességtől? Mert úgy tűnik, hogy az 

állatok közül az epilepsziát a kecskék kapják el leginkább és érintkezés közben 

átadják azoknak, akik megeszik őket vagy hozzájuk érnek, akik így maguk is 

megbetegednek. Oknak mondják a sokszor elakadó légzési utak keskenységét, amire 

hangjuk vékonyságából következtetnek. Mert az emberek közül, akiknek csak 

epilepsziás rohamuk van és beszélni kezdenek, a mekegéshez hasonló hangot 

ejtenek ki.
998

 Plinius a kecskékről előadja (8, 50): Fülükkel lélegeznek, nem az 

orrukkal és mindig lázasak, ahogy Arkhelaosz mondja. Ugyanez a szerző a jószágok 
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ugyanezen fajtájáról értekezve (28, 10): Emellett ebből az állatból orvosságok ezreit 

állítják elő, ahogy az nyilvánvalóvá válik. Amin pedig csodálkozom, hiszen azt 

mondják, hogy (a kecske) mindig lázas. Servius az Aeneis VII. énekének 519. 

sorához írja, S gyűlik e hangra.
999

 Megjegyzi, hogy a kecske Iupiter saját áldozati 

állata volt és hogy a kecske mindig lázas. Mert, azt mondják, hogy maga Iupiter a 

megtisztító.  

A kutyák adásvételében kétségtelenül ugyanazokat a stipulatiókat mondják az 

egészségi állapotról és a noxától mentességről, amelyek a nyájaknál voltak 

szokásban. Varro (2, 9, 7) írja ezt ezekkel a szavakkal: AZ EGÉSZSÉGI 

ÁLLAPOTUKKAL ÉS NOXÁRÓL ugyanolyan stipulatiókat kötnek, mint a 

nyájbéli állatoknál, hacsak a következő kitétel nem célszerű. Egyesek a vételárat 

KÜLÖN ÁLLAPÍTJÁK MEG MINDEN EGYES KUTYÁRA, mások úgy, hogy A 

KÖLYÖKKUTYÁK KÖVESSÉK AZ ANYJUKAT, ismét mások KÉT 

KÖLYÖKKUTYÁT VESZNEK EGY KUTYASZÁMBA, mint ahogy általában két 

bárányt vesznek egy juh gyanánt, a legtöbben meg úgy, hogy JÁRULÉKOK 

LEGYENEK AZOK A KUTYÁK, AMELYEK ÖSSZESZOKTAK.
1000

 Sőt, amikor 

Aufidius Pontianus birkanyájat vett Umbriában, (a kikötés így szólt) A KUTYÁK 

JÁRULÉKOT KÉPEZZENEK, PÁSZTOROK NÉLKÜL, írja ugyanezen a helyen 

(Varro rust. 2, 9, 7). Néha AZ IGÁSÁLLATOKAT PÁRBAN, néha JÁROMBAN 

VAGY AZ ÖSZVÉREKET PÁRBAN VAGY KETTŐS PÁRBAN adták el (D. 21, 

1, 38, 13-14). 

 

XX. Hogyan szokták A BORT eladni, milyen kikötésekkel? A HORDÓS 

BORT vagy A HORDÓBÓL A BOR EGY RÉSZÉT. Továbbá milyen 

kikötésekkel adják el? 

 

Ami a bor eladásához tartozik, tudni kell, hogy néha (agyag) HORDÓBAN LÉVŐ 

bort adtak el (D. 18, 6, 1, 4) Gaius (D. 18, 6, 16) HA BORT, AMELY 

HORDÓKBAN VAN, ELADNAK. Néha A HORDÓBÓL a bor egy részét adták el, 

mint például SZÁZ MÉRŐT (D. 18, 1, 35, 7), Paulus (D. 18, 6, 5): A példa kedvéért, 

SZÁZ AMPHORÁVAL ABBÓL A BORBÓL, AMI A PINCÉBEN VAN, eladnak. 

Továbbá a hordóban lévő bort ilyen feltételekkel adtak el, amelyről Cato: A 

földművelésről szóló munkájának 148. fejezete tudósít: MINDEN CULLEUSRA 

(MINTEGY 525 LITERES MÉRŐEDÉNY) 41 URNA BORT SZÁMOLJON; SEM 

ECETESET, SEM PIMPÓSAT NEM FOG ADNI. A KÖVETKEZŐ HÁROM 

NAPON BELÜL MEGKÓSTOLHATJA, BECSÜLETES EMBER MÓDJÁRA. HA 

EZT NEM TESZI MEG, A BORT ÚGY KELL TEKINTENI, MINTHA 

MEGKÓSTOLTA VOLNA. AHÁNY NAP KÉSEDELEM VOLT A 

KÓSTOLÁSBAN A TULAJDONOS HIBÁJÁBÓL, ANNYI NAPOT KELL A 

VEVŐ JAVÁRA HOZZÁTENNI.  A BORT A KÖVETKEZŐ (ÉV) JANUÁR 1-IG 

VEGYE ÁT. HA PEDIG NEM VESZI ÁT, A TULAJDONOS MÉRJE KI A 

BORT. AMENNYIT KIMÉRT, ANNYIRA NÉZVE SZABADUL (A 

KÖTELEMBŐL). HA A VEVŐ KÖVETELI, A TULAJDONOS ADJON ESKÜT, 

HOGY BECSÜLETESEN JÁRT EL. HELYET A BORNAK A KÖVETKEZŐ 
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OKTÓBER 1-IG BIZTOSÍTSON. HA ADDIG NEM VISZI EL, A TULAJDONOS 

CSINÁLJON A BORRAL, AMIT AKAR. EGYÉBKÉNT UGYANAZ A 

SZABÁLY, MINT A FÁN LEVŐ OLAJBOGYÓ ESETÉBEN.
1001

 

A legtöbb esetben természetesen KIMÉRVE adták el a bort (D.18, 6, 1, 1 és 3). 

A kimérés napjáig helyt kellett állni (D. 18, 6, 1, 1). A szerződő felek dönthették el, 

hogy a kereskedők mely űrmértével adják-veszik a bort (D. 18, 1, 71). Egyes 

esetekben a bort úgy adták el, hogy MEGKÓSTOLJÁK, és a borkóstolás határidejét 

megnevezték. Ulpianus (D. 18, 6, 4 pr.): Ha valaki bort eladott és kijelentette, hogy 

MEGSZABOTT HATÁRIDŐN BELÜL MEGKÓSTOLANDÓ. Más indoka volt a 

borkóstolásnak és más a kimérésnek. Ugyanis a kóstolásnak annyi volt a hatása, 

hogy el lehessen állni (a vételtől): a kimérés nem arra szolgált, hogy több vagy 

kevesebb kel-e el, hanem hogy kitűnjön, mennyit vettek (D. 18, 1, 34, 5). 

Mindamellett megállapodtak, HOGY AZ ELADÓ MAGÁRA VÁLLALJA A BOR 

(MEGROMLÁSÁNAK) A VESZÉLYÉT (D. 18, 6, 1 pr.). Ha bort vettek, KIVÉVE 

A MEGSAVANYODOTTAT ÉS BORVIRÁGOSAT (pimpósat), mondja 

Pomponius (D. 18, 6, 6). Továbbá a bort eladták úgy is, HOGY MINDEN EGYES 

AMPHORÁNAK (mint űrmértéknek) SZABTÁK MEG AZ ÁRÁT (D. 18, 1, 35, 5). 

Amikor pedig ÁTALÁNYBAN ADJÁK EL (D. 18, 6, 4, 1-2). A bort akkor 

tekintették teljesen átadottnak, amikor a borospince kulcsait a vevőnek átadták (D. 

41, 2, 1, 21). Mindazonáltal A TŐKÉN LÉVŐ SZŐLŐT is eladták. Iulianusnál (D. 

9, 1, 25). Aki TŐKÉN LÉVŐ SZŐLŐT vásárolt, Plinius (nat. 14, 4) pedig a 

vevőnek ítélt tőkén lévő szőlő. A tőkén lévő szőlőt azzal a kikötéssel kell eladni, 

ahogy azt Cato A földművelésről című munkája 147. fejezete mondja: A VEVŐ 

HAGYJA VISSZA ÁTMOSATLANUL A TÖRKÖLYT ÉS A SEPRŐT. A BOR 

SZÁMÁRA A KÖVETKEZŐ OKTÓBER 1-JÉIG KELL HELYET ADNI. HA 

ADDIG A VEVŐ NEM VISZI EL, A TULAJDONOS AZT CSINÁLHAT A 

BORRAL, AMIT AKAR. EGYEBEKBEN UGYANAZ AZ ELJÁRÁS, MINT A 

FÁN LÉVŐ OLAJBOGYÓ ESETÉBEN.
1002

 

 

XXI. Hogyan és milyen kikötésekkel adták el a FÁN LÉVŐ OLAJBOGYÓT, 

magát AZ OLAJAT, A GABONÁT, továbbá azt, amelyik már SZÁRBA 

SZÖKKENT, illetve A (MÉG KI NEM VÁGOTT) FÁKAT. 

 

Még fán lévő olajbogyót azzal a kikötéssel szoktak eladni, amelyről Cato beszámolt 

a 146. fejezetben: A FÁN LÉVŐ OLAJBOGYÓ ELADÁSA VENAFRUM 

MELLETTI BIRTOKON TÖRTÉNIK. A VEVŐ TEGYE HOZZÁ A 

VÉTELÁRHOZ ANNAK EGY SZÁZALÉKÁT, A KIKIÁLTÓNAK JUTTASSON 

AZONNAL 50 SESTERTIUST, ADJON OLAJAT, MÉGPEDIG: 1.500 FONT 

RÓMAI OLAJAT, 50 MODIUS HULLOTT, 10 MODIUS SZEDETT 

OLAJBOGYÓT (OLAJMÉRŐ MODIUSSAL KELL KIMÉRNI), 10 FONT 

ILLATSZEROLAJAT. A TULAJDONOS MÉRŐSÚLYAINAK ÉS 

MÉRŐMODIUSAINAK KENÉSÉRE ADJON 2 COTULA ELSŐRENDŰ 

OLAJAT. A FIZETÉSI HATÁRIDŐ NOVEMBER 1-TŐL SZÁMÍTVA 10 

HÓNAP. MINDEN HÓ IDUSÁN FIZESSEN A BOGYÓ SZEDÉSÉÉRT ÉS AZ 
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OLAJ KISAJTOLÁSÁÉRT, HA A TULAJDONOS EZT MÁR KIADTA, DE 

AKKOR IS, HA MAGA A VEVŐ ADJA KI
1003

. TEGYEN ÍGÉRETET ÉS ADJON 

BIZTOSÍTÉKOT A TULAJDONOSNAK VAGY ANNAK, AKIHEZ UTASÍTJA, 

HOGY MINDEZT RENDESEN KIFIZETI, ÉS ELVÉGZI, S A TULAJDONOS 

RENDELKEZÉSE SZERINT ADJON ZÁLOGOT.  AMÍG NEM FIZET VAGY 

NEM AD ZÁLOGOT, AZ, AMIT A BIRTOKRA BEVITT MAGÁVAL, 

SZOLGÁLJON ZÁLOGUL: ABBÓL SEMMIT A BIRTOKRÓL EL NE VIGYEN; 

HA VALAMIT ELVITT, AZ A TULAJDONOSÉ LEGYEN. A SAJTÓKAT, A 

KÖTELEKET, LÉTRÁKAT, ZÚZÓMALMOKAT, MINDAZT, AMIT KAPOTT, 

ÉPSÉGBEN ADJA VISSZA, KIVÉVE A RÉGI HOLMIT, HA ÖSSZETÖRT. HA 

NEM ADJA VISSZA FIZESSE KI AZ ELLENÉRTÉKÉT. HA A VEVŐ NEM 

FIZET A SZEDŐ- ÉS SAJTOLÓMUNKÁSOKNAK, AKIK OTT DOLGOZTAK 

ÉS AKIKNEK MÉG FIZETNIE KELLENE, FIZETHET A TULAJDONOS, HA 

AKAR. ÍGY A VEVŐ ADÓSA LESZ A TULAJDONOSNAK; ERRE ADJON 

ZÁLOGOT, S EBBEN AZ ESETBEN VAGYONA UGYANÚGY SZOLGÁLJON 

ZÁLOGUL, MINT FENTEBB.
1004

 E megjegyzések azt mutatják, ami fentebb írva 

volt. A gyümölcsök és különösen a fán lévő olajbogyó eladásáról ír a D. 18, 1, 39, 1. 

Az olajat magát úgy adták el, hogy minden egyes űrmértékre szabták meg az árát 

(D. 18, 1, 35, 5). Előfordult, hogy az olaj eladásakor használt kisebb súlyokkal a 

vevőt, vagy ellenkezőleg, a felhasznált nem egyenlő súlyokkal csalárd módon a 

vevő csapta be az eladót, írja Ulpianus (D. 19, 1, 32). Viszont a gabonát legtöbbször 

úgy adták el, hogy minden egyes modiuszra (mérőre) szabták meg az árát (D. 18, 1, 

35, 5). Továbbá amikor már SZÁRBA SZÖKKENT GABONÁT adtak el, mondja 

Labeo, kijelentették, hogy AMI (KÁR) ELLENÁLLHATATLAN ERŐ VAGY 

VIHAR MIATT TÖRTÉNT, AZÉRT HELYT KELL ÁLLNI (D. 18, 1, 78, 3).  

Továbbá amiként a függő gyümölcsöt adták el, a telek tulajdonosa úgy adta el a 

telkén álló (még ki nem vágott) fákat, ahogyan Pomponius beszámol róla (D. 19, 1, 

40). 

 

XXII.  A TÉLI LEGELŐT milyen kikötésekkel szokták eladni (bérbe adni)? 

 

Egyébként, hogy A TÉLI LEGELŐT milyen kikötésekkel szokták eladni (bérbe 

adni), Cato A földművelésről című munkájának 149. fejezete ismerteti: NEVEZD 

MEG A TERÜLET HATÁRAIT, AMEDDIG KIADOD.
1005

 A LEGELŐ 

HASZNÁLATA SZEPTEMBER 1-TŐL KEZDŐDJÉK. A SZÁRAZ RÉTRŐL 

AKKOR TÁVOZZÉK A JÓSZÁG, AMIKOR A KÖRTE KEZD VIRÁGZANI; AZ 

ÖNTÖZÖTT RÉTRŐL AKKOR, AMIKOR A FELSŐ ÉS ALSÓ SZOMSZÉD 

RÁENGEDI A VIZET, VAGY ÁLLAPODJ MEG MINDKETTŐVEL A PONTOS 

NAPBAN. A TÖBBI LEGELŐRŐL MÁRCIUS 1-ÉVEL MENJEN LE A 

JÓSZÁG. MIALATT A BÉRLŐ LEGELTET, KÖTELES A TULAJDONOS 

SZÁMÁRA LEGELTETÉSRE ELFOGADNI EGY PÁR IGÁSÖKRÖT ÉS EGY 

HERÉLT LOVAT. A TULAJDONOS KERESZTÜLMEHET ZÖLDSÉGÉRT, 

                                                           
1003 … emptor locarit. 
1004 Kun József fordítása nyomán. 
1005 Itt a Brissonius által idézett Cato szöveg eltérő a szövegkiadástól. „Qua vendas vini dicito.”  „qua 
uendas finis dicito” helyett. Ld. M. P. Cato: A földművelésről latinul és magyarul. Budapest 1966, 252. 
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SPÁRGÁÉRT, FÁÉRT, VÍZÉRT, HASZNÁLHATJA A GYALOG- ÉS 

KOCSIUTAT. HA A BÉRLŐ, ILLETVE A BÉRLŐ PÁSZTORA VAGY 

JÓSZÁGA A TULAJDONOSNAK VALAMI KÁRT OKOZOTT, BECSÜLETES 

EMBER MÓDJÁRA TÉRÍTSE MEG. HA A TULAJDONOS, ILLETVE A 

TULAJDONOS HÁZANÉPE VAGY JÓSZÁGA OKOZOTT KÁRT A 

BÉRLŐNEK, BECSÜLETES EMBER MÓDJÁRA FIZESSE MEG. AMÍG A 

BÉRLŐ NEM FIZETI KI A PÉNZT, NEM AD ZÁLOGOT, VAGY NEM 

VÁLASZT KEZEST, AZ OTT TALÁLHATÓ JÓSZÁG ÉS RABSZOLGANÉP 

SZOLGÁLJON ZÁLOGUL. HA EZEKKEL A DOLGOKKAL KAPCSOLATBAN 

VITA TÁMAD, AZT RÓMÁBAN KELL ELDÖNTENI.
1006

 

 

XXIII. A TÁROLÓEDÉNYEK adásvételében mit szoktak megígérni? 

Továbbá: HAJÓT FELSZERELÉSSEL adnak el. 

 

A tárolóedények adásvételénél Pomponius különösképpen ezeket említette (D. 19, 1, 

6, 4) Ha nekem valamely tárolóedényt eladtál, kijelentvén, hogy PONTOS 

(HITELES) ŰRMÉRTÉKE VAGY PONTOS SÚLYMÉRTÉKE VAN. Majd alább: 

Ha nekem tárolóedényt úgy adtál el, hogy GARANTÁLTAD AZ ÉPSÉGÉT (azt, 

hogy nem sérült, repedt). Továbbá A HAJÓT A FELSZERELÉSSEL adták el (D. 

33, 7, 29). A scaphát
1007

 nem számították a hajók közé, hacsak nem kifejezetten 

ebben állapodtak meg (D. 21, 2, 44). Legtöbbször a hajó farához kötött kötélen 

húzták a hozzácsatolt csónakot, ahogy Cicero (inv. 51) erről beszélt. 

 

XXIV. Eladó HÁZAK, KERTEK, TELKEK MEGVIZSGÁLÁSA. 

 

Most térjünk át azoknak a dolgoknak az adásvételére, amelyek ingatlanból állnak. 

Akik házakat, villákat vásároltak, előbb megvizsgálták a magukkal vitt 

mesteremberekkel, hogy megtudják: vajon a tetőzetben vagy a falakban van-e 

valami hiba. Cicero (ad fam. 9, 15) így ír: Kiábrándultam a Sulla-féle házból már, 

ahogy neked legutóbb megírtam, de teljesen nem csüggedtem el. Te azt írod, hogy 

mesteremberekkel meg fogod nézetni, és ha nincs semmi hiba a falakban vagy a 

tetőben, akkor nekem megfelelnek. Suetonius írja az Otho életrajzban (6) Majd egyik 

szabadosa jelentésére, hogy az építészek megjöttek – ez volt ugyanis a megbeszélt jel 

–, mintha egy eladó házat akarna megtekinteni, elbúcsúzott.
1008

 Hasonlóképpen, ha 

megállapodtak, hogy a birtokot megvizsgálják mielőtt az adásvételi szerződést 

megkötik, ez bizonyíték (a konszenzus fennállására) (D. 18, 6, 9). Cicero is kérte 

Atticustól, hogy vizsgálja meg az eladó kerteket (Att. 13, 1 és 13, 28). 

 

XXV. Az eladók a házat AJÁNLANI szokták, hogy JÓL MEGÉPÍTETT. 

Leggyakrabban az épületeket úgy adják el, hogy A LEGJOBBAK ÉS 

LEGNAGYOBBAK (TEHERMENTESEK), vagy AHOGYAN 

BIRTOKOLJÁK. 

 

                                                           
1006 Kun József fordítása nyomán. 
1007 A scapha jelentése csónak, kis hajó. 
1008 Kis Ferencné fordítása. 
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Néha akik házat adnak el, az ajánlásként azt mondják, hogy A HÁZ JÓL 

MEGÉPÍTETT (D. 18, 1, 43 pr.). Cicero írja (off. 3, 13) Ha KIHIRDETTÉK, 

HOGY A HÁZ JÓL MEGÉPÍTETT, nem vélik azt, hogy félrevezetés, akkor sem, ha 

mégsem jó, nem ésszerűen megépített. Legtöbbször az épületeket úgy adták el, 

AHOGY A LEGJOBBAK ÉS LEGNAGYOBBAK
1009

 (tehermentesen) VOLTAK, 

ahogy ezt Ulpianus megmutatja (D. 50, 16, 90). Ezzel ellentétesen (D. 8, 2, 35) 

Marcianus mondja, Ha két épület tulajdonosa kijelentette: AZOK, MELYEKET 

ELADOTT, SZOLGÁLÓ (TELKEK) LESZNEK.  A házat a szerint is eladták, 

AHOGYAN ÉPPEN ÁLTALA BIRTOKOLTÁK, mondja Scaevola (D. 19, 1, 52, 

3). 

 

XXVI. Amikor az eladó A LAKÁSHASZNÁLATI JOGOT KIKÖTI. Mikor 

szoktak A HÁZAK BÉRLETI DÍJÁRÓL helytállni az adásvételnél? 

 

Néha az épületek eladója lakáshasználati JOGOT KÖT KI MAGÁNAK VAGY 

SAJÁT BÉRLŐINEK. Paulus írja (D. 19, 1, 21, 6), Valaki házat adott el, és 

KIKÖTÖTTE MAGÁNAK A LAKÁSHASZNÁLATOT AMÍG ÉL, VAGY 

MINDEN ÉVBEN (ÉVENTE) TÍZÉRT. Ulpianus (D. 19, 1, 13, 30): Ha az eladó 

LAKÁSHASZNÁLATOT KÖTÖTT KI ÚGY, HOGY LAKÁSBÉRLŐJÉNEK 

SZABADJON OTT LAKNI, ÉS A FÖLDBÉRLŐJÉNEK MEGHATÁROZOTT 

IDEIG SZABADJON ÉLVEZNIE (a jogait). Papinianus mondja, hogy az örökös is, 

amikor az örökséghez tartozó házat eladja, KIKÖTHETI, HOGY AZ 

ÖRÖKHAGYÓ AKARATA SZERINT AZ ÁRON FELÜL A 

FELSZABADÍTOTTAK LAKÁSHASZNÁLATOT ÉLVEZZENEK (D. 18, 6, 19).  

Ha valaki lakáshasználatot másnak bérbe adott, és ha valamilyen okból az 

épületet eladja, gondoskodni köteles, hogy a vevőnél is ugyanazzal a 

megállapodással a bérlő (tovább) ott lakhasson (D. 19, 2, 25, 1). Ha valaki abban a 

bérházban, amit eladott, valakinek ingyen lakáshasználatot adott, azt ilyen kikötéssel 

veszi be a szerződésbe: A LAKÁSHASZNÁLÓKNAK, VAGY AMIT BÁRKI 

HATÁROZOTT IDEIG BÉRBE VETT, legalább helytáll. Erről kifejezetten kikötést 

kellett tenni (D. 19, 1, 53, 2). Az épületek bérleti díjairól, amelyeket eladnak, ha 

bérbe vannak adva, helytállást szoktak vállalni. Paulus mondja (D. 20, 4, 13) 

Eladtam a bérházat és kijelentettem: A KORÁBBI ÉVEK BÉRLETI DÍJA 

NEKEM, A KÖVETKEZŐKÉ NEKED JÁR MAJD, ÉS A BÉRLŐK ÁLTAL 

ADOTT ZÁLOGJOG MINDKETTŐNKET ILLET. Labeo említi (D. 19, 2, 58 pr.), 

hogy Egy teljes bérházat egységáron bérbe adtál, majd eladtad úgy, hogy A 

VEVŐT ILLESSÉK A BÉRLŐK BÉRLETI DÍJAI. Labeonál (D. 19, 1, 53 pr.): Ha 

kijelentették, hogy A BÉRHÁZ BÉRLETI DÍJA A VEVŐT ILLESSE. Majd később: 

A bérház eladásakor kijelentetted, hogy a BÉRLETI DÍJAT A VEVŐNEK 

ENGEDMÉNYEZED. Ulpianus is mondja (D. 19, 1, 13, 16) ha megegyeztek, hogy 

AZ ELADÓ A KORÁBBI BÉRLETI DÍJAT SZEDJE BE, ÉS A VEVŐNEK 

TELJESÍTSE. 

 

                                                           
1009 A szerződési klauzula a terhektől és szolgalmaktól való mentességre vonatkozik. 
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XXVII. Az adásvételben rendelkezni szoktak a KIÁSOTT, LEVÁGOTT 

dolgokról. 

 

A KIÁSOTT, LEVÁGOTT dolgokat, amelyek nem tartoznak az épülethez vagy a 

telekhez, az eladó jogosan tartja vissza. Ulpianus (D. 19, 1, 17, 6): HA KIÁSOTT, 

LEVÁGOTT DOLGOKRÓL AZ ADÁSVÉTELBEN RENDELKEZNEK. Cicero 

Topicájában (26) Gyakran a jómódú eladók szokták azt tenni, hogy amikor az 

épületet vagy a telket eladják, A KIÁSOTT, LEVÁGOTT DOLGOKAT 

FENNTARTVA, átengednek minden mást a vevőnek, hogy az díszítésül, 

hozzácsatolva és odahelyezve látható legyen. Ugyanez nála (Cic. part. 31) Vagy 

amikor a birtok eladási kikötéseiben kérdéses, hogy melyek a KIÁSOTT, 

KIVÁGOTT dolgok. Ugyanígy (orat. 2, 55): De azt mondja, hogy amikor az atyai 

házad eladod, ne fogadd el az atyai föld KIÁSOTT ÉS KIVÁGOTT DOLGAIBAN 

a kivételt. Varro A latin nyelvről szóló munkájában (5, 135): Éppen ezért az eladási 

kikötésben a telek KIÁSOTT, KIVÁGOTT dolgait megnevezzük, ahogy elővezetjük. 

Ehhez járul Pomponius (D. 18, 1, 66, 2): Aki leírta, KIÁSOTT, KIVÁGOTT 

DOLGAI EGYIK ÉPÜLETNEK, TELEKNEK SINCSENEK, az kétszer ugyanazt 

írta.  Ugyanerről beszél a D. 50, 16, 241. 

 

XXVIII. A SZOLGALMAK ALAPÍTÁSÁNAK régi formulája. 

 

A szolgalmakat húsz évvel ezelőtt a Selectar. Antiquit. 19. fejezetében emlékszem 

felsoroltam, így alapíthatóak: ESŐCSATORNA, FOLYÓVÍZ-ELVEZETÉS, 

FÉNYHEZ VALÓ JOG, AHOGY MA VANNAK, ÚGY LEGYENEK, 

TEHERHORDÓ FALAK,
1010

 AHOGY MOST VAN, ÚGY LEGYEN. Cicero (orat. 

1, 39) Amikor az épületet L. Fusiusnak eladta, A MANCIPATIÓBAN A FÉNYHEZ 

VALÓ JOG AHOGYAN AKKOR VOLT, ÚGY VEGYE ÁT. A mancipatióban 

ugyanis azt jelenti, hogy a mancipatio kikötésében – ahogy ugyanezen könyv 

ugyanezen fejezetében Cicero említi. Pomponius (D. 18, 1, 33) írja Amikor az 

adásvétel szövegében azt írják, hogy A FOLYÓVÍZ, AZ ESŐELVEZETÉS 

(SZOLGALMA), AHOGY MOST VAN, ÚGY LEGYEN, nincs hozzáfűzve, mely 

folyóvíz vagy esővíz. Ulpianus (D. 8, 2, 17, 3) A traditio eme kitétele, AZ 

ESŐELVEZETÉS, AHOGY MOST VAN, ÚGY LEGYEN, azt jelenti, hogy a 

szomszéd köteles elvégezni az esőelvezetést, nem pedig azt, hogy a vevő vállalja 

magára a szomszéd házak esőelvezetését. Így tehát az eladó kijelentette, hogy neki 

tartoznak az esőelvezetés szolgalmával, de egyébként ő maga semmivel sem 

tartozik. Pomponius (D. 8, 2, 23 pr.) Ha szolgalmat alapítottak, A 

FÉNYVISZONYOK, AHOGY MOST VANNAK, ÚGY LEGYENEK. Paulus (D. 

8, 2, 33) Mert az épület eladásban így írták: A TEHERHORDÓ FALAK, 

AHOGYAN MOST VAN, ÚGY LEGYEN. Varro, A latin nyelvről (4, 5) A folyóvíz, 

amely folyik. Továbbá a patak. A városi telkek kikötéseiben így írják, AZ ESŐVÍZ 

ELVEZETÉSE ÉS A FOLYÓVÍZ, AHOGY (MOST) FOLYNAK, ÚGY 

SZÁLLJANAK ÁT. 

 

                                                           
1010 Városi épületeknél, a két szomszédos ház között többnyire csak egy tűzfalat emeltek, amelybe 
mindkét szomszédos épület gerendáit beépítették. 
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XXIX. AZ ÉPÜLETEK ADÁSVÉTELÉNEK régi OKIRATI FORMÁI. 

 

Körüljárjuk (megtekintjük) továbbá az épületek adásvételének régi formuláját, egy 

régi pergamenről lemásolva, ami azzal a joggal és azzal a feltétellel; nem az én, 

hanem azok veszélyére, akik közzétették. Abban így van tehát: PASCUTIUS 

CULITA, PASCUTIUS CULITA FIA, SARNO-BELI KAPÁS, PIGNATIA 

NIGELLÁVAL, AKI SAJÁT FÉRJÉVEL MOST ITT JELEN VAN, ÉS A SAJÁT 

MAGA ÉS A FELESÉGE NEVÉBEN ELADTA SEGNITIUS 

FUNESTILLUSNAK, A SZOMSZÉDNAK, AKI MEGVÁSÁROLTA 

MAGÁNAK, GYERMEKEINEK, UNOKÁINAK ÉS AZOK GYERMEKEINEK, 

ÖSSZES UTÓDAINAK, A HÁZACSKÁT: AMI SARNO KÜLVÁROSÁBAN 

VAN, A FOLYÓ MENTÉN. A HELYIEK ÉS JÓ SZOMSZÉDOK: PILUTIUS, 

RUFILUS, COCLEATIUS SURRIPO, LARDATIUS FABARO. AZ EGÉSZ 

HÁZACSKA ÁT LETT VIZSGÁLVA (ÁTVÉVE A VEVŐ ÁLTAL), A 

GERENDÁZAT, A FALAK, MAGA A TETŐ IS, KIS LÉCCEL LÉCRÁCSHOZ 

KÖTÖTT, TOVÁBBÁ TÖLGYBŐL KÉSZÜLT ZSINDELYTETŐ. A 

VÍZGYŰJTŐ MEGVIZSGÁLVA, BÁRMIFÉLE HIBA NÉLKÜLI, AZ 

ÁRNYÉKSZÉK SZOLGÁLATÁRA IS. AZ ALAPOK JÓL MEGÉPÍTETTEK: 

LEDÖNGÖLT, SÁROS ISZAP, AHOL A SZOMSZÉD ÖSSZES SZENNYE EL 

VAN VEZETVE. A HARULA A TELEK KÖZÉPPONTJÁBAN VAN, ÉS 

NÉGYESÉVEL MEG VAN ERŐSÍTVE. AZ ÁRA HÁROM UNCIA. TE 

KIJELENTED, HOGY PASCUTIUS MINDEN EZÜSTJÉT MÉRLEG ÁLTAL 

LEMÉRVE ÉS MEGSZÁMOLVA, MEGKAPTAD. NEKED PEDIG, 

SEGNITIUSNAK, AZ A HÁZACSKA, ÜNNEPÉLYES SZAVAKKAL 

PASCUTIUSTŐL ÁT LETT RUHÁZVA. TŐLE MÉG UGYANÍGY A TELJES 

ALAPZAT, A HOZZÁJÁRULÓ TETŐVEL, A LÉCRÁCSOKKAL, AZ 

ÖSSZEILLESZTŐ CSAPOKKAL, LÉTRÁKKAL, LEFELÉ A KONYHA ÉS A 

DISZNÓÚSZTATÓ SZABAD UDVARÁVAL, EGÉSZEN A TERÜLET 

HATÁRÁTÓL A SZABAD ÉG ALATTI PADOKIG, MAGÁVAL A 

LEVEGŐÉGGEL EGYÜTT, A FÖLD MÉLYÉVEL VAGY BUGYRÁVAL ÉS A 

FÖLD ALATTI RÉSZEIVEL. TOVÁBBÁ: ÁLLJON HELYT (KEZESKEDJEN) 

MINDEN BÍRÓSÁG ELÉ PERBEN, ÜNNEPI- ÉS NEM ÜNNEPNAPOKON, 

TÖRVÉNYKEZÉSRE ALKALMAS ÉS NEM ALKALMAS NAPOKON, 

KÉSEDELEM MIATT, KÉSEDELMES UTÓDAIVAL IS. AMELYÉRT 

HELYTÁLLJANAK TELKEK, SAJÁT LELTÁROZOTT KÉSZLETEI, ÉS 

AMIVEL AZ ALAPOT ÉS A HATÁRT, A PÉNZESLÁDÁT ÉS A HÁROM 

ÓLOMSÚLLYAL ELLÁTOTT HÁLÓT LEKÖTVE KÖTELEZI, MAGA IS A 

PRAETOR ELÉ FOG ÁLLNI A PERBEN. TE PEDIG, PASCUTIUS, 

PÁLCÁDDAL ADD ÁT. TE PEDIG, SEGNITIUS, RAGADD MEG KÉZZEL A 

PÁLCÁJÁT. ITT EZEK IGAZÁN TUDVA ÉS AKARVA, SAJÁT 

AKARATUKKAL ÉS A MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN, AHOGY 

FEDDHETETLEN FÉRFIAK KÖZÖTT ILLIK, MINDKETTEN CSELEKEDVE, 

ELRENDELVE NEKEM, HOGY LEÍRJAM, ÉS MINDEZEKET ESKÜVEL 

MEGERŐSÍTETTÉK. TANÚK JELENLÉTÉBEN, A NYILATKOZAT ÉS A 

RENDELKEZÉS SZERINT, BECSÜLETES FÉRFIAK ALKALMAZÁSÁVAL 

TÖRTÉNT. PLOTIUS LOCUSTA FESULANUS, CASELLIO ALBANUS, 



 129 

LICIDA ALBUTIUS FREGELLANUS (pecsétek). EZEKBEN ÍGY 

MEGEGYEZTEK, EZEKKEL A SZAVAKKAL, EZEKKEL A 

FELTÉTELEKKEL ELVÉGEZVE ÉS ÁTRUHÁZVA VANNAK, EZEKKEL 

EGYETÉRTVE A FELESÉG PIGNANTIA, AHOGY ILLIK, DERÉK FÉRFIAK 

KÖZÖTT ELVÉGEZNI. QUINTILIS HÓNAP KALENDAEJÁN, BALBUS 

PRAETORSÁGA ALATT. BEBIUS PORCA. 

 

XXX. A TELKEKET, amelyeket eladtak, sajátságos megnevezéssel jelölték 

meg. 

  

A telkek adásvételéhez tegyük még hozzá, hogy tudni kell, hogy az eladó birtokokat 

sajátságos elnevezéssel jelölték meg. Az eladott birtokok közül a mi könyveinkben 

ezeket a megnevezéseket találjuk: CORNELIANUS, SEMPRONIANUS, 

MEAVIANUS, SEIANUS, TITIANUS, GERONIANUS, BOTROIANUS, 

RUTILIANUS, SUTRINUS, TUSCULANUS, GABINIANUS, az alábbi Digesta 

helyeken: D. 18, 1, 9 pr., D. 19, 1, 42, D. 23, 5, 9, 3, D. 21, 2, 73, D. 41, 4, 7, 1, D. 

41, 2, 34 pr., D. 8, 4, 13 pr., D. 35, 2, 87, 1, D. 32, 91, 3, D. 4, 4, 38. A telkeknek 

ezeket a szokásos megnevezéseit a következő könyvben fogom bemutatni. 

Ugyanilyen módon nevezte meg FULCINIANUSNAK a birtokot Cicero (Pro 

Caecin. 5). 

 

XXXI. TÖBB TELEK vagy csak A SZÁNTÓFÖLD egyes IUGERUMAI, a 

telekrész. Továbbá: A BIRTOK PUSZTA TULAJDONJOGA hogyan lehet 

adásvétel tárgya? 

 

Több birtokot legtöbbször név szerint felsorolva, egy adásvételi okirattal adtak el 

(D. 21, 2, 72), és egyszerre (egy időben) átalányáron (összáron) vásároltak meg (D. 

32, 91, 3). Máskor viszont a szántóföldet úgy adták el, hogy az árat (minden egyes) 

iugerumonként határozták meg (D. 21, 2, 53 pr., D. 18, 1, 40, 2). Sőt, ha nem az 

egész birtok kelt el, hanem csak egy része: esetleg e fele, a kétharmada vagy 

harmada (D. 21, 2, 39, 2). De adtak el telket a haszonélvezet levonásával is. Ha aki a 

telket eladta, ahhoz csak a puszta tulajdonjog tartozott, a szerződési feltételekben 

kijelentette: EZEN (A TELKEN) A HASZONÉLVEZET EZÉ VAGY AMAZÉ. 

Pomponius (D. 19, 1, 7): Amikor nekem telket adsz el haszonélvezet levonásával, 

kijelented: AZON A HASZONÉLVEZET TITIUST ILLETI. Africanus (D. 21, 2, 

46 pr.): A telket, amelynek a haszonélvezete Attiust illette, nekem eladtad, de nem 

mondtad, hogy A HASZONÉLVEZET ATTIUSÉ. 

 

XXXII.  A telkek adásvételében A FÖLD NAGYSÁGÁT hogyan jelölik 

meg? 

 

A telkek eladása során a földterület nagyságát okvetlenül meg kell jelölni (D. 19, 1, 

2 pr.). Paulus (D. 18, 1, 40, 2): Aki telket adott el és kijelentette, hogy A BIRTOK 

18 IUGERUM NAGYSÁGÚ, ÉS FELMÉRT TELEK, ÉS MINDEN EGYES 

IUGERUMÉRT MEGSZABOTT ÁR VOLT STIPULÁLVA. Paulus (D. 19, 1, 42): 

Ha két telek eladója külön-külön KIJELENTETTE MINDEGYIK NAGYSÁGÁT. 
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Majd alább: Esetleg, ha azt mondta, EGYIK SZÁZ IUGERUM, A MÁSIK 

KÉTSZÁZ NAGYSÁGÚ. Ulpianus (D. 19, 1, 13, 14): Ha Titius a telket, amely 

kilencven iugerum volt, eladta és a vételi kikötésben ezt mondta: A TELEK SZÁZ 

IUGERUMMAL BÍR. Aggenus Urbinus Frontinushoz írta: Mert e régiek szokása 

volt, hogy a bérletekbe és az adásvételekbe a nagyságot belefoglalták, vagy így 

helytállást vállaltak: AZT A TELKET, ANNYI IUGERUM NAGYSÁGÚT, 

MINDEN EGYES IUGERUMÉRT ENNYIÉRT. Így, ha olyan régióban szerződtek, 

ahol ez volt a szokás, vagy cautiót kellett adni (stipulatio formájában helytállást 

vállalni), vagy az adásvételt úgy kellett megkötni. Amely helyet azért írtam így le, 

hogy el tudjam határolni. Paulus (D. 18, 1, 40 pr.) továbbá azt mondja, hogy aki 

telket adott el, azzal a kikötéssel adta, HOGY A VEVŐ A LEGKÖZELEBBI 

HARMINC NAPON BELÜL MÉRETTESSE FEL A TELKET, A 

NAGYSÁGÁRÓL ÉRTESÍTSE, ÉS HA A HATÁRNAP ELŐTT EZT NEM 

ÉRTESÍTI, AKKOR HÍVEN TELJESÍTETT. Tehát ebben az esetben földmérőket 

vittek oda, ahol a vevő vagy az eladó tudni akarta, hogy milyen nagyságú földet 

adnak el, írja Ulpianus D. 11, 6, 1 pr. 

 

XXXIII. Biztosítékot szoktak adni arról, hogy AZ ERDŐK, A KÖZUTAK, A 

HATÁROK, A TENGERPART ÁTENGEDÉSRE KERÜL. 

 

A telek nagyságába azonban nem foglaltattak benne a közutak, a határok, az erdők, 

ami a telket érintette, hacsak nem úgy állapodtak meg, hogy átengedik. Ha ugyanis 

semmit sem jelentettek ki, nem volt kötelező átengedni. Éppen ezért, ahogy Paulus 

is helyeselte (D.18, 6, 7, 1): Kifejezetten helyt kell állni, hogy AZ ERDŐK, A 

KÖZUTAK, AMELYEK A TELKEN VANNAK, TELJES EGÉSZÉBEN 

ÁTENGEDTESSENEK. Ugyanez található (D. 18, 1, 51). A tengerpartok, melyek 

az eladott telekhez kapcsolódnak, továbbá a közutak, sírhelyek vagy szent helyek 

nem számítanak  bele a földterület nagyságába, írja. Így, teszi hozzá, hogy az 

eladónak kedvezzenek, ki szokták kötni, hogy A KÖZUTAK, TOVÁBBÁ A 

TENGERPART ÉS A KÖZTERÜLETEK A TELEKNAGYSÁGBA 

BESZÁMÍTANAK. Egyébként, amikor a telek eladásában a nagyságot közölni 

elmulasztották, hozzáteszik az árából azt a részt, ami az egészet kitette a mondott 

iugerumokból (D. 21, 2, 69, 6). 

 

XXXIV. A TELEK  IUGERUMÁNAK MINŐSÉGÉT az eladáskor közölték. 

A telek HATÁRAIT is kijelölték. 

 

Továbbá a nagyságon túl még legtöbbször a iugerum minőségét is közölték (D. 19, 

1, 34 és D. 19, 1, 42). Iulianus írja (D. 19, 1, 22): Ha az eladó A FÖLD 

MINŐSÉGÉT illetően hazudott, nem annak nagyságában, mégis felelnie kell a 

vevőnek.  Például ha kijelentette, hogy ÖTVEN IUGERUM A SZŐLŐ ÉS ÖTVEN 

IUGERUM A FÜVES RÉT.  Viszont a szántónak, amelyet eladtak, 

MEGMUTATTÁK A HATÁRAIT. Alphenus (D. 18, 1, 18, 1 és D. 10, 1, 12). Aki 

száz iugerum telket traditióval átadott, A HATÁROKAT annál inkább a vevőnek 

MEGMUTATTA. Alexander császár (C. 8, 44, 10): Ha az eladó a TELEK 

HATÁRAIT MEGMUTATTA és kijelentette, hogy AZON BELÜL SENKI SEM 



 131 

FOG BELÉPNI (birtokba lépni). Modestinus (D. 19, 1, 39) írja, Ha valaki birtokot 

úgy adott el, hogy NYILVÁNVALÓ, HOGY AZ ELADÁSKOR A HATÁROKON 

BELÜL MAGA BIRTOKOLJA. Amikor viszont a telek megmutatása megtörtént, a 

határait megnevezni felesleges volt. De ha mégis megnevezik, akkor magát az eladót 

is meg kell nevezni, ha véletlenül más telek határait is birtokolta (D. 18, 1, 63, 1). 

Az eladáskor azonban megegyeztek a birtok határainak megnevezéséről, jelzi a D. 

18, 1, 35, 8 is. 

 

XXXV. Az eladó kijelentette, hogy A TELEK SZOLGALOMTÓL MENTES 

vagy SZOLGÁLÓ TELEK. Formula: AHOGYAN A LEGJOBB ÉS 

LEGNAGYOBB. 

 

Nagyon is bölcsen a birtok eladója kijelentette, hogy az SZOLGALOMTÓL 

MENTES vagy SZOLGÁLÓ TELEK. Ulpianus (D. 41, 1, 20, 1) szerint Ha tehát 

valaki KIJELENTETTE, hogy SZOLGALOMTÓL MENTES, amikor a birtokot 

átadta, pedig az SZOLGÁLÓ TELEK. Paulus (D. 19, 1, 8 pr.) Ha neked 

SZOLGALOMTÓL MENTES TELKET ruházok át, amikor SZOLGÁLÓ TELKET 

vagyok köteles átadni. Hogy a telek szolgalomtól mentes, azt e szavakkal jelzik, 

AHOGY AZ A LEGJOBB ÉS LEGNAGYOBB (D. 21, 2, 48). Mert, ahogyan 

Venuleius írta (D. 21, 2, 75): AHOGY A LEGJOBB ÉS LEGNAGYOBBKÉNT lett 

átadva a telek, helyt kellett állni azért, hogy az minden szolgalomtól mentes. 

Ugyanott hozzáteszi: És helyes Quintus Mucius döntése, hogy aki AHOGY A 

LEGJOBB ÉS LEGNAGYOBB-ként telket átruházott, helytálljon, hogy az szabad, 

és nincs kötelezve szolgalmakra, hacsak az kivételesen nem nő hozzá. Ugyancsak 

Mucius döntésére hivatkozik Celsus is (D. 18, 1, 59): Ha a telek eladásánál nem 

mondtad, hogy ÚGY AHOGY AZ A LEGJOBB ÉS LEGNAGYOBB, úgy helyes, 

ahogy Q. Mucius döntött, hogy az nem SZABAD (SZOLGALOMTÓL MENTES) 

telek, hanem amilyen állapotban van, úgy kell szolgáltatni. Paulus (D. 50, 16, 169) 

szerint: Nem csak a tulajdon-átruházások során, hanem a vételekben, stipulatiókban 

és végrendeletekben is hozzá kell tenni ezeket (a  szavakat): AHOGYAN A 

LEGJOBB ÉS LEGNAGYOBB, hisz ez azt jelzi, hogy SZABAD 

(SZOLGALOMTÓL MENTES) telket szolgáltatnak, de nem azt, hogy szolgalmak 

járnak a telekkel. Proculus (D. 50, 16, 126) Ha a telket neked átruházván kijelentem 

az ügyletben, hogy AHOGY AZ A LEGJOBB ÉS LEGNAGYOBB VOLNA, 

hozzátéve, hogy A TELEK JOGA NEM LESZ ROSSZABBÁ TÉVE A 

TULAJDONOS ÁLTAL. Siculus Flaccus (De Conditionibus) írja, hogy: Minden 

szántóföldhöz mindig szabad az (odavezető) földút. Valahányszor elveszik 

(használhatatlanná válik) a szomszédos (földeken átvezető) út, más földeken át kell 

utat (átjárást) biztosítani, amelyekre ingyenes használatot kötnek ki a bármikori 

visszavonásig (precarium), hogy szolgalmat alapítsanak ezeken e földeken, hogy 

azokhoz a szükséges átjárást biztosítsák. Mivelhogy ezekben a szavakban benne 

foglaltatik, hogy úgy, AHOGY AZ A LEGJOBB ÉS LEGNAGYOBB. Scaevola (D. 

18, 1, 18, 1) fejti ki, hogy Lucius Titius telket adott el, hozzátéve e szavakat: amilyen 

joggal és amilyen feltételekkel a telek ma Lucius Titiusé, úgy legyen eladva és úgy 

bírják. 
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XXXVI. A SZOLGALMAK KIKÖTÉSÉNEK határozatlan formulái. 

SZOLGALMAK, AMELYEK TERHELIK, TERHELNI FOGJÁK. 

GYALOGÚT, MARHACSAPÁS, AHOGYAN VANNAK, ÚGY 

LEGYENEK, és ezek joghatásai. 

 

Mindenesetre ha a telek, amelyet eladtak, valamely szolgalommal van terhelve, 

akkor azokat kifejezetten meg kell nevezni az eladási feltételekben. Aki tehát ilyen 

kikötést tett: A SZOLGALMAK, AMELYEK TERHELIK, TERHELNI FOGJÁK. 

Ha határozott személyek javára határozott szolgalmak terhelik, és erre nem 

figyelmeztette a vevőt, a vételből mégis felel: mivel az általános kikötés nem azokra 

vonatkozott, amelyeket az eladó ismert, és amelyeket kifejezetten megnevezhetett 

volna illetve köteles lett volna megnevezni (D. 19, 1, 39). Így ha valaki a telek 

átruházásakor, amikor tudja, hogy az konkrét szolgalommal terhelt, éppen csak 

határozatlanul megemlítette, HOGY GYALOGUTAK, CSAPÁSOK, AHOGY 

FENNÁLLNAK, ÚGY SZÁLLJANAK ÁT, az evictiós elperléstől szabadul, de 

mivel rászedte a vevőt, felel a vételi keresetből (D. 21, 2, 69, 5). Ulpianus (D. 19, 1, 

1, 1) ismerteti az ilyen kikötést: SEMMILYEN SZOLGALOM NEM TERHELI: 

HA MÉGIS VÁRATLANUL KIDERÜL VALAMILYEN SZOLGALOM, NEM 

FELELEK. Iulianus (D. 21, 2, 39, 5) Pontosan úgy kötelez, mintha azt mondta 

volna: HASZONÉLVEZET JOGCÍMÉN SEIUSSZAL SZEMBEN NEM FELEL. 

 

XXXVII. A SZOLGALMAT KIFEJEZETTEN VISSZATARTOTTA az 

eladó. 

 

Mindazt továbbá, amit az eladó szolgalom jogcímén magának visszatartani akart, 

kifejezetten ki kellett emelni. Paulus említi, hogy Valaki, akinek két telke volt, az 

egyik eladásakor (kikötötte): A VÍZ, AMELY A TELKEN FAKAD ÉS AZON VÍZ 

KÖRÜL TÍZ LÁB SZÉLESSÉGNYI (PARTSZAKASZ) KIVÉTELÉVEL (D. 8, 3, 

29). Hasonlóképpen Pomponius (D. 8, 6, 19 pr.) Ha a telek egy részének eladásánál 

a szerződésben feltételül szabnám, hogy ÚGY, HOGY EZEN A RÉSZEN 

KERESZTÜL AZ ÉN MARADÉK TELKEMHEZ VIZET VEZETNÉK. Ulpianus 

(D. 8, 4, 13 pr.) beszámolt róla, hogy a Geronianus-féle telek eladója a Botroianus-

féle telken, amelyet megtartott magának, kikötötte: EZZEL (A TELEKKEL) 

SZEMBEN NE GYAKOROLJÁK A TONHAL HALÁSZATÁT. Siculus Flaccus 

(De Conditionibus) írja: a magánutak nem tartoznak a földek mezsgyéihez, de a 

szekérútért helyt kell állni, mert ezt a földek adásvételében meg szokták nevezni. 

Általános kitétel továbbá az: AKINEK A JAVÁRA FENNÁLL A SZOLGALOM, 

ÚGY LEGYEN, ez egyedül a kívülállóknak szól, az eladóra nem vonatkozik, annak 

a jogát nem őrzi meg (D. 8, 4, 10). 

 

XXXVIII.  A telekkel járó SZOLGALMAKAT, A JÁRULÉKOKAT az 

eladók kifejezetten kiemelték. 

 

Viszont, ha valamely telket szolgalom illet, azt is határozottan bele szokták foglalni 

az eladási kikötésekbe. Pomponius (D. 19, 1,6, 6) Ha telket adok el neked és 

AHHOZ A TELEKHEZ SZEKÉRÚT JÁRUL, azt kijelentem. Ugyanezt mondja (D. 
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18, 1, 66 pr.) a telek eladásakor kikötötték, hogy ÚT, GYALOGÚT, 

MARHACSAPÁS ÉS VÍZVEZETÉS HELYTÁLLÁSSAL ÁTSZÁLL. Ulpianus 

(D. 8, 3, 29) még megemlékezik, hogy valamely eladási feltételben ki volt kötve: A 

VEVŐNEK NYITOTT (NEM FEDETT) ÁROKBAN SZABADJON A VIZET 

ELVEZETNIE. Paulus (D. 18, 1, 40, 1) mondta, hogy a telek eladásakor 

kijelentette, hogy A VÍZ JÁRULÉK. Venuleius (D. 21, 2, 75): Az eladó nem felel, 

hacsak kifejezetten nem mondta AZ ÚT VAGY MARHACSAPÁS JÁRULÉK. 

Veronában egy efféle felirat maradt fenn: CAIUS VALERIUS ANTIOCHOSNAK, 

LAEVIA ÉS MARIUS APJÁNAK, VALÓBAN AZ ATHESIS VÍZFOLYÁS 

FELETT. EZ AZ ADÁSVÉTELI OKIRAT (KŐBE VÉSETT); JÁRULÉK A 

GYALOGÚT ÉS A JOG A KÚTBÓL VALÓ VÍZMERÍTÉSRE RUTILIANUS 

KÜLVÁROSBÓL (Gruterus nyomán). 

 

XXXIX. Az adásvételnél biztosítékot kell adni AZ ADÓKRÓL ÉS A 

KÖZBÉRLETI DÍJAKRÓL. 

 

A földek eladója megnevezte az adókat és más közterheket (D. 19, 1, 21, 1 és 19, 1, 

52 pr.). Ehhez tartozik az, amit Ulpianus ír (D. 19, 1, 13, 6) Ha az eladó tudja, hogy 

a telek több municipiumnak törvényesen tartozik, az okiratban (viaszos táblán) 

viszont azt jegyezte be, hogy EGY MUNICIPIUMNAK TARTOZIK, majd utána 

tényleg lepecsételte (a tanúkkal együtt) azt a kikötést, hogy HA VALAHA 

FÖLDADÓ, KÖZBÉRLETI DÍJ VAGY ADÓÉVI HÁTRALÉK CÍMÉN, 

ILLETVE ÚTADÓ HOZZÁJÁRULÁS MIATT HELYTÁLLNI KELL, AKKOR 

AZT A VEVŐ KÖTELES MEGFIZETNI. Papinianus (D. 19, 1, 41) mondja: Az 

adásvételben sehol nincs megemlítve, hogy AZ ÉVES HASZNÁLATI DÍJON felül, 

a Rómában épített házban, A VÍZVEZETÉKÉRT fizetni kell. 

 

XL. A SZENT, A TEMETKEZÉSI ÉS A KÖZTERÜLETEKRŐL mely 

formulával szoktak rendelkezni az adásvételben? KIVÉVE A SÍRHELYET, 

ÉS A SÍRHOZ VEZETŐ GYALOGUTAT. 

 

Azt a feltételt is mindig hozzá szokták tenni az adásvétel szövegéhez, hogy HA 

VALAMI SZENT, TEMETKEZÉSI VAGY KÖZTERÜLET, AZ NEM TÁRGYA 

AZ ADÁSVÉTELNEK, tanítja D. 18, 1, 22. Pomponius írja, hogy a telkek eladási 

feltételeiben rendelkezni szoktak, hogy A SÍROKHOZ, AMELYEK A TELKEN 

VOLTAK, LEGYEN GYALOGÚT, ODAVEZETŐ ÉS ONNAN ELVEZETŐ ÚT, 

TEMETKEZÉSI CÉLBÓL (D. 47, 12, 5). Erre tekintettel írja Ciceró a Pro 

Roscióban (9): Emberi halál, a legvirágzóbb Sextius Rosciusé, a legkegyetlenebb! 

Továbbá az ő fiainak nyomora a legméltatlanabb, akikre ekkora atyai vagyonból 

bizony ez a rabló itt még UTAT sem hagyott AZ ATYÁI SÍRJÁHOZ. De a telek 

eladója KIKÖTI (magának) A SÍRHELYET, HOGY ŐT ÉS UTÓDAIT MAJD 

OTT HELYEZZÉK (örök nyugovóra). Sőt az a kitétel is hozzá volt sorolva a vevő 

és eladó között, HOGY Ő AZON A TELKEN TEMETKEZÉSI CÉLBÓL 

ÁTMEHESSEN, ahogyan ezt Ulpianus (D. 11, 7, 10) leírta. Efféle útról és sírhoz 

vezető útról szól egy Rómában látható szép felirat, e szavakkal. EHHEZ A 

SÍREMLÉKHEZ GYALOGÚT, ÁTJÁRÁS ÉS KÖRÜLJÁRÁS ENGEDTETIK 
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EROS AUG. L. ÍTÉLETE ALAPJÁN, A CAMPANIAI KÖZÚTTÓL JOBB 

OLDALRA A CALAMINAI KŐFAL ÉS AZ EUCARPIAI BÉRHÁZTÖMB 

KÖZÖTT, KÉT ÉS FÉL LÁBNYI SZÉLESSÉGBEN, EGÉSZEN A 

SÍREMLÉKIG. INNEN AZ EGÉSZ SÍREMLÉK KÖRÜL, ÁT AZ ÚTIG, AMÍG A 

SZÁNTÓFÖLDRE VEZET. TOVÁBBÁ AZ UGYANEHHEZ A SÍREMLÉKHEZ 

VEZETŐ ÚTON BEJÁRÁS ENGEDTETIK A MÁSODIK, AFINIA TYCA 

SÍREMLÉKÉHEZ, ÉS INNEN VÉGIG AZ EUCARPIAI KŐFAL  MENTÉN, 

AHOL AZOK VANNAK ÉS INNEN LEFELÉ EGÉSZEN A CAMPANIAI 

KÖZÚTIG (Gruter nyomán). A sírhoz vezető út említését találjuk még D. 8, 6, 7-

ben. Paulus (D. 8, 1, 3): A SÍRHOZ VEZETŐ ÚTON A SZOLGALOM a magánjog 

alá tartozik. Egyébként ha a sírhelyet úgy adják el, hogy ABBA SENKIT NE 

TEMESSENEK, AHOVÁ JOGOSULT LENNE TEMETNI, nem elég egy 

formátlan megállapodás ehhez, hanem stipulatióval kell azt megígérni, mondja 

Paulus (D. 11, 7, 11). 

 

XLI. Amikor a telket FELSZERELÉSSEL adják el. A HORDÓK, MELYEK 

A TELKEN VANNAK, A TELEKHEZ JÁRULNAK. Legtöbbször 

kijelentették, hogy a RABSZOLGA vagy valami más JÁRULÉK. 

 

Továbbá egyes esetekben a telket FELSZERELÉSSEL adták el (D. 21, 1, 33 pr.). 

Legtöbbször kijelentették, hogy A HORDÓK, AMELYEK EZEN A TELKEN 

VANNAK, JÁRULÉKOK. Marcellus (D. 18, 1, 60) szerint Írásba volt foglalva 

eladási kikötésként, hogy A HATVAN HORDÓ JÁRULÉKKÉNT A VEVŐT 

ILLETI. Paulus mondta (D. 18, 1, 40, 5), hogy KIJELENTETTE, AZOK A 

HORDÓK, AMELYEK A TELKEN TULAJDONOS (ELADÓ) TULAJDONÁT 

KÉPEZIK, JÁRULÉKAI (az adásvételnek). Ugyanez van a D. 19, 1, 27 alatt. 

Mindazt, amit az eladó JÁRULÉKNAK MOND, épen és sértetlenül köteles átadni, 

mint például, ha azt mondta, A TELEKHEZ HORDÓK JÁRULNAK. Alfenus (D. 

19, 1, 26) szerint Ha valaki, amikor telket ad el, azt mondta, hogy SZÁZ HORDÓ, 

AMI A TELKEN VAN, GARANTÁLTAN JÁRULÉK. Labeo (D. 19, 1, 54, 1): Ha 

ezt mondtad, NYOLCVAN HORDÓ JÁRUL A TELEKHEZ, AMELYEK BE 

VANNAK ÁSVA (a pincében). Ulpianus (D. 21, 1, 33 pr.) példának okáért, HA 

KIJELENTETTÉK, A TELEKHEZ HORDÓK JÁRULNAK. A hordók a 

raktárházakban sokszor be vannak ásva, ezért a raktárház eladásakor át kell engedni 

őket, hacsak nem vették ki őket kifejezetten az adásvételből (D. 18, 1, 76 pr.). 

Néha A RABSZOLGÁT IS JÁRULÉKNAK mondták, vagy valami mást. Paulus 

(D. 18, 1, 34 pr.) Ha a telek vételénél kijelentették, STICHUS RABSZOLGA 

JÁRULJON VELE. Gaius (D. 21, 1, 32) szerint Nem csak abban az esetben kell ezt 

így érteni, ha kifejezetten hozzátették: A TELEKHEZ JÁRUL STICHUS 

RABSZOLGA; hanem akkor is, ha azt mondták: MINDEN RABSZOLGA, AKI A 

TELKEN VAN, LEGYEN A VÉTEL JÁRULÉKA. Abban az egyedi esetben ez 

még tovább mehetett, amit a Firenzei kéziratban olvasunk (D. 21, 2, 15, 1): De ha a 

rabszolgát elperelik, amennyivel kevesebb lett emiatt a birtok értéke, meg kell 

becsülni a perben. Scaevola (D. 18, 3, 6, 1): Ha a szerződési kikötés alapján a telek 

meg nem vettnek számít (a vétel semmis), akkor az sem jár a vevőnek, AMIT 

JÁRULÉKNAK ÍGÉRTEK. Proculus (D. 18, 1, 68 pr.): Ha a telek eladásakor 
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kikötöd, hogy AMIT BÉRLETI DÍJ CÍMÉN A BÉRLŐTŐL BESZEDSZ, AZ A 

VEVŐ JÁRULÉKA LEGYEN. Labeo (D. 18, 1, 78 pr.): A VÍZCSÖVEK 

(VÍZVEZETŐ CSÖVEK) A VEVŐ JÁRULÉKAI, ígérték a szerződési kikötésben. 

Pomponius mondja (D. 21, 2, 16 pr.): Ha elperlik azokat a dolgokat, amelyek a 

megvásárolt telek kifejezett járulékai, az egyszeresre (simplum) felel az eladó. 

 

XLII. A telek eladásakor egyes dolgokat ki szoktak venni, úgymint A 

KÉZZEL VETETT GABONA, MINDEN GYÜMÖLCS, A KŐBÁNYÁK. A 

colonusról (földbérlőről) használt megegyezés. 

 

Amint a telkek eladásakor egyes dolgokat járuléknak mondanak: úgy ellenkezőleg, 

bizonyos dolgokat kivesznek. Paulus (D. 18, 1, 40, 3) A telek eladója A KÉZZEL 

ELVETETT GABONÁT KIVETTE.
1011

 Ugyanitt a 4. §-ban: Aki a telek eladásakor 

MINDEN GYÜMÖLCSÖT KIVETT. Iavolenus (D. 18, 1, 77): A telek eladásának 

szerződési kikötésében, AHOL AZON A TELKEN KŐBÁNYÁK VANNAK, 

AZOK KIVÉTELEK LEGYENEK. Aki a telket bérbe adta, majd valamilyen okból 

a telket eladta, köteles gondoskodni arról, hogy a bérlő a vevőnél is ugyanazon 

megállapodás alapján gyümölcsöztethesse (a telket). Így Ulpianus írja (D. 19, 1, 13, 

30): A telek eladója kikötötte, hogy a colonus határozott ideig még szedhesse a 

gyümölcsöket (használhassa a bérleményt). 

 

XLIII. Néha a telket úgy adták el, HOGY AZT MEGHATÁROZOTT 

BÉRLETI DÍJÉRT AZ ELADÓ BÉRBE VESZI. Néha pedig, HOGY AMÍG 

A VÉTELÁRAT MEGFIZETIK, BÉRBE VESZI. Vagy PRECARIUMBA 

(SZÍVESSÉGI HASZNÁLATRA) KAPJA A VEVŐ: és más járulékos 

megállapodások. 

  

Ellenben aki telket eladott, amikor eladta úgy, HOGY A TELKET HATÁROZOTT 

BÉRLETI DÍJÉRT BÉRLETKÉNT MAGA BÍRHASSA (D. 18, 1, 40). Paulus is 

így írt (D. 19, 1, 21, 4): Ha neked telket adok el úgy, HOGY AZT BÉRLETKÉNT 

HATÁROZOTT ÖSSZEG FEJÉBEN BÍROM. Sőt, ha a telek fele részét eladják 

azzal a kikötéssel, HOGY A VEVŐ A MÁSIK RÉSZT, AMIT (AZ ELADÓ) 

MEGTARTOTT, BÉRBE VESZI TÍZ ÉVRE, ÉVENTE HATÁROZOTT BÉRLETI 

DÍJ FEJÉBEN, ismerteti Iavolenus (D. 18, 1, 79). Néha helytállnak azért, HOGY 

AMÍG A TELJES VÉTELÁRAT KI NEM FIZETIK, AZ ELADOTT DOLGOK 

INGYENES HASZNÁLATKÉNT (PRECARIUMBAN) LEGYEN A VEVŐNÉL 

(D. 43, 26, 20). Ennek a formulának a hasznosságát írja le C. 4, 54, 3. Aki azzal a 

kikötéssel adott el birtokot, HOGY HA A VÉTELÁR HÁTRALÉVŐ RÉSZÉT 

HATÁROZOTT IDŐN BELÜL NEM FIZETIK MEG, A BIRTOK SZÁLLJON 

VISSZA RÁ, ha nem precariumként adta át a birtokot, akkor rei vindicatiót nem 

igényelhet, csak a vételből van keresete. Néha ezért AZ ELADOTT DOLGOT 

BÉRBE VESZI A VEVŐ, AMÍG A VÉTELÁRAT MEG NEM FIZETTÉK (D. 18, 

6, 17 és a D. 19, 2, 20, 1). Ezt megerősíti Iavolenus (D. 19, 2, 21) e szavakkal: Ha 

telket adnék el, megállapodunk, HOGY AMÍG A TELJES VÉTELÁRAT MEG 
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NEM FIZETIK, A VEVŐ HATÁROZOTT BÉRLETI DÍJÉRT A TELKET 

BÉRLETKÉNT BÍRHASSA. Labeo mondja (D. 18, 1, 78, 2), hogy telket valóban 

olyan kikötéssel is vesznek, HOGY A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉVEL ADJÁK 

ÁT NEKI (A VEVŐNEK) A (A TELEK) BIRTOKÁT. Egyes esetekben úgy 

állapodnak meg, HOGY A KÉSEDELMESEN MEGFIZETETT VÉTELÁRÉRT 

KAMATOKAT KELL FIZETNI (C. 4, 54, 5). Néha pedig az eladó és a vevő között 

megállapodás jött létre az eladott, de még át nem adott dolog őrzéséről (D. 18, 1, 35, 

4). 

 

XLIV. A LEX COMMISSORIA (jogvesztő kikötés) formulája és példái. 

 

Telket néha a LEX COMMISSORIA-val, jogvesztő kikötéssel adtak el. A lex 

commissoria példái ezek: Pomponius (D. 18, 3, 2): Amikor a telek eladója a 

szerződésben ilyen kikötést tett, hogy ha A HATÁRIDŐRE A VÉTELÁRAT NEM 

FIZETIK MEG, A TELEK NE LEGYEN ELADOTT. Továbbá Ulpianus (D. 18, 3, 

4 pr.) is: Ha a telek lex commissoriával kel el, azaz úgy, HOGY HA 

HATÁROZOTT IDŐN BELÜL A VÉTELÁRAT NEM FIZETIK MEG, A TELEK 

NEM SZÁMÍT ELADOTTNAK. Neratius (D. 18, 3, 5) így ír: A telek eladásakor 

kikötötték, HOGY HA HATÁROZOTT IDŐN BELÜL A VÉTELÁRAT NEM 

FIZETIK MEG, A DOLOG NEM SZÁMÍT ELADOTTNAK. Van a lex 

commissoriának más formulája is. Scaevola mondja (D. 18, 3, 8): Egy asszony 

telkeket adott el Gaius Seiusnak, és bizonyos pénzösszeget vett át foglaló címén, 

rögzítették a hátralékos vételár teljesítésének határidejét, amelyet ha a vevő nem tart 

be, a megállapodás szerint A FOGLALÓT ELVESZTI ÉS AZ ÉPÜLETEK NEM 

LESZNEK ELADOTTAK. Ugyanez van még Scaevolánál (D. 18, 5, 10, 1): Azon 

felül az eladó azt a feltételt illesztette be, HOGY HA A VÉTELÁRAT 

HATÁRIDŐRE NEM FIZETIK MEG ÉS AZ ELADÓ A TELKEKET NEM 

AKARJA MÁR ELADNI, AZOK EL NEM ADOTTNAK SZÁMÍTANAK. 

Pomponius (D. 18, 1, 6, 1) szerint HA A TELKET EGYÉVES, KÉTÉVES, 

HÁROMÉVES HATÁRIDŐRE AZZAL A KIKÖTÉSSEL ADJÁK EL, HOGY HA 

A MEGSZABOTT HATÁRIDŐRE A VÉTELÁR NINCS KIFIZETVE, A TELEK 

NEM SZÁMÍT ELADOTTNAK. Marcellinus (D. 44, 3, 2) Ha valaki azzal a 

kikötéssel adott el telket, HOGY HA A VÉTELÁRAT HARMINC NAPON 

BELÜL NEM FIZETIK MEG, A TELEK NINCS ELADVA. Africanus ugyanezen 

címben (D. 44, 3, 6, 1) írja: Eladtam neked a rabszolgát és megállapodtunk, HOGY 

HA HATÁROZOTT IDŐN BELÜL A VÉTELÁR NEM LESZ MEGFIZETVE, 

NEM SZÁMÍT ELADOTTNAK. Africanus (44, 7, 23) Ha valamit azzal a kikötéssel 

adnak el, HOGY HA A VÉTELÁR HATÁRNAPRA NINCS KIFIZETVE, AZ 

ELADATLAN DOLOGGÁ VÁLJON. Paulus (D. 4, 4, 38 pr.) megemlékezik arról, 

hogy Aemilius Larianus telket vett Obiniustól a lex commissoria (szabálya) szerint, 

a vételár egy részét átadva azzal, HOGY HA A VÉTELTŐL SZÁMÍTOTT KÉT 

HÓNAPON BELÜL A HÁTRALÉKOS VÉTELÁR FELÉT NEM FIZETI KI, A 

TELEK ELADATLAN LESZ. TOVÁBBÁ, HA MÁSIK KÉT HÓNAPON BELÜL 

A VÉTELÁR MARADÉK RÉSZÉT NEM SZÁMOLJA LE, A TELEK 

HASONLÓKÉPPEN ELADATLAN LESZ. Azt is bele szokták foglalni a 

szerződésbe, amelyről beszélünk, hogy HA AZ ELADÓ AZT A TELKET (ÚJRA) 



 137 

ELADJA, AMENNYIVEL KEVESEBBÉRT ADJA EL, AZT A (KORÁBBI) 

VEVŐTŐL BEHAJTJA, írja Ulpianus (D. 18, 3, 4, 3). 

 

XLV. A JOBB AJÁNLAT ESETÉRE VALÓ VISSZALÉPÉS formulája és 

példái. 

 

A telkeket, továbbá az épületeket, rabszolgákat jobb ajánlat esetére való 

visszalépéssel adják el, erről írnak D. 18, 2, 2 pr.; D. 18, 2, 11 pr.; D. 18, 2, 15 pr.; 

D. 18, 2, 16; D. 18, 2, 17. A jobb ajánlat esetére való visszalépéssel való eladás 

Paulus szerint így történt: AZ A TELEK LEGYEN A TIÉD, MEGVÉVE SZÁZ 

(ARANYÉRT), HACSAK VALAKI A LEGKÖZELEBBI JANUÁR 1-JÉIG NEM 

TESZ KEDVEZŐBB FELTÉTELŰ AJÁNLATOT, AMELYNEK 

KÖVETKEZTÉBEN A TULAJDONOS VISSZALÉP, D. 18,2,1. Ulpianus (D. 18, 

2, 9) Ha kifejezetten úgy állapodtak meg, hogy A VEVŐT SZABADJON 

VISSZAUTASÍTANI, HA KEDVEZŐBB FELTÉTELEKET AJÁNLOTTAK. Van 

más formulája is ennek a kikötésnek, D. 20, 6, 3, amelyben Ulpianus azt mondja: Ha 

a dolgot úgy idegenítették el, hogy HA HATÁROZOTT IDŐN BELÜL 

KEDVEZŐBB FELTÉTELT NEM ÉRKEZIK, AKKOR LEGYEN ÁTADOTT 

(akkor számítson dologi jogilag végrehajtottnak a traditio). Ugyanez van a D. 6, 1, 

41 pr.-ban: Ha valaki ezzel a kikötéssel vásárol, hogy HA VALAKI KEDVEZŐBB 

FELTÉTELEKET ÍGÉR, VISSZALÉP A VÉTELTŐL. Plautus is ezt a formulát 

ismerve adja elő a Foglyokban (Plaut. Capt. 179sqq.): 

Ergasilus: Jó, ÁLL AZ ALKU: HA JOBBAT NEM KÍNÁL VALAKI, 

MI (A FELTÉTEL) NEKEM S BARÁTAIMNAK JOBBAN MEGFELEL,  

én eladom magam, mint egy telket, a saját szerződési feltételeim szerint.
1012

 

 

XLVI. Más, AZ ADÁSVÉTEL FELBONTÁSÁRÓL ÉS A 

VISSZAVÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL. 

 

Amikor a dolgot úgy idegenítették el, HOGYHA NEM TETSZIK, akkor nem lett 

eladva (D. 18, 1, 3). Paulus (D. 18, 5, 6) írja: Ha úgy egyeznek meg, HOGY A 

DOLOG, AMIT ELADNAK, HA NEM TETSZENE, AKKOR HATÁROZOTT 

IDŐN BELÜL VISSZA LEHET ADNI. Ulpianus (D. 21, 1, 31, 22): Ha valaki úgy 

ad el, hogy HACSAK NEM NYERI MEG TETSZÉSÉT, ELŐRE RÖGZÍTETT 

HATÁRIDŐN BELÜL VISSZAVÉTETIK.  

Néha az eladási feltételek közé beillesztik, hogy A VEVŐ A DOLGOT 

VISSZAADJA, HA NEKI MEGSZABOTT IDŐN BELÜL A VÉTELÁRAT 

FELAJÁNLJÁK (C. 4, 54, 2). Proculus (D. 19, 5, 12) szerint: Ha a férj a 

feleségének telkeket adott el és az eladásba belefoglalták, hogy egymás között 

megállapodnak: HA EZ A HÁZASSÁG MEGSZŰNIK, AKKOR AZOKAT A 

TELKEKET, HA Ő MAGA AKARJA, UGYANAZON AZ ÁRON A FELESÉG A 

FÉRJÉRE ÁTÍRATJA. Paulus (D. 19, 1, 21, 4): Ha úgy adok el neked telket, HOGY 

SENKI MÁSNAK NEM ADHATOD EL, CSAK NEKEM. Ezzel egyezően mondja 
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Hermogenianus (D. 18, 1, 75), a telket azzal a kikötéssel adták el, HOGY HA AZT 

A VEVŐ ELADJA, NEM MÁSNAK, CSAK AZ ELADÓNAK IDEGENÍTI EL. 

 

XLVII.  A ZÁLOGTÁRGY ELADÁSAKOR szokásos kikötések. 

 

Néhány sajátságos kikötést volt szokás hozzáfűzni a zálogtárgy eladásához. 

Marcianus (D. 20, 5, 7 pr.) Ha a záloghitelező a kézizálogot vagy jelzálogot eladja 

azzal a megegyezéssel, HOGY SZABAD LEGYEN NEKI VISSZAADNI A 

VÉTELÁRAT ÉS A ZÁLOGTÁRGYAT VISSZAVENNI. Tryphoninus (D. 20, 5, 

12, 1) Ha a hitelező a zálogba adott tárgyat azzal a kikötéssel adta el, hogy NEM 

VÁLLAL HELYTÁLLÁST AZ ELPERLÉSÉRT. Papinianus (D. 21, 2, 68 pr.) írja, 

ha a zálogtárgyat azzal a kikötéssel adták el, hogy ELPERLÉS ESETÉN AZ 

ELADÓ NEM FELEL. És ez A HITELEZŐ JOGÁN VALÓ ELADÁS volt (D. 19, 

1, 11, 16), vagy A ZÁLOG KIKÖTÉSE SZERINTI ELADÁS (D. 31,89,4). Mégis, 

egyes esetekben a hitelező az elperlésért a saját
 
hitére helytállást vállalt. Pomponius 

(D. 13, 7, 8, 1) Ha több rabszolgát adtak zálogba, és közülük egyeseket a hitelező 

úgy adott el határozott árért, HOGY AZOK ELPERLÉSÉÉRT HELYTÁLL, ÉS A 

HITELÉT MEGKAPTA, a többi rabszolgát visszatarthatja, amíg neki biztosítékot 

nem adnak, hogy ELPERLÉS ESETÉRE MEGÍGÉRI, HOGY A JÖVŐBEN NEM 

LESZ MEGKÁROSÍTVA. Ezenkívül a zálogtárgyat néha a tartozás fejében 

magának a hitelezőnek adják el (D. 46, 3, 44, D. 19, 1, 52 pr.). De néha egyes 

esetekben (D. 13, 7, 34) az adós kéri a hitelezőt, HOGY MAGA (A HITELEZŐ)  

VEGYE MEG HATÁROZOTT ÁRON A ZÁLOGGAL TERHELT TELKET. 

Scaevola mondja (D. 19, 1, 52 pr.), hogy a hitelező a neki lekötött telket olyan 

kikötéssel adta el, HOGY AMIVEL ADÓTARTOZÁS CÍMÉN TARTOZIK, AZT 

A VEVŐ FIZESSE MEG. Ulpianus (D. 20, 6, 4, 1) mondja, hogy a hitelező úgy 

adott el: NE SZŰNJÉK MEG A ZÁLOGJOG, AMÍG NEM KAP BIZTOSÍTÉKOT. 

Ugyanez van a D. 13, 7, 13 pr.-ban: Ha a hitelező eladja a zálogtárgyat, 

megállapodik a vevővel, HOGYHA AZ ADÓS A VÉTELÁR ÖSSZEGÉT 

MEGADJA A VEVŐNEK, KAPJA VISSZA A SAJÁT DOLGÁT. Marcianus (D. 

20, 5, 7, 1) írja: Ha a zálogtárgy úgy kel el, HOGY HA MEGSZABOTT IDŐN 

BELÜL AZ ADÓS A VÉTELÁRAT KIFIZETI, AZ ADÁSVÉTEL HATÁLYÁT 

VESZTI. 

 

XLVIII. Az adásvétel különböző kikötései. Formula: AZ ELADÓ 

TARTÓZKODJON A CSALÁRDSÁGTÓL. 

 

Ezeken kívül más kikötéseket is kapcsoltak az adásvételhez. Iulianus (D. 18, 1, 41 

pr.) Attól, aki másnak (zálogba) lekötött telket bír, az adásvételnél a következőt 

kérdezték: HOGY NEKI EL LESZ ADVA, HA AZT FELSZABADÍTJA (A 

TERHEK ALÓL), DE LEGKÉSŐBB ELSEJÉIG FELSZABADÍTJA. Pomponius 

írja (D. 19, 1, 6, 2): Ha neked építési telket adtam el határozott áron és átadtam a 

birtokát úgy, hogy HA A HÁZTÖMB FELÉPÜLT, A TULAJDONJOGÁT FELE 

RÉSZBEN RUHÁZD ÁT RÁM. Ulpianus (D. 19, 1, 13, 24) Ha a telek vevője és 

eladója úgy állapodott meg, hogy HA AZOKAT A FÖLDEKET A VEVŐ VAGY 

AZ ÖRÖKÖSE ELADJA, ANNAK FELE RÉSZÉT AZ ELADÓNAK JÁR. 
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Scaevola (D. 12, 6, 67, 2) írja: Titius, mivel sok hitelezője van, köztük Seius, a 

vagyonát, magánkézből való ELADÁSSAL, Maeviusnak ÁTENGEDTE AZZAL, 

HOGY ADJON BIZTOSÍTÉKOT (KEZESKEDJEN) A HITELEZŐINEK. Az 

eladásokhoz tartoznak az alábbiak is: Scaevola írja (D. 2, 14, 47 pr.) A telek vevője 

BIZTOSÍTÉKOT AD, HOGY HÚSZAT MEGFIZET és kötelezte magát 

stipulatióval. Majd ezután az eladó garantálta, HOGY BELEEGYEZIK ABBA, 

HOGY MEGELÉGSZIK TIZENHÁROMMAL IS, HA AZT BIZONYOS 

HATÁRIDŐN BELÜL MEGKAPJA. Az adós pedig beleegyezett a teljesítésbe 

azzal, hogy HA EZ A TELJESÍTÉS AZ ELŐRE MEGSZABOTT HATÁRIDŐN 

BELÜL NEM TÖRTÉNNE MEG, ÚGY AZ ELSŐ STIPULATIÓBÓL EREDŐEN 

(AZAZ A HÚSZRA) LESZ ELLENE KERESET. Neratius
1013

 (D. 2, 14, 58): Ha 

mindazért, amit az adásvételből köteles vagyok neked szolgáltatni, helytálltam, és 

mivel te tartozol (még) nekem a vételárral, megállapodtunk, HOGY TE NEKEM 

SZINTÉN HELYTÁLLSZ MINDEN ELADOTT DOLOGRA, AMELYÉRT ÉN 

NEKED HELYTÁLLTAM, HA A VÉTELÁRAT NEKEM NEM FIZETNÉD 

MEG.  

Azt is hozzá szokták még tenni az adásvételhez, hogy AZ ELADÓ 

TARTÓZKODJON A CSALÁRDSÁGTÓL: amit ha nem tesznek hozzá, akkor is 

felelni kellett érte (D. 18, 1, 68, 1). B. Ambrosius írja (off. 3, 10) Mit mondjak a 

többi szerződésről, de leginkább a földek összevásárlásáról, vagy az átruházásokról 

illetve a formátlan megállapodásokról? Nemde a tisztesség formulái voltak, 

TARTÓZKODJON A CSALÁRDSÁGTÓL, és azt, akinek a csalárdságát 

megállapították, kétszeres büntetésével sújtották. Ez volt a CSALÁRDSÁG 

ZÁRADÉKA, amelynek sokféle fajtájáról beszélek ott, ahol a stipulatiók formuláit 

érintem. 

Végül az eladó az eladási feltételeket bölcs belátással fogalmazta meg (D. 2, 14, 

39). A dolgok tulajdonának átruházásában bármilyen megegyezés volt, úgy volt 

érvényes (D. 2, 14, 48).  Pomponius írja (D. 41, 2, 26) A dolog határozatlan részét 

sem átadni, sem megszerezni nem lehet: például ha így ruházom át neked, 

MINDAZ, AMI AZ ÉN JOGOMON AZON A TELKEN VAN. 

 

XLIX. ÖRÖKSÉG ELADÁSA hányféle módon volt lehetséges? Stipulatio: 

AMENNYI KÉSZPÉNZ AZ ÖRÖKSÉGBŐL ÁTHÁRAMLOTT. Némely 

dolgokat azokból KI SZOKTAK EMELNI. 

 

Egykor az örökséget gyakran eladták. Ez néha olyan módon történt, hogy AMINT A 

HAGYATÉK MEGNYÍLIK, NEKED ELADOTT LESZ (D. 18, 4, 11). Olykor az 

örökség eladásakor azt tették, HOGY AMI AZ ELADÓ JOGÁN VOLNA, 

ELADJÁK, ÉS KÉSŐBB SENKINEK SEM KELL HELYTÁLLNIA ÉRTE (D. 18, 

4, 10). Mások így állapodtak meg, AMILYEN JOGON BÍRJA AZ ELADÓ, ÚGY 

BÍRJA A VEVŐ IS (D. 18, 4, 13). 

Az örökség vételének stipulatiója magában foglalta ezeket a szavakat: 

AMENNYI PÉNZ AZ ÖRÖKSÉGBŐL RÁD HÁRAMLOTT. Celsus (D. 50, 16, 

97) írta, hogy amikor stipulatióval megígértetjük: AMENNYI PÉNZ TITIUS 

                                                           
1013 Ugyanezt a többszörösen tömörített mondatot idézi még a LXI. fejezetben is! 
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ÖRÖKSÉGÉBŐL RÁD HÁRAMLOTT. Paulus (D. 45, 3, 20, 1) megjegyzi: A 

gyámok a nagyapai rabszolgájának megparancsolták, hogy azzal, akinek az elhalt 

örökségét eladják, stipulatióval így ígértesse meg: AMENNYI PÉNZ ŐREÁ 

HÁRAMLOTT. Iulianus (D. 15, 1, 37 pr.) írja: Ha a fiad hitelezője téged örökösévé 

nevezett és te az ő örökségét eladod, a stipulatio azon részéből, AMENNYI PÉNZ 

AZ ÖRÖKSÉGBŐL RÁD HÁRAMLOTT, felelsz a különvagyonért. Továbbá 

ilyesféle szavakat látunk alkalmazni, hogy ami az örökségből átszáll arra az időre, 

amikor az eladás történik, azt eladottnak tekintik (D. 18, 4, 2, 1). Az örökség 

eladásakor KIVESZIK NÉHA A KÜLÖNVAGYON NÉLKÜLI RABSZOLGÁT 

(D. 18, 4, 2, 12). Az örökség eladója egyes esetekben MAGÁNAK KÖTÖTTE KI 

AZ ÉPÜLETEKET. Labeo (D. 18, 4, 25) írja, hogy A HAGYATÉKOT ELADJA, 

KIVÉVE AZ ÖRÖKLÖTT TELKET. 

 

L. A KÖVETELÉSEKET hogyan szokták eladni? 

 

Még a követelést is elidegenítették (D. 18, 4, 4 és D. 18, 4, 17). Néha továbbá a 

KÖVETELÉST úgy adták el, AHOGY VOLT (D. 21, 2, 74, 3). Néha maga az adós, 

akiknek a tartozását eladták, KIJELENTETTE, HOGY HATÁROZOTT 

ÖSSZEGGEL TARTOZIK, néha pedig HATÁROZATLANNAL. 

 

LI. A vevő stipulatióval megígértette, hogy A TELJES BIRTOK KERÜL 

ÁTADÁSRA. Továbbá, hogy ZAVARTALANUL BÍRNI, BIRTOKOLNI 

LEHET. 

 

A vevő stipulatiót kért az eladótól, hogy SZABAD BIRTOKOT RUHÁZ ÁT (D. 19, 

1, 3, 1). Továbbá, hogy ZAVARTALANUL LEHET BIRTOKOLNI. Ulpianus írja 

(D. 19, 1, 11, 8): Nézzük, hogy aki úgy adott el, hogy ZAVARTALANUL LEHET 

BIRTOKOLNI, az miért köteles helytállni. Nagy a különbség ugyanis, úgy vélem, 

hogy azt ígérik-e, hogy SEM Ő MAGA ELADÓKÉNT, SEM AZ Ő HÁZANÉPE 

NEM OKOZZÁK, HOGY NEM LEHET BIRTOKOLNI, vagy BÁRKI MÁS. Majd 

alább: Ha az eladó nyíltan ki is jelenti, hogy NEM FELEL SAJÁT MAGÁÉRT ÉS 

ÖRÖKÖSEIÉRT, HA MIATTUK NEM LEHET ZAVARTALANUL 

BIRTOKOLNI. Efféle stipulatiókat említ a D. 45, 1, 38 pr. ezekkel a szavakkal: Az 

efféle stipulatio ezt tartalmazza: ÍGÉRED, HOGY ZAVARTALANUL LEHET 

BIRTOKOLNI? Paulus (D. 45, 1, 38 pr.) írja: Ugyanaz van azokban a 

stipulatiókban: ZAVARTALANUL LEHET BIRTOKOLNI. Továbbá: SEM TE, 

SEM AZ ÖRÖKÖSEID CSELEKMÉNYE ÁLTAL NEM CSÖKKEN. Ebből a 

stipulatióból akkor lehet perelni, ha elperelték a dolgot, azaz a vevőtől elvitték vagy 

elvezették. Ugyanis az ilyet (dolgot) nem lehetett tovább birtokolni. Iulianus (D. 21, 

2, 8) írja: Az eladó kötelezve van, HOGY HELYTÁLLJON, HOGY AZT A 

RABSZOLGÁT ZAVARTALANUL LEHET BIRTOKOLNI. Ulpianus (D. 21, 2, 

21, 2) Helyes, hogy a stipulatióból lehet perelni, ahogy maga Iulianus ugyanabban a 

könyvben leírta, hisz nem LEHET AZT ZAVARTALANUL BIRTOKOLNI, 

aminek a vételárát ha (a vevő) nem fizeti meg, az ellenfél által elvezettetik 
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(elvonatik). Ulpianus (D. 21, 2, 25)
1014

 szerint: Bár nincs elperelve, mégis 

CSÖKKENT (MÉRTÉKŰ) A BIRTOKLÁSOD, ha korábban a saját akaratodból 

veszett el a dolog. Pomponius (D. 21,2,29 pr.) Követelheted tőlem a vételárat az 

eladó keresetével, mintha ZAVARTALANUL BIRTOKOLHATNÁM A DOLGOT. 

Ugyanebben a címben (D. 21, 2, 34, 1) Nekem stipulatió duplaeból (kétszeresre 

menő ígéretből) eredően keresetem lesz, mivel mindegy, hogy milyen keresettel 

perelték el úgy, hogy NEM TUDOK BIRTOKOLNI. 

 

LII. AZ ELPERLÉS ESETÉRE biztosítékot szoktak adni. AZ 

EGYSZERESRE ÉS A KÉTSZERESRE MENŐ STIPULATIÓK. 

 

Legtöbbször az adásvételben rögzítik, hogy AZ ELADÓNAK MILYEN 

MÉRTÉKBEN KELL HELYTÁLLNIA AZ ELPERLÉSÉRT (D. 21, 2, 60). 

Modestinus (D. 45, 1, 102 pr.) írja: Az eladók BIZTOSÍTÉKOT ADNAK a vevőnek 

az elperlésért, AMENNYI AZ ÉRDEKSÉRELME: de különösen ELISMERVE, HA 

A DOLOG PER ÁLTAL KIADÁSRA KERÜL, a vevőnek stipulatióval megígérték. 

Hermogenianus (D. 21, 2, 74 pr.) Ha megegyeztek, hogy ELPERLÉS ESETÉN 

TÖBBET VAGY KEVESEBBET KELL ADNI, MINT AMENNYIT VÉTELÁR 

CÍMÉN FIZETTEK, a megállapodást be kell tartani. Mindenesetre amikor telket 

adtak el, annak a régiónak a szokása szerint, ahol az ügyletet megkötötték, az 

elperlésért helyt kell állni (D. 21, 2, 6). Ha az eladásról nem kötöttek ki semmit, 

elperlés esetén az eladó mennyit köteles teljesíteni; az egyszeresnél nem kellett 

többet fizetnie, elperlés miatt, és a vételi kereset természetéből adódóan, a vevő 

érdeksérelmét (kellett megfizetnie). 

A vevő ezért néha AZ EGYSZEREST, néha A KÉTSZEREST 

STIPULÁLTATTA ELPERLÉS ESETÉRE (D. 21, 2, 11 pr. és D. 21, 2, 56 pr.). Az 

aedilis curulisek edictumában elrendelték, hogy az eladó A RABSZOLGÁÉRT A 

KÉTSZEREST ÍGÉRJE MEG, (D. 21, 2, 37, 1). Ettől kezdve állandó volt a 

rabszolgák adásvételében A KÉTSZERESRE MENŐ STIPULATIO, számol be 

erről Ulpianus (D. 21, 1, 31, 20). Ezt megerősíti a D. 19, 1, 4 pr.: A tulajdonos 

indítványozta a rabszolga adásvétele alapján ELPERLÉS MIATT A KÉTSZEREST 

KIKÉNYSZERÍTENI (D. 15, 1, 7, 6). Ulpianus mondja (D. 10, 2, 49), hogy az 

örökös, aki rabszolgát adott el, a kétszeresre menő helytállásban állapodott meg. 

Ugyanez (D. 21, 2, 37, 1): Nem minden dologért kell a kétszerest ígérni, csak 

azokért, amelyek értékesek, mint esetleg gyöngyök, értékes díszek vagy selyemruha, 

vagy bármi más, amit nem kevés áron adtak el. A KÉTSZERESET KELL 

MEGÍGÉRNI, de nem kell kezest adni ezen a címen, hacsak nem éppen ebben 

állapodtak meg.  Ulpianus ugyanitt (D. 21, 2, 56 pr.) Paulussal egyetértve írta. Ha 

rabszolgát adnak el, figyelmeztet Paulus (D. 21, 2, 56, 2), a KÉTSZERESRE MENŐ 

STIPULATIÓHOZ A RÉSZBEN hozzáfűzése szükséges. Ha ugyanis csak részben 

perlik el, akkor is lehet perelni a stipulatióból. Néha meg úgy egyeznek meg, hogy 

NEM ÁLLNAK HELYT A KÉTSZERESÉRT (D. 18, 1, 72 pr.). Mert az aedilis 

curulisek edictumával ellentétesen is szabad volt megegyezni (D. 2, 14, 31). 

 

                                                           
1014 Brissonius itt nagyon lerövidíti a tényállást: Ulpianus olyan jogesetben dönt, ahol az evictio előtt a 
vevő maga felszabadította a rabszolgát – ezért tagadja meg tőle a keresetet a jogász az eladó ellen. 
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LIII. Amikor AZ ELPERLÉSRE KEZEST adtak, máskor megállapodtak, 

hogy NEM KELL ADNI. 

 

Mikor fogad el a vevő az elperlés esetére kezest (D. 18, 5, 3, D. 18, 6, 19 (18), 1, C. 

8, 44, 11.), akit köznapi nyelven a MÁSODIK JOGELŐDNEK neveztek (D. 21, 2, 4 

pr.). De nevezték A VÉTEL KEZESÉNEK (D. 21, 1, 56), és az ELADÁS 

KEZESÉNEK (D. 19, 1, 24, 2) is. De aki rabszolgát adott el, nem volt köteles kezest 

adni az elperlésért, kivéve, ha éppen ebben állapodtak meg (D. 21, 2, 4 pr.). Mert ha 

valaki mégis így állapodik meg, akkor köteles (D. 21, 2, 56, 3). És így az 

adásvételhez kezesek kapcsolódnak (D. 46, 1, 45). Amikor megállapodnak, hogy 

KEZESSEL FELE A KÉTSZERESRE (D. 18, 1, 72 pr.).  

Továbbá, amikor a vevő attól tartott, hogy perben tőle a megvásárolt dolog 

tulajdonjogát elvonnák, meg szokott egyezni az eladóval, HOGY HA A 

VÉTELÁRBÓL VALAMILYEN ÖSSZEG NÁLA FENNMARAD (fedezetlenül), 

AMÍG NEKI AZ ELADÓ NEM AD KEZEST (D. 18, 5, 10, 1). Néha ezzel 

ellenkezőleg állapodtak meg, HOGY AZ ELADÓ NE ADJON KEZEST. Varro: A 

latin nyelvről szóló munkájában (5, 7) írja: Az volt a szokás, ha az alperes a 

megkezdett perben nem volt képes maga helyett mást állítani. Később biztosítékot 

kezdett adni a szerződési formula szerint, hogy az, aki eladta a földbirtokot, NE 

ADJON KEZEST. Attól fogva azt kezdték írni a rabszolga eladási feltételében, hogy 

KEZEST NEM KÖVETEL, NEM KELL ADNI. 

 

LIV. Az eladó meg szokott egyezni, hogy ELPERLÉS ESETÉN NE LEGYEN 

KÖTELEZVE. 

 

Hasonlóképpen néha az eladó megegyezik, hogy ő ELPERLÉS ESETÉN NE 

FELELJEN. Pomponius (D. 19, 1, 6, 9) írja: Ha az eladó tudott a kötelemről vagy 

(tudva) más dolgát adta el, és hozzátették, hogy EZEN A JOGCÍMEN SEMMIÉRT 

SEM FELEL. Ugyanez (D. 24, 1, 31, 2) szerepel: Ha a férj a feleségnek, vagy 

fordítvat, valamit valóságos áron eladott, de ajándékról állították ki a szerződést, 

hogy AZ ELADÓ NE LEGYEN KÖTELES HELYTÁLLÁST VÁLLALNI. 

Ulpianus írja (D. 19, 1, 11, 15): Ha valaki rabszolgát adott el azzal a feltétellel, hogy 

HARMINC NAPON BELÜL MEGÍGÉRI A KÉTSZEREST (STIPULATIO 

DUPLAE), AZON TÚL PEDIG NEM ÁLL HELYT. Ugyanabban a címben (D. 19, 

1, 11, 18): Ha az eladáskor nyíltan kijelentik, hogy ELPERLÉS MIATT 

SEMMIÉRT SINCS HELYTÁLLÁS. Ehhez hasonló formulát találunk a D. 18, 4, 

10-ben. 

 

LV. A vevőt A SZABAD BIRTOKBA BEIKTATJÁK és mi módon? A 

SZABAD BIRTOKOKRÓL SZÓLÓ OKIRAT. 

 

Egykor az eladó vagy az ő megbízásából más, a vevőt az eladott telek szabad 

birtokába köteles volt beiktatni. Egyébként ha (a telek) birtokának átadása az eladó 

részéről semmilyen aktussal nem történt meg, úgy találták, hogy nem vevőként, 

hanem birtokfoglalóként birtokol (D.41, 2, 5). Császári rendelkezés szerint (C. 8, 27, 

13) Aki földet hitelezőtől vásárolt, ha A SZABAD BIRTOKBA NEM IKTATTÁK 
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BE, semmilyen keresete nem volt. Ulpianus (D. 42, 1, 15, 6) írja: Bizonyosan miután 

A VEVŐT BEIKTATTÁK A BIRTOKBA. Tehát az eladó kijelentette, hogy Ő A 

SZABAD BIRTOKOT ÁTADJA (D. 41, 2, 18, 2), vagy elrendelte, hogy A VEVŐ 

LÉPJEN BE A SZABAD BIRTOKBA, vagy megbízást adott másnak, hogy a telek 

birtokát a vevőnek átadja (D. 43, 16, 18 pr.). Így mondja Paulus (D. 49, 14, 50): 

Stalticiust, aki a birtokokat a császári procurator
1015

 határozata alapján kapta, A 

SZABAD BIRTOKBA BEIKTATTÁK. Ulpianus (D. 41, 2, 34 pr.) Ha ENGEM 

BEUTALSZ A CORNELIUS-TELEK SZABAD BIRTOKÁBA. Ugyanez (D. 41, 2, 

33): a telek eladója MEGBÍZ valakit, hogy A VEVŐT A SZABAD BIRTOKBA 

BEIKTASSA. Így mondja Marcellus is (D. 43, 16, 12), hogy az eladó utasította a 

colonust (a földbérlőjét), akinek az eladott földet bérbe adta, hogy ADJA ÁT A 

BIRTOKOT A VEVŐNEK. A valamely dolog birtokába való bevezetésnek egyik 

formája volt: MEGTILTANI A BELÉPŐVEL SZEMBENI ERŐSZAK 

ALKALMAZÁSÁT (D. 41, 2, 52, 2). Legtöbbször A SZABAD BIRTOKRÓL 

rendelkező okiratot állítottak ki, amellyel a vevőt az eladó akaratából a teljes 

birtokba beiktatják, írja: C. 4, 3, 8, 12; C. 4, 19, 12; C. 7, 32, 2. Lehet, hogy A 

VÉTELI OKIRAT nem tartalmazta, HOGY A VEVŐNEK ÁTADJÁK A 

BIRTOKOT, mégis az igazság kedvéért úgy kell tekinteni, ha az eladó tudtával az 

eladott telek birtokába került (C. 7, 32, 3). Főleg, ha valaki az út, gyalogút, 

marhacsapás, vízelvezetés (szolgalmi jogát) veszi meg egy idegen telken át, mivel a 

szabad birtok átadása nem történt meg, Labeo szerint biztosítékot kell adni: AZ 

ELADÓ NEM FOG SEMMIT TENNI, AMI ÁLTAL A VEVŐ JOGA 

KISEBBEDNE (D. 8, 1, 20). Ezt a véleményt Pomponius is megerősíti (D. 19, 1, 3, 

2). 

 

LVI. Eladásokat szoktak KIKIÁLTÓK ÁLTAL (azaz árverés útján) is kötni. 

 

Közismert, hogy egykor régen kikiáltók révén adták el mind a köz-, mind a 

magándolgokat. A soron következő szerzőkkel bemutatjuk, hogy milyen módon 

adták el a rabszolgákat, az igásállatokat, az árucikkeket, a földeket, az építési 

telkeket, az épületeket a magánügyletekben. Heródiánosz (II. könyv): Volt egy 

bizonyos Klearkhosz, fríg nemzetségű, aki az állami szokás szerint kikiáltóval 

adatott el. Apuleius: Aranyszamár című munkájában (8, 23-24): Miután az 

igásállatok testét felfrissítették, hogy annál jobb árat kapjanak értük, majd kivitték a 

vásárra: A KIKIÁLTÓ HARSÁNY HANGON HIRDETTE SORRA 

MINDEGYIKNEK AZ ÁRÁT, S A LOVAK ÉS A TÖBBI SZAMARAK 

CSAKUGYAN NAGYPÉNZŰ VEVŐK KEZÉRE KERÜLTEK.
1016

 Ugyanez van a 

IX. könyvében (9, 15): Másnap engem ismét elvezettek és ISMÉT
1017

 ÁRVERÉSRE 

BOCSÁTOTTAK. Horatius: Ars poeticájának 419. sorában is:  

Mint ÁRUJÁHOZ tömeget gyűjtő KIKIÁLTÓ.
1018

 

Martialis I. könyve, 85. epigramma 1. sorában:  

Jól mívelt lankát kínált eladásra a praeco (a kikiáltó) 

                                                           
1015 Magas közigazgatási hivatal a principátus korától. 
1016 Révay József fordítása. 
1017 A latin jobban kifejezi: a kikiáltó hangjának veti alá, a kikiáltónak veti alá. 
1018 Muraközy Gyula fordítása. 
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Sok szép hold földdel város alatti majort.
1019

  

Cicero (Att. 12, 40) ezt írja: Scapulanus kertjei, úgy látszik, végrehajtás alá 

kerülnek, részben a te kedvedért, részben az miénkért, hogy ELÁRVEREZZÉK. 

Livius (6, 4): A TELKET ELÁRVEREZTETI. Seneca, A haragról (3, 22): a többit 

ÁTADJÁK A KIKIÁLTÓNAK.  Josephus Flavius, A zsidó régiségek (19, 1) című 

munkájában írja: Volt egy derék Aruntiosz az eladásra kínáló kikiáltók között, aki a 

hangjának erősségét használva a legjobban megszedte magát vagyonnal, hasonlóan 

a leggazdagabb rómaiakhoz. Képes volt arra, hogy amire csak vágyna, szívesen 

megtehetné város szerte. A tréfálkozó Cicerónál pedig, aki levélben ezt mondja 

Atticusnak (Att. 13, 12): Eladtad a ligariait drágán. Ezután bármit írtam, NEKED 

ADOM KIKIÁLTÁSRA. Így adják el annak a vagyonát is, aki a hitelezői elől 

alattomosan bujkál, írja Cicero (pro Quint. 15): Arról az emberről A KIKIÁLTÓ 

HANGJA MONDTA MEG ELŐRE (A VÉTEL ELŐTT A HIBÁKAT) ÉS 

RÖGZÍTETTE AZ ÁRAT.
1020

 És ugyanitt kissé korábban: Akinek nincs ily módon 

ekkora szerencséje, de mégis elfogják és még a legnélkülözhetetlenebb ruháját is, 

megszégyenítő módon, ELÁRVEREZIK. 

 

LVII. Formulák, amelyekkel a kikiáltók AZ ELADÓ DOLGOKAT 

MEGNEVEZIK, ÁRVERÉS KIHIRDETÉSE. 

 

Továbbá az eladó dolgok a kikiáltó által előre megfogalmazott szavakkal keltek el. 

Cicero (off.3, 13) rámutat: Semmi sincs olyan ésszerűtlen, mintha a tulajdonos 

parancsára a kikiáltó EZT MONDANÁ ELŐRE: EGÉSZSÉGTELEN HÁZAT 

ADOK EL. Ugyanez a Verres elleni beszédében (Verr. 3, 16): Ha A KIKIÁLTÓ 

nyilvánosan, a te parancsodra, ELŐRE MEGMONDJA, HOGY NEM TÍZ 

MODIUS GABONA, HANEM CSAK A FELE RÉSZE ELADÓ. Plautus 

Stichusában (Stich. 190sqq.) Gelasimus, a kikiáltó élősködője, vágyván 

megajándékozni magát egy saját árveréssel, hogy pénzre tegyen szert, így kiált:  

TRÉFÁKAT, VICCEKET ADOK EL, GYERTEK, SZABAD! 

Hasonlót találunk Lukiánosznál, a Biónban, Mercurius Pythagorasz kikiáltójaként 

így hirdetett hangosan: Eladom a legjobb életet, a legtiszteletreméltóbbat! Ki fogja 

megvenni? Ki akar emberek feletti lenni? A kikiáltók kikiáltásával tartott 

árverésekről szól Cicero (orat. 11 és leg. agr. 18): ahol a leghaszontalanabb árverező 

emberek vannak, miután felélték a vagyonukat, inkább az árverési csarnokban, 

mintsem az utcán a hármas útelágazásnál vagy a keresztúton (vannak), ahol, ahogy 

Martialis mondja, a pénz keserű elköltésének árverése volt. További árverési 

formulát, amit a kikiáltó az árverésen mondott, idéz Plautus Az ikrekben (Men. 

1157sqq.), miután Menaechmus kérdezett, Messenio így válaszolt: 

A kikiáltó tisztét rám bízzátok. 

Men.: Tiéd. 

Mes.: De hát akarod, hogy már kikiáltsam? Melyik napon? 

Men.: Hogy hét nap múlva tartjuk az árverést. 

Majd alább:  

                                                           
1019 Csengery János fordítása. 
1020 Nyílt célzás a rabszolgák eladásának szokásos módjára, árverésen, a rabszolgapiacon. 
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Mes.: ÁRVERÉS LESZ MENAECHMUSSZNÁL, HÉT NAP MÚLVA, 

HAJNALON. 

SZOLGA, BÚTOR, TELEK ÉS HÁZ, MINDEN ÁRVERÉSRE JUT;  

CSAK KÉSZPÉNZT KELL FELMUTATNI, BÁRKI BÁRMIT 

MEGVEHET.
1021

 

Lukiánosznál a Biónban: Te, óh, Hermész kiáltsd ki és hívd egybe a Kegyes 

Akaratból a vásárlókat, hogy legyenek jelen a vásárcsarnokban! Elárverezzük 

minden ismert filozófus könyvét, kiválogatva és feldíszítve. Ha viszont valaki azonnal 

nem tud ezüstöt fizetni, a jövő évre majd megfizeti, miután kezest állított. 

 

LVIII. AZ ÁRVERÉS KIHIRDETÉSÉNEK módja és formulái. Az adós 

VAGYONÁNAK ÁRVERÉSRE KIFÜGGESZTÉSE. 

 

Mindenesetre közönségesen, írásbeli hirdetésen kifüggesztve, (nyilvánosan) 

elhelyezett hirdetőtáblán fel szokták írni az elkövetkezendő árverési napokat, eladási 

ajánlatokat, feltételeket. Mivel írásban előre megjelölték a határnapot, amikor bárki 

szabadon licitálhatott az árra, és aki a licitációban győzött, annak ítéltessék a dolog. 

Cicero (Att. 13, 5): Ha neked úgy tetszik, szólj Balbusnak A KITŰZENDŐ 

ÁRVERÉSRŐL. Ugyanez a Quintiusért mondott beszédében (4): Publius Quintius 

Galliában KITŰZTE AZ ÁRVERÉST, HOGY AZT NARBÓBAN FOGJA 

MEGRENDEZNI. Ugyanő a Levelekben  Ratilius Tribunushoz (ad. Q. fr. 2, 6): 

TÁBLÁN TETTE KÖZZÉ, HOGY A CATO-I CSALÁDI VAGYON ELADÓ 

LESZ. És (off. 3, 17): Ha ÉPÜLETEKET HIRDETSZ KI ÁRVERÉSRE, A 

TÁBLÁT úgy RAKOD KI, mint egy vadászhálót. Ugyanez a Caecina-ért (6): OTT 

VAN A TÁBLÁNÁL, jóllehet Ebutius. Ugyanez a Rullus ellen (leg. agr. 2, 67): 

Vajon ez-e a kiírás, vagy Veratianus ÁRVERÉSÉNEK TÁBLÁJA? Ugyanez 

Catilina ellen (8): Az én jóindulatomból lettek az új TÁBLÁK kihirdetve, de 

ÁRVERÉSIEK. Így a TÁBLÁK nevét el kell fogadni (Att. 12, 39 és 13, 25). Plinius 

27. levelében írja (7, 27): Ezért elhagyták és elátkozták a magányos házat, és 

teljesen átengedték a rémnek.
1022

 Mégis kihirdették árverésre, hátha VALAKI, nem 

ismervén a sok rosszat, MEGVENNI VAGY BÉRBE VENNI akarja. Az athéni 

filozófus, Athenodórosz, elolvasta a táblát… Néha az árverés napja is közzé volt 

téve, mondja Cicero (Att. 13-14).  

Árveréseket bankárok részvételével is tartottak, akik a táblákra az árakat és 

(járulékos) költségeket feljegyezték, ahogy ezt Cicero (Caecin. 6) és Seneca a fent 

említett Controversiae című művében és Quintilianus (11, 2) írja. Bankárok által 

tartott adásvételeket ír le Ulpianus (D. 5, 3, 18 pr.) és Scaevola (D. 46, 3, 88). 

Továbbá Suetonius Nero életrajzában (5).  

Kétségtelenül, ha az adós vagyona úgy áll, hogy el kell árverezni, a praetor 

megengedte, hogy azok a hitelezők, akik bejelentették igényüket, kihirdessék az 

eladás szerződési kikötéseit és feltételeit, amelyek láthatók. Amely tényről a 

kifüggesztett táblát e mondatban jellemezte Theophilius Institutiójában: „Ez volt az 

árverési hirdetmény, a városnak jól ismert részein ezek láthatóak. Ó, jaj, 

adósságaink lévén, minden beletartozott az árverésbe. A mi hitelezőink ennek 

                                                           
1021 Devecseri Gábor fordítása nyomán. 
1022 A levélben egy athéni házról mesél a szerző, ahol kísértetek jártak. 
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megmaradó részét eladogatták. A vevő, aki venni akar, ezután közülünk keveseket 

hagyott érintetlen és a harmadik napon megérkezett az, akire rábízta a végrehajtást, a 

javak eladását. Ezzel a hátralévő részt, az eladás szabályát, kihirdették az árverési 

hirdetményben elrendeltek szerint. Ó, a piacon lévő a hitelezőkkel, a beszéd 

kedvéért, a figyelmet az adósságok felé terelte. Hogy minden egyes adós betartsa a 

szabályt.‖ Akkor ugyanis, hogy ugyanazt alávessék, a hitelezők maguk közül egyet 

választottak, aki az árverést vezette, akit magisternek hívtak.  

Ha az adós a hitelezők elől, kiváltképpen félelem miatt vagy csalárdságból 

elbujdosott; ERRŐL A VÁROS LEGFORGALMASABB HELYEIN 

KIFÜGGESZTETT ÍRÁSOS HIRDETMÉNYEKET találok, AZ Ő ZÁROLT 

VAGYONUKRÓL, amelyeket azok barátai és pártfogói, akik a távollevőket védeni 

vagy helyettük teljesíteni készültek, leszakították. Így mondja Cicero a Quintiusért 

szóló beszédében (15) az ő kikiáltott vagyonát tárgyalva: ERRŐL A VÁROS 

LEGFORGALMASABB HELYEIN ÍRÁSOS HIRDETMÉNYEK VANNAK 

KITÉVE. Másutt (6): A HIRDETMÉNYEKET, Sextius Alfenus KÉPVISELŐ, P. 

Quintius familiárisa és Sextus Naevius szomszédosa, LETÉPTE. Később a 19. cap.-

ban: tehát ott volt, nem ment el, LETÉPTE A HIRDETMÉNYEKET. Seneca (benef. 

4, 12): Megígérem stipulatióval az elítélt helyett, a barátok javainak kifüggesztett 

HIRDETMÉNYEIT leszedem, az ő hitelezőinek lekötelezem magam, hogy képes 

legyek betartani az előírást. 

 

LIX. Amely dolgokat államilag adtak el, LÁNDZSA ÉS KIKIÁLTÓ 

HANGJÁNAK ALÁVETVE. A lándzsa alatt eladott foglyok. Formula: 

PORSENNA KIRÁLY VAGYONA ELADATIK.  

 

Jelentősebbek azok a dolgok, amelyeket államilag adnak el, nemcsak KIKIÁLTÓ 

ÁLTAL, hanem (árverési) LÁNDZSA ALATT, a kitűzött lándzsával, az elősoroló 

kikiáltóval, annak ítélve a dolgot, aki a licitet megnyerte. Cicero (off. 2, 23) szerint: 

A fórumon KITŰZTÉK A LÁNDZSÁT ÉS A POLGÁROK VAGYONÁT A 

KIKIÁLTÓVAL ELÁRVEREZTÉK. Így Iuppiter Stator templománál KITŰZTÉK 

A LÁNDZSÁT és  Cn. Pompeius Magnus vagyonát KIKIÁLTÓ ÁLTAL 

ELÁRVEREZTÉK. Ugyanezt mondja Cicero (Phil. 2, 26). Amit Cassius Dio (46, 

342) is megerősít ezekkel a szavakkal: és vagyonelkobzással sújtották és kitették a 

piacra, és általa lett kihirdetve, hogy valaki majd megvásárolja. Erről mondja 

Cicero: A KIKIÁLTÓ LÁNDZSÁJÁT (leg. Agr. 1, 2): AZ ELADÁSI LÁNDZSÁT 

(Phil. 2, 40): LÁNDZSA ÁLTALI VÉTELT (Att. 12, 3). Valerius Maximus (6, 3): a 

serdültek vagyonát LÁNDZSA ALÁ VETETTÉK, továbbá Seneca, A haragról (1, 

2): látni fogod a princepsek fejeit ÁLLAMI ÁRVERÉSI LÁNDZSA ALATT. 

Ugyanő a Vigasztalásokban (20): nem a consuli zsákmány ÁRVERÉSI 

LÁNDZSÁJÁT. Iuvenalis szatírája (3, 33):  

az úrnő az áruba bocsátott személyt (ÁRVERÉSI) LÁNDZSA ALÁ veti  

Macrobius (Sat. 2, 2): Brutus Servilius anyja, amikor Caesar A POLGÁROK 

VAGYONÁT ÁRVERÉSI LÁNDZSA ALÁ VETETTE, egy csinos birtokot kis 

pénzen szerzett magának.  Paulus Festus művéből: LÁNDZSA ALÁ VETIK azokat 

a dolgokat, amelyeket államilag adnak el: mivel ennek kizárólagos jele a lándzsa. 

Horatius régi magyarázója írja a 6. szatíra 86. sorához: Kikiáltóknak nevezzük, 
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mondja, azokat, akik A LÁNDZSÁNÁL állottak és kihirdették a megállapított 

árakat.  

De Valerius Maximus (6, 5) is mutatja, hogy a foglyokat lándzsa alatt adják el. 

Iosephus Flavius, Zsidó régiségek (14, 22): ahogyan valakiket felszabadítottak vagy 

lándzsa által eladtak rabszolgának. 

Továbbá a régi hagyomány szerint azokra a dolgokra, amelyeket államilag adtak 

el, azt mondták, hogy PORSENNA KIRÁLY VAGYONÁT ELADNI. Livius (2, 

14) írja: Az etruszk királynak ez a békés visszavonulása ellenkezik azzal az ősidőkből 

egyéb szertartásokkal együtt fennmaradt szokással, hogy ELÁRUSÍTJÁK 

PORSENNA KIRÁLY JAVAIT. A szokás eredete vagy az, hogy háborúban 

született, és béke idején sem feledték el, vagy szelídebb forrásból nőtt ki, mint amivel 

az ellenség javainak eladása elnevezés hivalkodik.
1023

 Plutarkhosz írja a 

Publicolában (107): Mivel szerintünk, az állami vagyont eladva, kezdetben 

elárverezték Porszinész vagyonát. 

 

LX. A vételárat MEGVIZSGÁLT (JÓ) PÉNZBEN kellett megfizetni. Az 

adásvételnél FOGLALÓT is használtak. 

 

Egykor a vételárat megvizsgált pénzben kellett megfizetni. Plautus Perzsájában 

(585. sortól): akinek  eladó rabszolganője van, miután megmondta az eladás 

feltételeit, megbízza, hogy a megszámolt és MEGVIZSGÁLT EZÜSTÖT vegye át. 

Tertullianus, De poenitentia (6) írja: Előbb az eladók a pénzdarabokat, amelyben 

megállapodtak, megvizsgálják, nehogy lenyírt, lekapart és hamis legyen. Éppen 

ezért szoktak pénzváltók jelen lenni, akiknek az a tiszte, hogy megvizsgálják a 

pénzeket. Apuleius Aranyszamár című művében (10): Nehogy később esetleg 

kiderüljön, hogy a felajánlott aranyaid valamelyike hiányos súlyú vagy hamis, tedd 

valamennyit ebbe az erszénybe, s pecsételd le gyűrűddel, holnap azután majd 

hitelesítjük őket valamelyik bankár előtt.
1024

 

Továbbá néha a vételár kifizetése előtt foglalót adtak: FOGLALÓ címén egyszer 

meghatározott összeget, máskor gyűrűt adtak (D. 19, 1, 11, 6 és D. 18, 3, 8, D. 14, 3, 

5, 15). Plinius (nat. 33, 28) írja: Bizonyíték rá a köznép szokása, mely szerint 

megállapodáskor még ma is egy GYŰRŰT kapnak elő. Ez abból az időből 

származik, amikor még nem volt gyorsabban rendelkezésre álló FOGLALÓ.
1025

 

 

LXI. Hogyan szoktak AZ ADÁSVÉTELTŐL különböző megállapodásokkal 

ELÁLLNI? 

 

Néha a már megkötött adásvételi szerződéstől elálltak és visszavonták azt. Ulpianus 

(D. 19, 1, 11, 6) írja: Azután megállapodtak, hogy A VÉTEL ÉRVÉNYTELEN 

LEGYEN. Pomponius (D. 18, 5, 1): Ha mégis valaki úgy egyezik meg, HOGY 

ELÁLL ATTÓL AZ ADÁSVÉTELTŐL. Paulus (D. 18, 5, 7, 1) írja: Ha a gyám 

jóváhagyása nélkül megegyeztek, hogy FELBONTJÁK AZ ADÁSVÉTELT. 

Ugyanebben a címben (D. 18, 5, 4): Ha úgy kötnek adásvételt, például egy tógáról 
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1025 Gesztelyi Tamás fordítása nyomán. 
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vagy tálról, hogy az eladó megállapodott, hogy NE MARADJON ÉRVÉNYBEN 

MINKÉT ADÁSVÉTEL. Továbbá néha, ahogyan Neratius tanítja (D. 2, 14, 58), 

minden körülményben, amelyben a vevő és az eladó kölcsönösen kötelezték 

magukat, megállapodtak, HOGY ATTÓL AZ ÜGYLETTŐL ELÁLLNAK. Néha 

megállapodott az eredeti állapot helyreállításában, amelyért az eladó helytállt, 

HOGY AZON A JOGCÍMEN A VEVŐNEK SEMMIÉRT SE FELELJEN. Vagy 

amikor a vevő a vételárral tartozott, az eladó megállapodott a vevővel, HOGY A 

VEVŐ VISZONOSAN HELYTÁLL MINDENÉRT AZ ELADOTT DOLOGBAN, 

AMELYÉRT AZ ELADÓ HELYTÁLLT, ÉS A VEVŐ VÉTELÁRAT NEM 

AD.
1026

  

 

LXII. Az adásvételről szóló táblák (viaszos fatáblák) elkészítésének és 

lepecsételésének eljárása. Formulák: PECSÉTELD MEG, SZABAD 

MEGPECSÉTELNI, PECSÉTELJÉTEK MEG, POLGÁROK A 

KÖZOKIRATOK hiteles külalakja. 

 

Az adásvételi táblákról valamit írni, megéri a fáradtságot. B. Ambrosius ír ezek 
külalakjáról (2, 2). Mert, ha A CONSULOK NEVÉT IS HOZZÁÍRJÁK AZ ADÁSVÉTELI 
OKIRATOKHOZ, annál jobban hozzá kell írni minden árverés idejét. Ha minden 
megvan, ami szerződésben szokott lenni: OTT VAN MINDEN EGYES HATALMAT 
VISELŐ NEVE, AZ IDŐPONT, A HELYSZÍN, A JOGCÍM, A TANÚK, akiket oda szoktak 
hívni. Kétségtelen, hogy az efféle Táblákat le szokták pecsételni.  Ez közös mindazon 
Tábláknál, amelyek a köz- és magánszerződések szövegét tartalmazták. Arról, hogy 
a Táblákat milyen szokás szerint pecsételték meg, Paulus számol be (PS. 5, 25): A 
Szenátus elrendelte, hogy azokat a Táblákat, amelyek a köz- és magánszerződések 
szövegét tartalmazzák, tanúk bevonásával, úgy kell lepecsételni, hogy végig a 
szegélyén egészen a közepéig, átlyukasztva, háromszor lenzsinórral kell összekötni 
és a zsinórokra viaszpecsétet kell rányomni úgy, hogy a külső táblák a belsők 
írásának épségét megőrizzék. Más módon lezárt Tábláknak semmi közhitelessége 
(bizonyító ereje) nincs. Ennek a külalaknak az elrendelője a Szenátus volt Nero 
idejében, ahogyan erről Suetonius Nero életrajzában beszámol (17): A hamisítók 
ellen akkoriban fedezték fel az eljárást, hogy az okiratok egyes tábláit előbb 
átlyukasztották, majd háromszoros fonalat húztak át a lyukba, csak azután tették 
rá a pecsétet.

1027
 Továbbá: a megkötött egyezségeket rányomott pecsétekkel és 

mindkét fél részéről odahívott tanúkkal kell rögzíteni, mondja Seneca, A 
jótéteményekről szóló munkájában (3, 15), majd hozzáteszi: Mihez járulnak azok a 
kiváló férfiak, hová NYOMJÁK RÁ A PECSÉTEKET? Azért, hogy ne tiltakozzon, ha 
átvette, amit átvett? Hasonló módon az is kérdés, hogy a gyűrűnek van nagyobb 
hitele vagy az embernek? Ausonius 23. levelében Paulinushoz: LEPECSÉTELTEM, de 
nem úgy, ahogy Plautus mondja, VIASSZAL ÉS ZSINEGGEL és magyarázó szavakkal, 
hanem jobban megjelöltem a Költészet stílusával, hogy mint egy RÁNYOMOTT 
PECSÉTET ítéld meg. Plautus e sorai a Pseudolus című komédiában találhatók 
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(Pseud. 40sqq.). A szerződéses táblákat és a régen használt írásokat, nemcsak 
egyedül ezen a szöveghelyen mutatja be, hanem A két  Bacchisban is (Bacch. 715), 
ahol  Chrysalus megparancsolta, hogy vigyenek neki a levél  megírásához és 
megpecsételéséhez egy ÍRÓVESSZŐT, VIASZT, TÁBLÁKAT ÉS ZSINÓRT. De nemcsak 
ezen a szöveghelyen, hanem a 748. sorban is: 

Ide a viaszt, a zsinort is! Hajtsd be, üsd rá pecsétedet.
1028

 
A táblákat továbbá pecsétgyűrűkkel is lepecsételték. Plautus Curculiójában (Curc. 

346.). A pecsételéshez odahívták a tanúkat is. Ez a római hivatalok között is 

elfogadottnak számított. Tertullianus, A bálványimádásról szóló könyvében: MEG 

VANNAK PECSÉTELVE nem az ÜGYVÉDEIM, hanem az Angyalaim 

PECSÉTJÉVEL. Ugyanilyen használatban jelölte meg a reggeli órákat Martialis 

(10, 70, 7): Most Világosságot hozó Dianánál PECSÉTEL GYŰRŰM. Bizony még 

jogtudósokat is hívtak a megpecsételéshez. Bizonyíték erre, amit Cicero mond (orat. 

1, 38): Amikor LEPECSÉTELED a kliensed TÁBLÁIT, hogy ezekben a Táblákban 

mi van írva, arról ő felvilágosít. Amikor a táblákat, végrendeleteket megengedték 

vagy megparancsolták lepecsételni, e szavakat használták: PECSÉTELD MEG! 

PECSÉTELJÉTEK MEG! SZABAD MEGPECSÉTELNI! Ezelőtt már idéztük 

Ovidius versét SZABAD TANÚSÍTANI: PECSÉTELJÉTEK MEG, POLGÁROK! 

Megerősíti (Pont. 3, 2, 23sqq.):  

Legyenek ezek eladva: SZABAD MEGPECSÉTELNI  

Én, mint tanú igazolom a tettét. 

Martialis (9, 87, 5): 

(„Épp’ az imént tettem szabaddá) 

Nastát, - egyet apám szolgái közül -:  

PECSÉTELD LE.” Lupercus, holnap inkább:  

Má’ma GYŰRŰM a flaskókat pecsétli.
1029

 

Végül Iustinianus, ahogyan Iulianus elődje, elrendelte XLII. rendeletében, hogy az 

összes állami okiratban saját uralkodásának kezdetét ekképpen jelölje meg: AZ 

ISTENI AUGUSTUS URALKODÁSA ALATT: URALKODÁSÁNAK ABBAN 

AZ ÉVÉBEN és ezután hozzátette a CONSULOK nevét is. 

 

LXIII. A forgalomképes vagy MANCIPÁLHATÓ dolgok és A NEM 

MANCIPÁLHATÓ dolgok. Azok elidegenítési módjai. A NEXUMMAL való 

elidegenítés. A MANCIPATIO formulája és eljárása. 

 

Hogy már az adásvételekről szóló részt lezárjuk, arról azért emlékezzünk meg, hogy 

az összes dolog, amelyek forgalomképesek, vagy MANCIPÁLHATÓAK VAGY 

NEM MANCIPÁLHATÓAK. Ulpianus értelmezése szerint MANCIPÁLHATÓAK 

a telkek, éppúgy a vidéki, mint a városi telkek, amelyek itáliai földön vannak. 

Továbbá a telki és mezei szolgalmak például az út, gyalogút, marhacsapás, 

vízvezetés joga. Továbbá a rabszolgák és a négylábúak, amelyeket a hátuk vagy a 

nyakuk által törtek be. Ökrök, öszvérek, lovak, szamarak.  A provinciai telkek és a 

vadállatok a nem mancipálható dolgok közé tartoztak. 
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Mindenesetre a mancipálható dolgokat NEXUM vagy IN IURE CESSIO 

formájában is el lehetett idegeníteni. Cicero mondja a Topica-ban (5): A 

MANCIPÁLHATÓ dolgok ELIDEGENÍTÉSE lehetséges másnak NEXUMMAL 

avagy IN IURE CESSIOVAL, azok között, akik a civiljog szerint jogképesek voltak. 

Ehhez hozzáteszi, hogy azok között, akik a civiljog szerint jogképesek, mivel, ahogy 

Ulpianus mondja, hogy nem csak római polgárok, latini coloniarii és latini Iuniani 

között, hanem azon idegenek (peregrinus) között is, akiknek vagyonjogi 

jogképességet adtak, a mancipatio lehetséges, mivel a mancipatio a dolgok 

elidegenítésének egy sajátos fajtája. Ugyanez Cicerónál (har. Resp. 7): Sok ház van 

ebben a Városban, P. C., és alig ismerem vajon az összes a legteljesebb joggal 

(IURE OPTIMO), vagy csak magánjogilag, öröklési jogon, AUCTORITASI jogon, 

MANCIPATIO jogán, NEXUM jogán. Ugyanez van a V. Paradox.-ban (1.c.) hogy 

a rabszolgák, akiket a tulajdonosuk NEXUMBA adott. NEXUMnak nevezték, 

ahogy Cicero értelmezte (or. 40), azt, amit mérleg által kötöttek meg. 

Hasonlóképpen mondja Festus Pompeius: NEXUM, ahogyan Gallus Aelius 

meghatározta, az, amit érccel és mérleggel kötöttek meg. Érc és mérleg által a 

dolgok régen mancipatióval cseréltek tulajdonost, amely ügylet a mancipálható 

dolgok elidegenítésének sajátos fajtája. Ennek az ünnepélyes eljárását korábban is 

említettük (Select. Antiq. I. könyv, 7. cap.). E helyen hadd érintsem azokat a 

szükséges szavakat, amiket a mancipatio közben használtak. Ezeket Varro A latin 

nyelvről című munkája (4, 34) és Festus Pompeius Rodos hangján ismertette: HOZZ 

MÉRLEGET AZ ÉRCDARABKÁVAL! Az azután, aki mancipiumba fogadott, 

ahogy ezt Gaius Boetius mondja, az ércet tartván ezt mondta: EZT A 

RABSZOLGÁT ÉN A IUS QUIRITIUMNÁL FOGVA A MAGAMÉNAK 

ÁLLÍTOM ÉS Ő NEKEM ELADOTT LEGYEN EZÉRT AZ ÉRCÉRT, EZEN AZ 

ÉRCMÉRLEGEN. Ezek voltak azok a MEGHATÁROZOTT SZAVAK, amiket a 

mancipatióban használtak. Ulpianus írta, hogy ezzel az ünnepélyes eljárással 

nemcsak a rabszolgákat elidegeníteni, hanem a családgyermeket emancipálni is 

szokták, de nem szokták adoptióba adni. Így a dolgot MANCIPIUMBA 

ADOTTNAK nevezték. A szóhasználatnak ezzel e fajtájával él nemegyszer mind 

Plautus, mind Cicero (Att. 13, 50), Seneca (benef. 3, 20). Lucretius (10, 3):  

az életet senkinek NEM ADJÁK MANCIPIUMBA, de mindenki HASZNÁLJA. 

A chresei nem azonos a chtesei szóval. Azaz a valamire szüksége lesz nem azonos 
azzal, hogy majd meg is szerzi. Curius Ciceróhoz írt levelében (7, 29) ez van: Én 
vagyok a te chresei-ed, a ktesei pedig a mi Atticusunké. Vagyis a gyümölcs a tiéd, a 
MANCIPIUM az övé. Ezekből a szavakból következik, hogy a chresos jogcím a 
használatot vagy gyümölcsöztetést, a kteseos jogcím pedig a MANCIPIUMOT, azaz 
az örökös használatot jelenti. Plutarkhosz (A fecsegésrő) mondta, hogy a chresin a 
kölcsön és a tulajdon között középen fekszik. Seneca (benef. 5, 19): Mondjam a 
rabszolgáról ugyanazt, hogy AZ ÉN MANCIPIUMOMBAN VAN. Ovidius (Pont. 4, 5, 
39sqq.): 

Azért, hogy az erre méltóknak hálálkodjon, megesküszik,  

hogy A TE MANCIPIUMOD /RABSZOLGÁD LESZ  örök időkre. 

Amely sor azt sugallja, hogy így egészítsem ki: esküszik, hogy a te mancipiumodban 

lesz örökre. Ahogy leírta Ovidius, nekem legalább ennyire igaz. Mert ugyanilyen 

értelemben mondja a (Pont. 4, 15, 42):  
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Én a tiéd vagyok, mintha mérleggel és érccel megvettél volna. 

Azaz inkább mérleg és érc által megvéve. 

 

LXIV. A BÉRLET ÉS AZ ADÁSVÉTEL KÖZÖS JEGYEI. A bérlet szokásos tárgyai és 
a BÉRLŐK különböző ELNEVEZÉSE. 

 
Az adásvétel után, amelyről eddig oly sokat beszéltünk, következett a bérlet. 
Tudniillik, mivel mindkettőt puszta megegyezéssel kötötték meg: úgy az (az 
adásvétel) nyomban, mihelyt a dologról és az árról megegyeztek; úgy ez is (ti. a 
bérlet), mihelyt a dologról és a (bérleti) díjról vagy a bevételről megegyeztek. Bérbe 
adtak házat, telket, valamely mű elkészítését, vagy akár az adót (az adó beszedését) 
is. Az épület bérlőjét INQUILINUSnak (lakó), a földét COLONUSnak (haszonbérlő), a 
mű (vállalkozás) bérlőjét REDEMPTORnak (vállalkozó), az adóbérlőt pedig 
PUBLICANUSnak vagy MANCEPSnek nevezték. 

 
LXV. A BÉRLŐ ÁLTAL AZ ÉPÜLETBE BEHOZOTT VAGY BEVITT DOLGOK, 
amelyeket kifejezett megegyezéssel vagy akár hallgatólagosan lekötnek 
zálogul, RAKTÁRHÁZAK BÉRLETÉNÉL, mit szoktak megígérni és miért szoktak 
helytállni?  

 
Az épületek bérbeadásánál szerződési klauzulával szokták kikötni, hogy AMIT A 
LAKÁSBA BEHOZTAK, BEVITTEK, OTT SZÜLETETT, VAGY OTT KÉSZÍTETTÉK, azon a 
lakbér erejéig a bérbeadónak zálogjoga legyen (D. 43, 32, 1 pr.). De ha erről a 
dologról semmilyen megegyezés nem született, azt hallgatólagosan mégis úgy 
szokták tekinteni, mintha megegyeztek volna, és éppúgy zálogul szolgálnak A 
BEHOZOTT ÉS BEVITT DOLGOK, mint ha kifejezetten megállapodtak volna, (D. 20, 2, 
4 pr.; D. 20, 2, 6; D. 2, 14, 4 pr. és C. 4, 65, 5). Nem csupán a bérleti díj fejében 
vannak lekötve a BEVITT ÉS BEHOZOTT DOLGOK zálogul, hanem azért is, ha a lakó 
(inquilinus) gondatlanul rongálná a lakást; ezen a címen a bérbeadásból (ex locato) 
is kereset áll ellene (a bérbeadó) rendelkezésére (D. 20, 2, 2). Nerva véleménye 
szerint nem csak a lakóépületekre, hanem a bérbe adott raktárházakra is 
vonatkozik a hallgatólagos megállapodás a bevitt és behozott tárgyakra 
vonatkozóan (D. 20, 2, 3). Ugyanis a bérbe adott raktárházaknál többnyire a 
dominus (tulajdonos) vagy a locator (a bérbeadó) azoknak (a bevitt dolgoknak) az 
ŐRZÉSÉT is ELVÁLLALJA, azt stipulatióval megígéri (D. 19, 2, 55 pr., D. 19, 2, 6, 9, C. 
4, 65, 4). Ugyanakkor Labeo D. 19, 2, 60, 6. A raktárház bérbeadója kihirdeti, hogy 
ARANYAT, EZÜSTÖT, GYÖNGYÖT NEM VESZ ÁT A SAJÁT VESZÉLYÉRE 
(KOCKÁZATÁRA). 

 
LXVI. A lakásbérlők  JÚLIUS 1-JÉN szoktak KÖLTÖZNI. 

 
A lakásbérlők mindig az év július 1-jén szoktak költözni, jegyzi meg elmésen 
Antonius Augustinus (4, 14); akkoriban megfigyelte a D. 18, 1, 41 pr., D. 20, 4, 9 pr., 
D. 19, 2, 60 pr., Cic. ad Q. fr. 2, 3, 7; Suet. Tib. 35 és Martial. epigr. 12, 32 alapján. 
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Úgy tűnik, hogy maga Albutius is tréfálkozik Seneca művében (contr. 7, 2), amikor 
azt mondja: vajon mi változtatnivaló van a lakóhelyen balgán havonta? Talán a  
biztosabb rejtőzködés? 

 
LXVII. Mit szoktak szerződésileg kikötni A FÖLDEK MŰVELÉSÉRŐL? A 
KÁRRÓL, A VIS MAIORRÓL, A GABONA MEGHATÁROZOTT VÉKÁJÁRÓL, 
úgyszintén a szerződési BÍRSÁGOKRÓL a locator és a conductor közti 
megállapodásokban. 

 
A telket megművelésre határozott bérleti díj fejében adták bérbe, (D. 19, 2, 32). És 
megállapodtak egy bérleti formulában, ami szerint a bérlő köteles volt mindent 
megtenni: mindenek előtt gondoskodni arról, hogy A MEZEI MUNKÁKAT A 
MEGFELELŐ IDŐBEN VÉGEZZE EL, NEHOGY ALKALMATLAN IDŐBEN TÖRTÉNŐ 
MŰVELÉSSEL ROSSZABBÁ TEGYE A FÖLDET (D. 19, 2, 25, 3). És ugyanakkor 
megegyeztek, hogy HA A FÖLDET NEM SZERZŐDÉSSZERŰEN MŰVELIK, ÚJRA BÉRBE 
LEHESSEN ADNI, ÉS AMENNYIVEL KEVESEBBÉRT LESZ BÉRBE ADVA, AZT (AZ 
ÖSSZEGET) A TULAJDONOS SZÁMÁRA MEG KELL TÉRÍTENI, mondja D. 19, 2, 51 pr. A 
földek bérbeadásánál azt is ki szokták kötni, hogy KÉT EGYMÁST KÖVETŐ ÉVBEN 
KALÁSZOS NÖVÉNYT NE VESSENEK, Sextus Pompeius szerint pedig – akinek a 
szavait idézem – mondja: *NEM+ ÚJUL MEG  A FÖLD, amit két egymást követő 
évben kalászos növénnyel vetettek be. Hogy ez ne következzen be, KI SZOKTÁK 
KÖTNI EZT, AKIK FÖLDET ADNAK BÉRBE. A bérbe adott földdel többnyire átadják a 
bérlőnek BECSÜLT ÉRTÉKBEN A FELSZERELÉSÉT (D. 19, 2, 3). Bérbeadás esetén 
valójában ki szokták kötni, hogy HA AZ IDŐJÁRÁS VALAMELY VESZEDELME MIATT, 
VAGY AZ ÉGHAJLATNAK VALAMELY MÁS HIBÁJA MIATT KÁROK KÖVETKEZNÉNEK 
BE, AZ A BÉRLŐ TERHÉT KÉPEZZE (C. 4, 65, 8). Így D. 19, 2, 9, 2-ben is: aki telek 
bérbe adását így hirdeti, hogy AZÉRT IS NEKI KELL HELYTÁLLNI, HA VALAMELY VIS 
MAIOR (természeti csapás stb.) TÖRTÉNIK. Ulpianus megjegyzi (D. 19, 2, 19, 3), 
hogy az úr (a bérbeadó) azt is kiköti a föld bérbeadásakor, hogy A GABONA 
BIZONYOS MENNYISÉGÉT (ELŐRE) MEGHATÁROZOTT ÁRON KAPJA MEG. Ehhez 
Paulus megemlíti (D. 19, 2, 54, 1), hogy a telek bérbeadója és bérlője között 
megegyezés születik, hogy A BÉRLETI IDŐ LEJÁRTA ELŐTT SEIUS, A BÉRLŐ, NE 
ŰZESSÉK EL A TELEKRŐL AKARATA ELLENÉRE: ÉS HA MÉGIS KIŰZIK, TÍZ (ARANY) 
BÍRSÁGOT FOG FIZETNI TITIUS, A BÉRBEADÓ, SEIUSNAK, A BÉRLŐNEK. ÉS HA SEIUS, 
A BÉRLŐ, A BÉRLET IDEJÉNEK LEJÁRTA ELŐTT ELKÖLTÖZIK, UGYANÚGY TÍZET 
KÖTELES ADNI TITIUSNAK, A BÉRBEADÓNAK. 
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LXVIII. Miután a földet bérbe adták, a GYÜMÖLCSÖKET, éppúgy mint a 
BEHOZOTT ÉS BEVITT dolgokat, kifejezetten vagy hallgatólagosan 
elzálogosították. Mikor állítanak A BÉRLETNÉL KEZESEKET?  

A telkek bérbe adásánál a szerződés rögzíteni szokta, hogy A BÉRLETI DÍJ EREJÉIG A 
TERMÉNY ZÁLOGUL SZOLGÁLJON, D. 47, 2, 62. Gaius szintén így mondja (D. 20, 4, 
11, 2): Ha a bérlő megegyezik, HOGY A BÉRLEMÉNYBE (A TELEKRE) BEHOZOTT, 
BEVITT, OTT SZÜLETETT DOLGOK ZÁLOGUL SZOLGÁLJANAK. Ha a bérlővel 
megállapodtál, HOGY A BEVITT ÉS BEHOZOTT DOLGOK ZÁLOGUL SZOLGÁLJANAK, 
AMÍG NEKED A BÉRLETI DÍJAT NEM TELJESÍTI VAGY KEZEST NEM ÁLLÍT (Labeo D. 20, 
6, 14). Ha a bérlő és az én képviselőm közt egyezség született a zálogról (Ulpianus 
D. 20, 1, 21 pr.). Azonban megállapodás nélkül mindaz, amit a bérlők a 
tulajdonosok akaratával a bérleménybe bevittek, a zálogjog alá esik (C. 4, 65, 5). 
Labeo azt tanítja, (D. 46, 1, 14), hogy a bérleti díj fejében meg szoktak állapodni, 
hogy a bérlő kezest állít. A bérlethez adott kezeseknek nevezi őket Paulus (D. 19, 2, 
54 pr.): Ha a bérlő stipulálta (a díjfizetést) és kezest fogadtál el, egy stipulatio több 
(időszakosan visszatérő) bérleti díj részletet fog át. Ésszerűnek látszik, hogy a bérlő 
által állított kezesek pedig felelnek a hozományul adott telkek bérleti díjáért, mivel 
a bérlet e típusa megához vonzza ezt a köteléket is (D. 46, 1, 52, 2). 

 
LXIX. A telkek bérbeadásánál szokásos kikötések: KECSKEGIDÁKAT NEM 
SZABAD LEGELTETNI, AZ ERDŐT NEM SZABAD KIVÁGNI, HOGY A MAJORSÁG 
ÉPEN ADASSÉK VISSZA, HOGY A BÉRLŐ NE OKOZZON TÜZET, és LEGYEN 
BECSÜLETES. 

 
Varro, a De re rustica szerzője (1, 2, 2) tudósít, hogy a mezei telkek bérbeadásánál 
ki szokták kötni: A BÉRLŐ AZ ÜLTETVÉNYEN MÉG EGY KECSKEGIDÁT SE 
LEGELTESSEN.

1030
 És eltörlöd a bérleti kikötéseket, amelyekben írjuk: A BÉRLŐ AZ 

ÜLTETVÉNYEN MÉG EGY KECSKEGIDÁT SE LEGELTESSEN.
1031

 Amit ismét a második 
könyv 3. caputja (rust. 2, 3, 7) ezekkel a szavakkal beszél el, amelyekkel a kecskékről 
értekezik: Mert mohón legelnek a szántóföldi bokrokról és letépdesik a megművelt 
földön a cserjéket. Ezért a tépdesésről (carpendo) kapták a kecske (capra) nevet. 
Emiatt a birtok bérbeadásáról szóló szerződésben ki szokták kötni, HOGY A BÉRLŐ A 
KECSKEGIDÁT A BIRTOKON NE LEGELTESSE. Ezeknek a fogai ugyanis ártalmasak a 
vetésre.

1032
  És mivel azt hiszik, hogy örök láz munkálkodik a kecskékben, és hogy a 

nyáluk a gyümölcsöket megmérgezi. Erről Vergilius (georg. 2, 196) :  
Kecskét, mely az ültetvényt lekopasztja:  

Ahol Servius (mondja): minden ugyanis, amit megrágnak, elenyészik és elszárad. 
Mint az ilyen jószág, ha bemarja kemény foga mérgét, úgy hogy a tőkékről jele már, 
ama seb, sose múlik.

1033
  Ezt a verset ugyanabból a könyvből idézik (georg. 2, 380):  

                                                           
1030 Kun József fordítása. 
1031 Kun József fordítása. 
1032 Kun József fordítása. 
1033 Lakatos István fordítása. 
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Éppen e bűneiért öljük Bacchusnak a kecskét 
Annyi sok oltáron.

1034
 

Mondják, hogy Aesculapiusnak, aki a gyógyítás istene, kedvezőtlen kecskét áldozni, 
mivel a kecske soha nincs láz nélkül. Plinius így ír a kecskékről (nat. 8, 50): harapása 
veszélyes a fára, az olajfát is terméketlenné teszi nyaldosásával, ebből az okból 
Minervának sem áldoznak (kecskét). Plinius (nat. 12, 17): A kecskéket a lombokra 
kártékony állatnak nevezik. És továbbá még nat. 17, 25 és 15, 8. Varro szerint 
terméketlen lesz az olajfa, ha az a legelő, nyaldosó kecskével érintkezik. Ebből az 
okból a Flamen Dialisnak nem volt szabad megérintenie a kecskét, amint ezt Gellius 
(NA 10, 15) és Plutarchos (mor. 290) megőrizte az emlékezetnek.  

Sőt, néhány bérbeadásról szóló szerződési kikötésben az szerepel, hogy A 
BÉRLŐ NE LEGELTESSEN SEMMILYEN ÁLLATOT AZ ÜLTETVÉNYEN, jegyzi meg Varro 
(rust. 1, 2, 18); ennek a dolognak azt az okát adja: némely jószág ugyanis a 
növényzet számára ellenség és méreg, akár csak azok, amelyeket említettél, a 
kecskék.

1035
 Alfenus említi, hogy a bérbeadásról szóló szerződésbe beleírják, HOGY 

A REDEMPTOR (A VÁLLALKOZÓ) ERDŐT NE VÁGJON KI, (FÁT) NE GYŰRŰZZÖN MEG, 
NE ÉGESSEN FEL ÉS NE ENGEDJE AZT KIVÁGNI, MEGGYŰRŰZNI, FELÉGETNI (D. 19, 2, 
29).  

Továbbá a majorságok bérlője köteles gondoskodni arról, hogy AZOKAT 
ÉPSÉGBEN ADJA VISSZA (D. 19, 2, 25, 3). Így Alfenus (D. 19, 2, 30, 4): a bérlő a 
majort azzal a kikötéssel veszi át, hogy ÉPSÉGBEN ADJA VISSZA, KIVÉVE A VIS 
MAIOR ÉS AZ ÖREGSÉG MIATTI ELHASZNÁLÓDÁS ESETÉT. A földbirtokok bérlőinek a 
szerződésben elő szokták írni, hogy CSAK ÁRTALMATLAN TÜZET GYÚJTHATNAK, 
mutatja a D. 19, 2, 9, 3. Sőt néha megegyeznek, hogy BENT TÜZET NE GYÚJTSON A 
BÉRLŐ. Ulpianus írja (D. 19, 2, 11, 1): ha úgy egyeznek meg, TÜZET EGYÁLTALÁN 
NEM GYÚJTHAT (a bérlő). Szintén Ulpianus említi (D. 19, 2, 11, 4), hogy a bérbeadó 
és a bérlő megállapodik, hogy VÁROSI TELKEN SZÉNÁT NE NE RAKJANAK KAZALBA. 

 
LXX. A BÉRLŐK vagy RÉSZESHASZONBÉRLŐK voltak, vagy PÉNZÉRT 
MŰVELTÉK (a földet). A vidéki földek bérbeadásának KEZDETE MÁRCIUS 1-JE 
volt. A bérbeadások ÖT ÉVRE szoktak történni. 

 
A bérlőknek pedig két fajtája volt. Ugyanis vagy RÉSZESHASZONBÉRLŐK voltak, vagy 
PÉNZÉRT MŰVELTÉK a földet, azaz határozott pénzösszegért béreltek, D. 19, 2, 25, 
6; D. 47, 2, 26, 1; C. 4, 65, 8; Plin. ep. 9, 39. Nem PÉNZÉRT, hanem RÉSZES 
HASZONBÉRBE adom ki (a földet). Olykor a földet két részben adták bérbe azért, 
hogy könnyebben találjanak vevőt

1036
 (D. 31, 86, 1). És D. 43, 24, 15, 1 említi, hogy a 

földet ezen felül legeltetésre is kiadták.  

                                                           
1034 Lakatos István fordítása. 
1035 Kun József fordítása. 
1036 Brissonius tévesen az emptor (vevő) kifejezést használja a szövegben, de a D. 31, 86, 1 a conductor 
(bérlő) megnevezést tartalmazza. 
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Valamint Papinianus megjegyzi (D. 24, 3, 7, 1), hogy a földbirtokok bérbeadását 
a legtöbben valójában március elsejétől kezdték. Nyilvánvalóan jelzi D. 7, 1, 58 pr., 
hogy a bérleti díjakat ugyanazokon a napokon szokták beszedni. Szokás volt, hogy a 
városi telkeket éppúgy, mint a vidékieket, öt évre, azaz egy lustrumra adták bérbe. 
Ezt támasztják alá (ti., hogy általában öt évre kötötték meg a bérleti szerződést) a 
Pandektákban a következők (Paulus D. 24, 3, 25, 4): Ha a férj ÖT ÉVRE ADTA BÉRBE 
A FÖLDET. És D. 34, 3, 1, 6-ban. Annak, akinek  A TELKET ÖT ÉVRE BÉRBE ADTAM, 
hagyományként rendeltem, Ulpianus D. 19, 2, 9, 1. Ha a haszonélvező BÉRBE ADTA 
A TELKET ÖT ÉVRE. Paulus D. 19, 2, 24, 2: Ha A HÁZAT VAGY A TELKET ÖT ÉVRE 
BÉRLETI DÍJÉRT ADTÁK BÉRBE. Ugyanez D. 19, 2, 9, 4: Ha nem szedhette a 
gyümölcsöket, a teljes ÖT ÉV miatt jogosan perel. Így a D. 19, 2, 13, 11. És ha 
eredetileg ÖT ÉVES időtartamra kötötték a bérletet (D. 12, 1, 4, 1). És ha a bérlő az 
ÖT ÉV LETELTE UTÁN a gyümölcsöt beszedi. És D. 45, 3, 18, 3-ban: ha véletlenül az 
ÖT ÉV ALATT ADJA BÉRBE. Így a D. 19, 1, 49 pr.-ban: a bérlőt és AZ ÖT ÉVI BÉRLETET 
a saját hitére elvállalja. Plinius így szól a saját bérlőiről és gazdatisztjeiről (ep. 9, 
13): Ugyanis a LUSTRUM előtt, jóllehet nagy bérelengedések után, mégis 
növekednek a fennmaradó (tartozások). Ugyanolyan módon szokták a közföldeket 
bérbe adni. Callistratus szerint (D. 49, 14, 3, 6): amikor AZ ÖT ÉV letelt, amelyben 
valaki kötelezte magát a köz(földeket) bérlő helyett (fizetésre, mint kezes). És utána: 
ha mégis nemsokára a LUSTRUM folyamán szabadulni akarnak (a kötelezettség 
alól), nem felelnek. Labeo D. 32, 30, 1: Aki az államtól közkerteket bérelt, a 
kerteknek a gyümölcsét, amit a LUSTRUM végéig szed, ameddig bérbe vette, 
Aufidiusnak hagyományozta. C. 4, 65, 7: Amikor Hermes nyolcadszor bérelt adót 
egymás után ÖT ÉVRE.  

 
LXXI. A MŰ ELKÉSZÍTÉSÉT milyen szerződési feltételek szerint adták ki? És 
ezeknek a kikötéseknek a formulái. 

 
Egy mű (munkaeredmény) elkészítését valójában más és más szerződési kikötések 
szerint adták bérbe. Paulus D. 19, 2, 22, 2: Ha úgy ADOM KI A BÉRHÁZ ÉPÍTÉSÉT, 
HOGY A VÁLLALKOZÓ MINDENT A SAJÁT KÖLTSÉGÉN CSINÁLJON. Olykor pedig A 
MŰ ELKÉSZÍTÉSE ÁTALÁNYBAN KERÜL MEGRENDELÉSRE: olykor bizony úgy, hogy 
LÁBANKÉNT (hosszmérték) VAGY MÉRTÉKENKÉNT HATÁROZOTT ÁRAT KELL 
FIZETNI, (D. 19, 2, 36). Iavolenus a D. 19, 2, 51, 1-ben: Az elkészítendő művet úgy 
adtam bérbe, HOGY A MŰÉRT A VÁLLAKOZÓNAK NAPONKÉNT TARTOZOM 
MEGHATÁROZOTT VÁLLALKOZÓI DÍJJAL. Másként azt ajánlják, hogy aki épület 
készítését adja ki (vállalkozónak), kiköti a szerződésben, AMENNYIBEN A 
MUNKÁHOZ KŐRE VAN SZÜKSÉG, A KŐÉRT ÉS A MUNKABÉRÉRT LÁBANKÉNT HETET 
FOG FIZETNI (A MEGRENDELŐ). D. 19, 2, 30, 3. Bizonyosan a művek elkészítésére 
irányuló szerződésekben általában szokás azt szerződésbe foglalni, hogy a MŰVET A 
MEGRENDELŐ MÉRLEGELÉSE SZERINT VESZIK ÁT, A BÉRBEADÓNAK VAGY AZ 
ÖRÖKÖSÉNEK JÓVÁ KELL HAGYNIA, VAGY VISSZA KELL UTASÍTANIA, ez következik a 
következőből: D. 19, 2, 60, 3 és D. 17, 2, 77. E helyen: D. 19, 2, 24 pr.: Ha a 
szerződési kikötés azt tartalmazza, hogy A MŰVET A DOMINUS MÉRLEGELÉSE 
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SZERINT VESZIK ÁT. Hasonlóan a következő hely szerint: D. 19, 2, 51, 1. Ha a mű 
elkészítését  úgy adták ki, HOGY ANNAK JÓ MINŐSÉGÉT SZÁMODRA A VÁLLALKOZÓ 
HAGYJA JÓVÁ. Így a D. 46, 1, 44 szerint: Ha stipulatióval megígérik neked, hogy A 
MŰ MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐRE A TE ÁTVÉTELEDDEL ELKÉSZÜL: ÉS HA NEM 
LESZ KÉSZ, AKKOR ANNYIRA, AMENNYIBE A BEFEJEZÉSE KERÜL, KIADOD 
(HARMADIKNAK) ÉS ERRE KEZESEKET ÁLLÍTSANAK. Labeo rámutat (D. 19, 2, 58, 1), 
hogy a határnapban meg szoktak egyezni, ameddig a munkát el kell készíteni: de ha 
nem készül el, amennyi a megrendelő kára, a vállalkozó annyit köteles fizetni. Azt 
mondja, hogy a mű bérbe adásakor rögzítik, MEDDIG (MELY HATÁRNAPIG) KELL 
ELKÉSZÍTENI. Továbbá, HA NEM ÍGY LESZ,

1037
 AMENNYI A MEGRENDELŐ KÁRA, A 

VÁLLALKOZÓ (STIPULATIÓBAN) MEGÍGÉRI A TELJES KÁRÁNAK (INTERESSE) A 
MEGTÉRÍTÉSÉT. A D. 19, 2, 13, 10 tanúsítja, hogy a bérbe adása feltételeiben 
kikötötték: HA A MŰ HATÁRNAPRA NINCS KÉSZ, ÚJRA KI LEHET ADNI 
(harmadiknak). 

 
LXXII. A MŰ ELKÉSZÍTÉSÉNEK régi formulája. 

 
Nápolyban áll egy szerződési kiírás építkezésről a következő szavakkal: (Apud 
Gruterum p. CCVII. = FIRA III Nr. 153): 

A COLONIA (PUTEOLI) ALAPÍTÁSÁNEK 90. ÉVÉBEN (Kr.e. 195.). N. FUFIDIUS ÉS 
M. PULLIUS DUOVIREK ÉS P. RUTILIUS C.N. MALLIUS CONSULOK ÉVÉBEN. 
KÖZMUNKÁK KIÍRÁSA II. KIÍRÁS FAL ÉPÍTÉSÉRE AZON A TERÜLETEN, AMELY AZ 
ÚTON TÚL SERAPUS ÉPÜLETE ELŐTT VAN. AKI BÉRBE VESZI A MUNKÁT, KEZESEKET 
ÁLLÍTSON, ÉS TELKEKET ADJON ZÁLOGBA A DUOVIREK BELÁTÁSA SZERINT. 

AZ ÚTON TÚLI TERÜLETEN A VÁLLALKOZÓ A FALBA, AMELY AZ ÚT MELLETT 
VAN, TÖRJÖN ÁT EGY KAPUNYÍLÁST, HAT LÁB SZÉLES ÉS HÉT LÁB MAGAS LEGYEN. 
EBBŐL A FALBÓL, MINDKÉT OLDALON, KÉT ELŐREUGRÓ PILLÉRT ÉPÍTSEN, A 
TENGER FELÉ FORDÍTVA, KÉT LÁB HOSSZAN EGY LÁB SZÉLESEN. AZ AJTÓNYÍLÁS 
FÖLÉ GERENDÁT HELYEZZEN, NYOLC LÁB HOSSZAN, EGY LÁB SZÉLESEN ÉS FÉL LÁB 
MÉLYEN LEGYEN RAKVA. AZ AJTÓKERET ÉS A PILLÉR FÖLÉ KÉT (DARAB) FÉL LÁB 
VASTAG, EGY LÁB MAGAS TÖLGYGERENDA LEGYEN HELYEZVE MINDKÉT RÉSZEN 
NÉGY LÁBRA A (NAGYOBB) FALTÓL. EZEN FELÜL LEGYEN FITOSRA FESTVE ÉS 
VASSAL MEGERŐSÍTVE. EZEN FELÜL IDŐTÁLLÓ FENYŐGERENDÁKAT TEGYENEK BELE 
KÉT LÁB SZÉLESEN ÉS FÉLIG ELFORDÍTVA, VASSAL MEGERŐSÍTVE: LÉCEKKEL 
HOZZÁSZÖGELVE A FENYŐGERENDÁKHOZ A VASTAG VÁGÁSOKNÁL ELFORDÍTVA, 
LEGFELJEBB A FELÉIG ELHELYEZVE. A TETŐT FENYŐBŐL RAKJÁK ÉS MÁSODLAGOS 
MINŐSÉGŰ GERENDÁBÓL KÉSZÍTSÉK. NEM LAPOS FENYŐ FÉLHOSSZAN ÉS 
FÉLVASTAGON LEGYEN BERAKVA ÉS VASSAL LAPOSAN MEGERŐSÍTVE, A 
CSEREPEKNEK A FORDÍTOTT FELRAKÁSÁVAL LEGYEN FEDVE A KAPU: MINDEN ELSŐ 
CSEREPET A NEM LAPOSAN VASSAL MEGERŐSÍTETT SZEGÉLYRE BERAKVA. KÉT 
RÁCSOS KÖZT GYENGÉBB MINŐSÉGŰ TÖLGYBŐL, SZUROKKAL BEKENVE, 
ZÁRHATÓAN ÚGY ÁLLÍTSON, AHOGY AZT HONORUS ÉPÜLETÉRE IS CSINÁLTA. AZ A 

                                                           
1037 Ha a megrendelt munkaeredmény nem készül el a határidőre. 
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KŐFAL, AMI A FALON KÍVÜL VAN, TÍZ LÁB MAGAS SZEGÉLLYEL KÉSZÜLJÖN. A 
KAPUT, AMELYEN BELÉPÜNK ODA, AMELY MOST (MÉG ÜRES) TELEK, ÉS AZ 
ABLAKOKAT, AMELYEK A FALRÓL A TELEKRE NÉZNEK, FALLAL ZÁRJA EL. ÉS A 
FALNAK, AMELY MOST AZ ÚT MELLETT VAN, ÖSSZEFÜGGŐ SZEGÉLYT KÉSZÍTSEN. 
MINDAZON FALAKAT ÉS SZEGÉLYEKET, AMELYEK NEM A PARTRA NÉZNEK, A 
SAROKTÓL FÖVENNYEL CSINOSÍTOTT, PARTOT KÉSZÍTSEN ÉS SZINTÉN A SAROKTÓL 
MESZELJE BE. AMIKOR A MŰ ELKÉSZÜLT, A KÖRÜLKERÍTETT FÖLD NÉGY SARKÁRA 
TEGYEN NAGYOBB FEJTETT KÖVEKET, AMELYEKET MAGASRA ÉS SZEGLETESRE FEJT 
ÉS AMELY KÖVEK TIZENÖT FONT SÚLYÚAK. TISZTÁN ADJA ÁT A HELYET A MUNKA 
UTÁN. A SZENTÉLYT, AZ EMELVÉNYEKET ÉS SZOBROKAT, AMELYEK A TELKEN 
VANNAK, ÉS MEG LESZNEK MUTATVA, VEGYÉTEK FEL, VIGYÉTEK, GYŰJTSÉTEK 
ÖSSZE, ÉS ÁLLÍTSÁTOK ARRA A HELYRE, AMELYET A DUUMVIREK BECSLÉSEKOR 
MUTATOK MAJD. 

A MŰ MINDENBEN FELELJEN MEG A DUUMVIREK BECSLÉSÉNEK (ÁTVÉTELI 
ELVÁRÁSAINAK), ÉS AZON DUUMVIREKNEK, AKIK PUTEOLI TANÁCSÁBAN SZOKTAK 
ÜLNI, ÉS AKIK NEM KEVESEBB, MINT HÚSZAN LEGYENEK JELEN, HA EZEKRŐL A 
DOLGOKRÓL TANÁCSKOZNAK. HA LEGALÁBB HÚSZ KÖZÜLÜK ESKÜVEL 
JÓVÁHAGYJA EZT, AKKOR LEGYEN ÚGY, HA PEDIG NEM JAVALLJÁK, LEGYEN 
ELUTASÍTVA.  

A MUNKA (BEFEJEZÉSÉNEK) HATÁRNAPJA: NOVEMBER 1. FIZETÉSI HATÁRNAP: 
AZ ELSŐ RÉSZLET KIFIZETÉSRE KERÜL, AMINT ELEGENDŐ TELKET ZÁLOGUL 
LEKÖTNEK, A MÁSIK FELE PEDIG AZ EREDMÉNYES ÉS JÓVÁHAGYOTT MUNKA 
BEFEJEZÉSE UTÁN. MC. BLOSIUS. Q. F. (1500  SESTERTIUS) UGYANÚGY: Q. 
FUFICIUS. Q. F. CN. TETEIUS. Q. F, C. GRANIUS. C. F., T. CRASSICIUS. 
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LXXIII. A KÖZMUNKÁK BÉRBEADÁSÁRA vonatkozó formulák: A (CENSOROK A 
MUNKA) ELVÉGZÉSÉRŐL GONDOSKODTAK ÉS EZT ELLENŐRIZTÉK. 
Közmunkákat és ÉPÜLET KARBANTARTÁSOKAT adtak bérbe és (EZT A 
MUNKÁT) FELÜGYELTÉK. 

 
Az ókori feliratoknál bizonyára gyakran használták ezeket a szavakat: A MUNKÁK 
ELVÉGEZÉSÉRŐL GONDOSKODTAK ÉS AZT ELLENŐRIZZÉK. A cím a lex Iulia 
repetundarum fejezetére vonatkozik, amit Macer így elemez (D. 48, 11, 7, 2): 
Biztosítékot kell adni, hogy a közérdekű feladatok elvégzését ne vegyék át, az állami 
gabonát ne adják át, a karbantartásokat ne vezessék be átvettnek, amíg azok nem 
készülnek el, és nem vizsgálják meg, hogy a kiírásnak megfeleljen, a mű 
bérbeadásáról szóló kikötések szerint. E fajtába tartozó szerződési kikötést  Cicero a 
Verres elleni első beszédében említi (1, 55.), ami egy hirdetményt így mutat be 
IUNIUS PUPILLUS SZERZŐDÉSE A MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRŐL, AMELYET C. VERRES 
(PRAETOR URBANUS) HOZZÁTOLDOTT. Úgy vélem, hogy ezt a forrást így kell 
kijavítani, amelyben helyenként hibásan ex opere faciundonak olvassák (a lex operi 
faciundo kifejezést). A szerződési formula a következő szavakat használja: AKI 
LUCIUS MARTIUS ÉS M. PERPENNA CENSOROKTÓL VÁLLALKOZÁSBA VETTE, TÁRSAT 
NE VEGYEN BE, ÉS NE ADJON ILYENNEK RÉSZESEDÉST, NE ADJA ALVÁLLALKOZÁSBA. 
HA A MUNKA VÉGZÉSE SORÁN KÁRT OKOZ, TÉRÍTSE MEG. AKI VÁLLALKOZIK, ADJON 
BIZTOSÍTÉKOT A FENYEGETŐ KÁRRA ANNAK, AKI A KORÁBBI VÁLLALKOZÓTÓL 
ÁTVESZI. A MŰ HATÁRIDŐRE ÉS JÓ MINŐSÉGBEN, RENDBEN KÉSZÜLJÖN EL. AZ 
ÚJRA FELHASZNÁLT ÉPÍTŐANYAG LEGYEN AZ ÖVÉ. A mű elkészítésének határnapját 
rögzíteni szokták, ami ugyanott felmerül: A MŰ ELKÉSZÍTÉSÉNEK határidejét 
december 1-jében állapították meg. Festus Pompeius. Becsületesen kijavították 
sértetlenre: Ezért a közmunkákat, amelyeket azért adnak ki, hogy az épületek 
épségét megőrizzék, ÉPÜLETKARBANTARTÁSI MUNKAKÉNT (SARTA TECTA) ADJÁK 
KI. Kijavítani (sarcire) ugyanis azt jelenti, hogy éppé tesz. Festus a produit 
(kifejezést) porro dederitként magyarázza, miként ez a lex Censoriában áll: AZ 
OSZLOPCSARNOKOT KI KELL JAVÍTANI, EZT KÖZZÉ KELL TENNI. 

A censorok FELÜGYELJÉK AZ ÉPÜLETEK KARBANTARTÁSÁT IS, így írja Livius (42, 
3): Ezért választották meg őt az erkölcsök ellenőrzésére hivatott censornak? S ő, 
akinek az ősi szokás alapján az lett volna a feladata, hogy a nyilvános 
szertartásokra szolgáló épületeket megóvja és JÓ KARBAN TARTSA.

1038
 Gracchus és 

Claudius censorokról ugyanez áll (Liv. 45, 15.): Mikor a censorok azt kérték, hogy 
hosszabbítsák meg egy évvel és hat hónappal hivatali idejüket, hogy szokás szerint 
helyrehozattathassák a megrongált épületeket, s ELLENŐRIZHESSÉK a bérbe adott 
építkezéseket.

1039
 Cicero írja (Verr. I 50, 130), hogy amikor L. Octavius és C. Aurelius 

konzulok a templomok helyreállítását úgy adták bérbe, hogy ne lehessen MINDEN 
KARBANTARTÁST ELLENŐRIZNI. 

                                                           
1038 Muraközy Gyula fordítása. 
1039 Muraközy Gyula fordítása. 
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LXXIV. (A VILLA-GAZDASÁG TERÜLETÉN) AZ ÚJ ÉPÜLET FELÉPÍTÉSÉT AZ 
ALAPOKTÓL milyen formula szerint adják ki (vállakozásba)? 

 
(A villa-gazdaság területén) az új épület felépítését az alapoktól így kell kiadni 
vállalkozásba, Cato azt tanítja (agr. 14), hogy a mesterember a következőket 
tartozik elvégezni: A FALAKAT MIND, AHOGY ELŐÍRJÁK A SZÁMÁRA, MÉSZKŐBŐL ÉS 
SZABÁLYTALAN KÖVEKBŐL, AZ OSZLOPOKAT SZÖGLETES KŐBŐL, VALAMENNYI 
SZÜKSÉGES FAGERENDÁT, KÜSZÖBÖT, AJTÓFÉLFÁKAT, SZEMÖLDÖKFÁT, GYÁMFÁT, 
TÁMASZTÓ RUDAT, AZ ÖKRÖKNEK TÉLI ÉS NYÁRI, FALISZK MINTÁJÚ JÁSZLAKAT, 2 
LÓISTÁLLÓT, LAKÁSOKAT A SZOLGANÉPNEK, 3 HÚSTÁROLÓ FOGAST, KEREK 
ASZTALT, 2 ÜSTÖT, 10 DISZNÓÓLAT, TŰZHELYET, FŐBEJÁRATI AJTÓT, ÉS EGY 
MÁSIKAT, AMILYET A TULAJDONOS KÍVÁN, ABLAKOKAT, A NAGYOBB ABLAKOKRA 2 
LÁBNYI RÁCSOKAT, 6 ABLAKREDŐNYT, 3 PADOT, 5 SZÉKET, 2 TÓGASZÖVŐSZÉKET, 1 
KISEBB BÚZAŐRLŐ MOZSARAT, 1 VÁNYOLÓKÁDAT, AJTÓKERETEKET, 2 PRÉST. 
EHHEZ AZ ANYAGOT ÉS MINDAZT, AMI SZÜKSÉGES, A TULAJDONOS ADJA, A 
MUNKÁHOZ PEDIG ADJON 1 FŰRÉSZT, 1 MÉRŐÓNT (A SZERSZÁMFÁT A 
VÁLLALKOZÓ VÁGJA KI, FARAGJA MEG, DARABOLJA EL ÉS MUNKÁLJA MEG), KÖVET, 
MESZET, HOMOKOT, VIZET, PELYVÁT, TAPASZTÓANYAGNAK VALÓ FÖLDET. HA A 
GAZDASÁGBA VILLÁM CSAPNA BE, BECSÜLETES EMBER MÓDJÁRA KELL ELJÁRNI. 
ENNEK A MUNKÁNAK AZ ÁRA EGY BECSÜLETES BIRTOKOS RÉSZÉRŐL, AKI 
RENDESEN MEGADJA, AMI JÁR, ÉS LELKIISMERETESEN MEGFIZETI A PÉNZT, 
CSEREPENKÉNT 2 SESTERTIUS. A TETŐT ÍGY SZÁMÍTJÁK: MEGSZÁMOLJÁK AZ ÉP 
CSEREPEKET, A HIBÁSAKBÓL, HA A NEGYEDE HIÁNYZIK, KETTŐT VESZNEK EGYNEK, 
A VÍZLEVEZETŐ CSEREPEKET KETTŐNEK VESZIK, A KIFOLYÓCSEREPEK MINDEGYIKÉT 
NÉGYNEK. KŐVEL, MÉSZKŐVEL ÉPÍTKEZŐ GAZDASÁGBAN AZ ALAP EGY LÁBNYIRA A 
FÖLD SZÍNE FELETT, A TÖBBI FAL TÉGLÁBÓL LEGYEN; RAKASS BE OLYAN 
SZEMÖLDÖKFÁKAT ÉS AJTÓKERETEKET, AMILYENEK KELLENEK. EGYEBEKBEN A 
SZABÁLY UGYANAZ, MINT A MÉSSZEL ÉS ZÚZOTT KAVICCSAL ÉPÍTKEZŐ GAZDASÁG 
ESETÉBEN. A CSEREPEK ÁRA EGYENKÉNT EGY SESTERTIUS. EGÉSZSÉGES HELYEN A 
JÓ GAZDA SZÁMÁRA A FENTEBB MONDOTT ÁRAK ÉRVÉNYESEK; A MUNKABÉR ÍGY 
SZEMBETŰNŐ. JÁRVÁNYOS VIDÉKEN, AHOL NYÁRON NEM LEHET DOLGOZNI, A JÓ 
GAZDA A MUNKABÉRT MÉG EGYNEGYEDÉVEL TETÉZZE MEG.

1040
 

 
LXXV. A bérbe adott művet (építményt) ÖT- VAGY TÍZLÁBANKÉNT szokták 
LEMÉRNI (és ezzel átvenni). A jóváhagyott művet ÁTVETTKÉNT KÖNYVELTÉK 
EL.  

 
A régiek a vállalkozónak bérbe adott művet ötlábanként szokták lemérni, ahogy 
most hatlábanként, írja Martialis (epigr. 14, 92):  

Lám e rovátkás tölgybottal, melynek hegye éles 

                                                           
1040 Kun József fordítása nyomán. 
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Építészedet
1041

 is rajtakapod, ha csalárd.
1042

  
Horatius jelzi, hogy gyakran a tízlábanként való lemérést is használták, amikor azt 
mondja (carm. 2, 15, 14):  

Nem volt a magántelkeken tíz lábra kimért oszlopcsarnok, 
Ami északi árnyékot vetett. 

Ahol a régi kommentátor tíz lábat mond, a szabály tíz láb, amelyhez az épület 
(át)alakításánál a kézműves mércéje igazodik. Az épületek munkálataira pedig 
voltak Rómában MÉRNÖKÖK, akiket a régi sírfeliratok nem egyszer említenek is, 
amelyekből hármat mutatok be. Lássuk hát az elsőt: A VOLTINIA TRIBUSBÓL 
SZÁRMAZÓ STATILIUS ASPERNEK, A MÉRNÖKNEK, AKI ÉLT (22 ÉVET)

1043
  (Grut. 

DCXXIV,2.). A másik így hangzik: CAECILIUS MAXIMUS, A MÉRNÖK, ALVILÁGI 
ISTENEI SZÁMÁRA (u.o. DCXXIII). A harmadik így hangzik: A(ULUS) SEMPRONIUS 
MÉRNÖK MAGÁNAK ÉS SEMPRONIA ÖRÖKÖSÉNEK (u.o. DCXXIII,8). Plinius 
Traianusnak írt leveléből (ep. 10, 17): Fontold meg, uram, nem tartanád-e 
szükségesnek, hogy ide küldj egy ÉPÍTÉSZT. Úgy látszik, ha becsületes számvetést 
csinálnánk, jelentős összegeket lehetne visszatéríttetni az építési vállalkozókkal.

1044
 

Traianus a következőképpen válaszol: (ep. 10, 18): ÉPÍTÉSZEM még a római vagy a 
környékbeli építkezésekhez is alig van. De hát minden tartományban akad 
olyasvalaki, akiben meg lehet bízni.

1045
 Miután pedig jóváhagyják a művet, az 

átadásnál attól lesz átvéve, akinél megtörtént a vizsgálat. Cicero (Verr. I 57): Először 
tagadta, hogy át tudta volna venni a művet. Majd ugyanott: A MŰVET ÁTVETTKÉNT 
BEJEGYEZTE négy évvel a kitűzött teljesítési határidőt követően.  

 
LXXVI. Az épület építése során milyen kikötés szólt AZ ÉPÍTŐANYAG 
SZÁLLÍTÁSÁRÓL. A SZERZŐDÉSBEN AZ ÉPÜLETEKRŐL hiányoznak AZ 
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖK. 

 
Úgy tudom, hogy a régi épületek szerződési kikötéseiben azt rögzítették, hogy A 
VÁLLALKOZÓ HÁROM ÉVNÉL ÚJABB HOMOKOT NE HASZNÁLJON FEL. Elismerem, 
hogy ugyanezt Pliniustól tanultam, akinek a művéből (nat. 36, 13) e szavakat 
idézem: Az apró szemcsés is (a homokról beszél) minél régebbi, annál jobb. A régi 
épületek szerződési kikötéseiben megtalálható, HOGY A(Z ÉPÍTÉSI) VÁLLALKOZÓ NE 
HASZNÁLJON HÁROM ÉVNÉL ÚJABB (HOMOKOT). Vitruvius azt mutatja, hogy a 
munkát az építészek végezték az építési (munkára) vonatkozó szerződési kikötések 
alapján (1, 1, 10): Ugyanígy a vízvezetékekre és egyéb effélékre vonatkozókat is 
ismerniük kell az építészeknek, hogy ezekről gondoskodjanak, mielőtt még 
elkezdenék az építkezést, nehogy a munkák befejeztével vitás kérdések maradjanak 

                                                           
1041 Martialis a redemptor kifejezést használja a szövegben, amely kifejezés ehelyütt az építési 
vállalkozóra utal. 
1042 Csengery János fordítása. 
1043 CIL VI 3233. 
1044 Maróti Egon fordítása. 
1045 Maróti Egon fordítása. 
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a családfőkre.
1046

 És ő saját maga a szerződési kikötésekben való jártasságával tudja 
óvni a megrendelőt és a vállalkozót. 

Varro (ling. 5, 7): Saturnus temploma mögött az építésre vonatkozó szerződési 
kikötésekben a házak hátsó falait „<Saturnus> falakként” említették. 

 
LXXVII. MÉSZÉGETÉST, OLAJBOGYÓ SZÜRETELÉSÉT ÉS AZ OLAJBOGYÓ 
FELDOLGOZÁSÁT, milyen szerződési feltételekkel adták ki? 

 
Akik mészégetést részes haszonbérbe adtak ki, így adták ki (Cato agr. 16): a 

MÉSZKÖVET MEGMUNKÁLJA, KIÉGETI, A KEMENCÉBŐL KISZEDI A 

MÉSZÉGETŐ ÉS A FÁT IS ODAKÉSZÍTI A KEMENCÉHEZ. A TULAJDONOS 

ADJA A KÖVET, A FÁT A KEMENCÉHEZ, ÉS AMIRE ÁLTALÁBAN 

SZÜKSÉG VAN.
1047

 Ugyanúgy Cato mondja, hogy az olajbogyó szedésére így 

kötnek megállapodást (agr. 144): A VÁLLALKOZÓ RENDESEN SZEDJE LE AZ 

ÖSSZES OLAJBOGYÓT A TULAJDONOS ÚTMUTATÁSA ALAPJÁN, 

ILLETVE ANNAK A RENDELKEZÉSE SZERINT, AKIT FELVIGYÁZÓNAK 

ÁLLÍT ODA, VAGY AKINEK AZ OLAJBOGYÓT ELŐRE ELADTA. SE NE 

TÉPJE, SE NE VERJE A BOGYÓT A TULAJDONOS VAGY A FELVIGYÁZÓ 

UTASÍTÁSÁTÓL ELTÉRŐEN. HA EZZEL ELLENTÉTBEN CSELEKSZIK, 

AKKOR AZÉRT, AMIT AZON A NAPON SZEDETT, SENKI NE FIZESSEN 

NEKI ÉS NEM IS TARTOZIK FIZETNI. A SZEDŐK MIND ESKÜDJENEK 

MEG A TULAJDONOS VAGY A FELVIGYÁZÓ ELŐTT, HOGY EZEN AZ 

OLAJSZÜRETEN SEM ŐK NEM LOPTAK OLAJAT LUCIUS MANLIUS 

BIRTOKÁRÓL, SEM AZ Ő CSALÁRDSÁGUK ÁLTAL VALAKI MÁS. 

ANNAK, AKI NEM ESKÜSZIK MEG ÍGY, MINDAZÉRT, AMIT SZEDETT, 

SENKI NE FIZESSEN ÉS NEM IS TARTOZIK FIZETNI. RENDESEN SZEDD 

LE A BOGYÓT, ÉS ERRE ADJ BIZTOSÍTÉKOT LUCIUS MANLIUS 

RENDELKEZÉSE SZERINT. A LÉTRÁKAT ÚGY ADD VISSZA, AHOGYAN 

KAPTAD, KIVÉVE A RÉGIEKET, HA ÖSSZETÖRTEK; HA
 
A VÁLLALKOZÓ 

NEM ADJA VISSZA, DÖNTŐBÍRÓ RENDELKEZÉSE SZERINT LE KELL 

VONNI A BÉRÉBŐL. HA A VÁLLALKOZÓ MUNKA KÖZBEN A 

TULAJDONOSNAK VALAMILYEN KÁRT OKOZ, FIZESSE MEG: 

BECSÜLETES EMBER MÓDJÁRA LE KELL VONNI A BÉRÉBŐL. ÁLLÍTSON 

KI ANNYI GYŰJTŐ- ÉS SZEDŐMUNKÁST, AHÁNYRA SZÜKSÉG VAN. HA 

NEM ÁLLÍT, LE KELL VONNI A BÉRÉBŐL AZT AZ ÖSSZEGET, 

AMENNYIÉRT A TULAJDONOS FOGADJA FEL ŐKET, VAGY ADJA KI 

NEKIK: ENNYIVEL KEVESEBB PÉNZ ILLETI MEG. A BIRTOKRÓL FÁT ÉS 

OLAJBOGYÓT NEM VIHET EL. ANNAK, AKI BOGYÓT SZED MAGÁNAK, 

ÉS AKI ELVISZI, MINDEN EGYES LOPÁSÉRT 2 SESTERTIUST KELL 

LEVONNI, ÉS EZ MÁR NEM JÁR NEKI. AZ ÖSSZES TISZTA OLAJBOGYÓT 

OLAJMÉRŐ MODIUSSZAL MEG KELL MÉRNI. A VÁLLALKOZÓ KÖTELES 

ÁLLANDÓAN 50 EMBERT BIZTOSÍTANI, Ő ADJA A SZEDŐMUNKÁSOK 

KÉTHARMADÁT. AZ OLAJBOGYÓ SZEDÉSÉRE ÉS KISAJTOLÁSÁRA 
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ÁRVEREZŐNEK NE VEGYEN BE KÜLÖN SENKIT KIVÉVE, HA 

VALAMELYIK TÁRSÁT JELÖLI KI AZONNAL ERRE. HA VALAKI EZZEL 

ELLENTÉTBEN JÁR EL, VALAMENNYI BÉRLŐTÁRS TEGYEN ESKÜT, HA 

A TULAJDONOS VAGY A FELVIGYÁZÓ ÚGY KÍVÁNJA. HA NEM 

TESZNEK ILYEN ESKÜT, AKKOR ANNAK, AKI NEM ESKÜDÖTT MEG, A 

BOGYÓ SZEDÉSÉÉRT ÉS AZ OLAJ KISAJTOLÁSÁÉRT SENKI NE 

FIZESSEN ÉS NEM IS TARTOZIK FIZETNI. PÓTLÉKOK: MINDEN 1.200 

MODIUS UTÁN JÁR 5 MODIUS SÓZOTT OLAJBOGYÓ,
 
9 FONT TISZTA 

OLAJ, S AZ EGÉSZ SZÜRET ALATT 5 QUADRANTAL ECET. AMENNYI 

SÓZOTT OLAJBOGYÓT NEM KAPNAK MEG A SZEDÉS IDEJÉN, 

HELYETTE MINDEN FENT EMLÍTETT MODIUS UTÁN 5 SESTERTIUST 

KELL ADNI.
1048

 Plinius e szerződési kikötések közül egy pontban egyetért Catóval, 

aki azt írja (nat. 15, 11), hogy az olajbogyószedő munkások számára a legrégebbi 

szerződési kikötés (az volt, hogy): AZ OLAJFÁT NE RÁZZÁTOK ÉS NE 

VERJÉTEK.
1049

 

Az olaj sajtolását Cato (agr. 145) szerint a következő feltételekkel kell kiadni: 

VÉGEZZE EL RENDESEN A TULAJDONOS VAGY A FELVIGYÁZÓ 

RENDELKEZÉSE SZERINT AZ, AKINEK EZ A DOLGA. HOGYHA 6 TELJES 

SAJTOLÓRA VAN SZÜKSÉG, ANNYIVAL DOLGOZZON. OLYAN 

EMBEREKET FOGADJON, AKIK MEGFELELNEK A FELVIGYÁZÓNAK, 

VAGY ANNAK, AKI A BOGYÓT MEGVETTE. OLAJZÚZÓ MALOMMAL IS 

DOLGOZNIA KELL. HA A MUNKÁSOKAT ÚGY FOGADJÁK A SZÁMÁRA, 

VAGY A TENNIVALÓJÁT KIADJÁK, EZT MEG KELL FIZETNIE, VAGY 

LEVONJÁK A BÉRÉBŐL. AZ OLAJHOZ NE NYÚLJON SE HASZNÁLAT, SE 

LOPÁS VÉGETT, KIVÉVE, HA AZT VISZI EL, AMIT A FELVIGYÁZÓ VAGY 

A TULAJDONOS AD NEKI. MINDEN ÖNKÉNYES ELVITELÉRT LE KELL 

VONNI TŐLE 40 SESTERTIUST, S EZ NEM JÁR NEKI. AZ OLAJÜTŐ 

MUNKÁSOK MIND ESKÜDJENEK MEG A TULAJDONOS VAGY A 

FELVIGYÁZÓ ELŐTT, HOGY SEM ŐK MAGUK NEM LOPTAK OLAJAT 

VAGY OLAJBOGYÓT LUCIUS MANLIUS BIRTOKÁRÓL, SEM AZ Ő 

CSALÁRDSÁGUK ÁLTAL VALAKI MÁS. AKI NEMI TESZI LE EZT AZ 

ESKÜT, ATTÓL AZ EGÉSZ RÁ ESŐ RÉSZT LE KELL VONNI, ÉS EZ NEM 

JÁR NEKI. A VÁLLALKOZÓNAK NE LEGYEN MÁS TÁRSA, CSAK AZ, 

AKIT A TULAJDONOS VAGY A FELVIGYÁZÓ KIJELÖL. HA A 

VÁLLALKOZÓ MUNKA KÖZBEN A TULAJDONOSNAK VALAMILYEN 

KÁRT OKOZOTT, BECSÜLETES EMBER MÓDJÁRA LE KELL VONNI TŐLE. 

HA ZÖLD OLAJRA VAN SZÜKSÉG, SAJTOLJA KI. PÓTLÉKOK: OLAJ ÉS A 

SAJÁT HASZNÁLATÁRA ANNYI SÓ, AMENNYI ELEGENDŐ, ÉS 

PRÉSENKÉNT 2 VICTORIATUS.
1050
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LXXVIII. Hogyan kell kiadni egy SZŐLŐÜLTETVÉNYT a részes haszonbérlőnek? 
A szüretelő munkásokra vonatkozó szerződési kikötések: SE AZ 
ÁTMELEGEDETT SZŐLŐT SE A HARMATOSAT NE SZEDJÉTEK.  

 
Hogyan kell szőlőültetvényt részes haszonbérlőnek kiadni, így írja Cato (agr. 137): A 
SZŐLŐÜLTETVÉNY KIADÁSA RÉSZES BÉRLŐNEK: JÓL VISELJE GONDJÁT A 
BIRTOKNAK, FUTTATOTT SZŐLŐNEK, GABONAFÖLDNEK. A RÉSZES BÉRLŐNEK 
ANNYI SZÉNÁT ÉS TAKARMÁNYT KELL ADNI, AMENNYI AZ OTT LEVŐ ÖKRÖK 
SZÁMÁRA ELÉG. MINDEN EGYÉB DOLOG KÖZÖS MARAD.

1051
 Ezeket a szüretelő 

munkásokra vonatkozó egykori általános szerződési kikötéseket találom: SE AZ 
ÁTMELEGEDETT SE A HARMATOS SZŐLŐT NE SZEDJÉTEK. Plinius így írja le a 
szerződési kikötéseket (nat. 18, 315): NE SZEDD A SZŐLŐT, HA AZ ÁT VAN 
MELEGEDVE; ez azt jelenti, hogy túlzott szárazság idején, hacsak nem jön közbe 
zápor. NE SZEDD A SZŐLŐT, HA HARMATOS, ez azt jelenti, ha éjszaka harmat 
hullott, ne szedd előbb, mint hogy a nap felszárította. A szüretelést akkor kezd el, 
amikor a szőlő levelei kezdenek ráhajolni az ágakra.

1052
 Szintén Plinius írja (nat. 14, 

10), hogy Campaniában a szőlőt nyárfával házasítják, az társát körülfonva annak 
ágain keresztül hosszan felkapaszkodó ágaival, kanyargós kúszással eléri a fa 
tetejét. Olyan magasra kúszik, hogy a felfogadott szüretelő jogosult A TEMETÉSI 
KÖLTSÉGEKRE.  

 
LXXIX. Hogyan veszik bérbe ÁLLATOK LEGELTETÉSÉT ÉS A 
MADÁRTENYÉSZETET?  

 
Az állatokat legeltetésre is bérbe adták. Ulpianus szerint (in l. 9. §. 5. D. locati.): ha 
valaki arra vállalkozik, hogy BORJÚKAT LEGELTET vagy pedig ruhákat javít vagy 
tisztít. Ezeket néha részes haszonbérletbe is adták (C. 2, 3, 8): Ha az ÁLLATOKAT 
RÉSZES HASZONBÉRBE ADTÁK, azaz ezeknek a kölykeit tetszőleges arányok szerint 
osztották fel a dominus (ti. az állat tulajdonosa) és a pásztor között. Bizonyították, 
hogy Apollinaris ezt felvállalta. Varro írja (rust. 1, 38, 2), hogy akik úgy vesznek 
bérbe madártenyészetet, hogy a tulajdonos KIKÖTI, A TRÁGYA A BIRTOKON 
MARAD, kevesebb bérleti díjat fizetnek, mint azok, akik a trágyát is megkapják.

1053
 

Plinius szerint ugyanis (nat. 17, 50) a madártenyészetekből trágyázták a földet. 
 

LXXX. A VÁLLALKOZÁSOK különböző példái, A RAKOMÁNY SZÁLLÍTÁSA, BOR 
és más (dolgok) SZÁLLÍTÁSA. DRÁGAKÖVEK BEFOGLALÁSA és BEVÉSÉSE. 
RUHANEMŰK TISZTÍTÁSA vagy JAVÍTÁSA. Bérbe szoktak adni HAJÓKAT, 
RABSZOLGÁKAT, SZEKEREKET, FÜRDŐKET: és az ezekre vonatkozó különböző 
szerződési kikötések és feltételek.  
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Ezen felül más példákat is hozok a vállalkozásra. Ulpianus írja (D. 19, 2, 13, 11), Ha a 
hajóskapitány vállalkozott a rakomány szállítására. Szintén Ulpianustól (D. 19, 2, 11, 
3.) AKI ARRA VÁLLALKOZOTT, HOGY CAMPANIÁBÓL BORT SZÁLLÍT. Velleius 
Paterculus írja (1, 13, 4): Mummius annyira műveletlen volt, hogy amikor 
Korinthosz elfoglalása után a leghíresebb művészek FESTMÉNYEIT ÉS SZOBRAIT 
ITÁLIÁBA SZÁLLÍTÁSRA KIADTA (fuvarozó vállalkozóknak), megparancsolta, hogy A 
SZÁLLÍTÓKNAK ÍRJÁK ELŐ, HOGY HA ABBÓL VALAMI ELVESZNE, ÚJAT KÖTELESEK 
ADNI HELYETTE.

1054
 Ezután Ulpianus (D. 19, 2, 13, 5) írja, hogy A DRÁGAKÖVEK 

BEFOGLALÁSÁT ÉS BEVÉSÉSÉT VÁLLALKOZÁSBA ADTÁK. A RUHATISZTÍTÓNAK 
(KALLÓSNAK) VÁLLALKOZÁSBA ADTÁK A RUHANEMŰK TISZTÍTÁSÁT ÉS 
GONDOZÁSÁT ÉS A FOLTOZÓSZABÓNAK (A RUHÁK) KIJAVÍTÁSÁT (Inst. 3, 24 pr.; D. 
19, 2, 9, 5; D. 19, 2, 13, 6; D. 19, 5, 22). A vállalkozásnak két fajtája volt, az egyik, 
amikor ugyanazt a dolgot adják vissza, mint amikor A RUHANEMŰK GONDOZÁSÁT 
KIADJÁK A RUHATISZTÍTÓNAK (kallósnak), vagy pedig ugyanabból (a fajtából) 
ugyanannyit adjanak vissza, PÉLDÁUL AMIKOR TISZTA EZÜSTÖT ADNAK ÁT A 
RÉZMŰVESNEK, HOGY EDÉNYEKET, VAGY PEDIG ARANYAT, HOGY GYŰRŰT 
KÉSZÍTSEN.  A mesterek többnyire ki szokták kötni, HOGY NEM A SAJÁT 
VESZÉLYÜKRE DOLGOZNAK (D. 9, 2, 27, 29; D. 9, 2, 27, 35). HA EGY BODNÁRNAK 
VÁLLALKOZÁSBA ADTÁL EGY BORRAL TELI HORDÓT,

1055
 HOGY AZT KARBANTARTSA. 

RABSZOLGÁK (tengeri úton való) SZÁLLÍTÁSÁRA VÁLLALKOZOTT (D. 14, 2, 10 pr.). 
Ha te azzal a feltétellel VETTÉL BÉRBE EGY HAJÓT, HOGY AZ A TE ÁRUIDAT 
SZÁLLÍTSA (D. 14, 2, 10, 1). Majd ezután: Amikor tőled (a hajóskapitány) ezzel a 
feltétellel vett át (árukat),  hogy HATÁROZOTT ÖSSZEGŰ KÖTBÉRT FIZET NEKED, HA 
AZ ÁRUIDAT A RÖGZÍTETT HATÁRNAP ELŐTT NEM RAKODTA KI AZON A HELYEN, 
AHOVÁ EZEN ÁRUK ELSZÁLLÍTÁSÁT MEGRENDELTED. Labeo azt írja, hogy ha a hajót 
kétezer amphora szállítására adták bérbe, akkor a vállalkozói díjat VAGY 
ÁTALÁNYÖSSZEGBEN vagy pedig AZ ELHELYEZETT AMPHORÁK SZÁMA SZERINT 
ÁLLAPÍTOTTÁK MEG. A következő hely így szól (D. 19, 2, 61, 1): valaki hajót bérelt 
határozott díjért, hogy KYRENEIKA PROVINCIÁBÓL AQUILEIÁBA SZÁLLÍTSON 
HÁROMEZER MÉRŐ OLAJAT ÉS NYOLCEZER MODIUS GABONÁT. Rabszolgák, 
szekerek, és fürdők bérbeadására a következő helyeken találunk példákat: D. 19, 2, 
45, 1; D. 19, 2, 58, 2; D. 19, 2, 60, 8. 

 
LXXXI. A közföldeket (agri publici) milyen szerződési kikötésekkel adják 
bérbe? A censor által meghatározott szerződési feltételek (leges censoriae) 
az állami javak bérbeadásáról: és azokról (a feltételekről) amelyeket az 
adóbérlők érdekében szoktak kikötni, különösen az adóbérlőknél folytatott 
tevékenységről és az adóbérlők megállapodásairól. 

 
Az következik, hogy a közjavak bérbeadásáról beszéljek. A közföldek használatát és 
gyümölcsöztetését meghatározott szerződési feltételekkel adták bérbe (D. 43, 9, 1 

                                                           
1054 Hoffmann Zsuzsanna fordítása nyomán, azt a jogi szakszöveg követelményeihez igazítva. 
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 Az ókori Itáliában természetesen égetett agyag hordókat használtak.  



 165 

pr.) Livius írja (27, 11), ezek az atyák megbízásából megkérdezték a néptől, hogy a 
CENSOROK HASZNÁLATRA BÉRBE ADHATJÁK-E A CAMPANIAI FÖLDEKET, s a nép ezt 
megszavazta.

1056
  Livius írja máshol is (42, 19), M. Lucretius néptribunus a 

népgyűlésen javaslatot tett, hogy a CAMPANIAI FÖLDET A CENSOROK ADJÁK KI 
HASZONBÉRBE.

1057
 Paulus írja (D. 39, 4, 11,), hogy A KÖZFÖLDEKET, AMELYEKET 

HOSSZÚ IDŐRE BÉRBE ADTAK. Az állami földeket, ahogy Paulus írta (D. 6, 3, 1 pr.), 
vagy ÖRÖK IDŐRE ADTÁK BÉRBE, azaz a szerződési kikötéssel, hogy addig, míg ezek 
(a bérlők) a bérleti díját megfizették, addig sem magától a bérlőktől, sem pedig 
azok jogutódaitól ezeket (a földeket) elvenni nem lehet, vagy pedig határozott 
időre (adták ki ezeket a földeket). Ezeket (a földeket) agri vectigalesnak nevezték 
(D. 6, 2, 11, 2; D. 39, 2, 15, 26; D. 20, 1, 31 pr.). A közföldek bérbeadásánál használt 
általános szerződési kikötés volt, HOGY HA A BÉRLETI DÍJAT MEGHATÁROZOTT IDŐ 
ELTELTE UTÁN NEM TELJESÍTIK, EZ A FÖLD KERÜLJÖN VISSZA A TULAJDONOSÁHOZ. 
Alfenus elbeszéli (D. 39, 4, 15), hogy Caesar ILYEN TÖRVÉNYT HOZOTT, amikor 
bérbe adta Kréta fenkőbányáit: A VÁLLALKOZÓN (A BÉRLŐN) KÍVÜL MÁRCIUS 15-ÉT 
KÖVETŐEN SENKI MÁS NE ÁSSON, NE EMELJEN ÉS NE RAGADJON KI FENKÖVET 
KRÉTA SZIGETÉRŐL.  

Valóban a közjavak bérbeadásánál olyan szerződési kikötéseket tettek, amelyek 
mind a köz, mind a bérlő érdekét szolgálták, és az állami jövedelmek bérbeadására 
meghatározott formát szoktak adni (D. 47, 8, 2, 20). Ezeknek LEX CENSORIA volt a 
neve. Amikor a bérbeadásra sor került, az adóbérlők azt követelték, hogy bizonyos 
pontokat még tegyenek hozzá a kiíráshoz (árverési szerződési ajánlathoz) anélkül, 
hogy az egyéb censori rendelkezésektől eltérnének (Cic. Verr. II 3, 18).

1058
 Ugyanő 

(Verr. II 5, 53) Akik közföldeket művelnek, azok terheit a LEX CENSORIA szabja 
meg.

1059
 Alfenus írja (D. 50, 16, 203), hogy Szicília kikötőjének censori (adóbérleti) 

szerződésében úgy írták, AZOKAT A RABSZOLGÁKAT, AKIKET VALAKI OTTHONRÓL 
SAJÁT HASZNÁLATÁRA HOZ, ÉRTÜK NEM KELL VÁMOT FIZETNI. A lex censoria 
biztosítja az adóbérlők számára a védelmet arra az esetre, ha az adókat 
ellenállhatatlan erő vagy az ellenség betörései miatt nem tudnák beszedni. Cicero 
(prov. 5, 12) megjegyzi, hogy aki az adót az ellenség (támadása) miatt nem tudja 
beszedni, ezt (az adóbérlőt) maga a lex censoria védte. Livius elbeszéli (Liv. 23, 48-
49), hogy több társaság elvállalta, hogy ruhákat, gabonát és más szükséges 
(felszereléseket) szállítson a hispániai hadseregnek, de ezekkel a kikötésekkel: 
Először, hogy HÁROM ÉVEN BELÜL NE LEGYENEK MÁSOK PUBLICANUSOK, továbbá, 
hogy HA MÁR A SZÁLLÍTMÁNYOKAT BEHAJÓZTÁK, AZ ÁLLAM VÁLLALJA A KÁRT, 
AMIT AZ ELLENSÉG VAGY A VIHAROK EREJE OKOZHAT.

1060
 Amikor Boeotiában a 

halhatatlan istenek földjeit bérbe adták, KIVÉTELT TETTEK A LEX CENSORIA ALÓL, 
Cicero említi (de nat. Deor. 3, 49). Varro írja (rust. 2, 1, 16), hogy megszegték azok a 
lex censoriát, akik bejelentés nélkül az állataikat a publicanusok (telkén) legeltették: 

                                                           
1056 Muraközy Gyula fordítása. 
1057 Muraközy Gyula fordítása. 
1058 Nótári Tamás fordítása. 
1059 Nótári Tamás fordítása. 
1060 Muraközy Gyula fordítása. 
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ezért a juhnyájakat messze elhajtják Apuliából Samniumba nyári tartózkodásra, 
nehogy megszegjék a lex censoriát, ha nyilvántartásba nem vett jószágot 
legeltetnek.

1061
 Plinius (nat. 33, 78) írja, hogy van egy lex censoria a Vercellae 

területén lévő Victumulae aranybányájáról, mely kiköti, hogy a bérlőknek nem 
lehet 5000 embernél több alkalmazottja.

1062
 A lex censoria elrendelt valamit a 

publikánusok pactumairól, ezt támasztja alá, amit Cicero mond (ad. Q. fr. 1, 12, 35): 
Hatalmukban állt, hogy a megállapodásaikban figyelmen kívül hagyják a lex 
censoriát. Ugyanis a publikánusok pactumokat szoktak kötni a városokkal és 
magánszemélyekkel. 

A publicanusok magánszemélyekkel és városokkal is szoktak megállapodásokat 
kötni. Amikor P. Terentius Hisponis, aki a mű elkészítését a megállapodás szerint a 
(város) elöljárója számára vállalta, eljátszotta az összes hitelét azzal, hogy 
megállapodásokat kötött a többi várossal (ad fam. 13, 65). Ezután Cicero mondja 
(Att. 5, 14): A PUBLIKÁNUSOK MEGKÖTÖTT PACTUMAI. Szintén Cicero (Att. 6, 1, 16) 
a publikánusokról szólva: ezeknek a kamatait, amelyeket a paktumokba belefoglalt, 
Servilius is megtartotta. Az adóhoz tartozó bérleti díjak pedig elvesztek, kivéve ha 
valaki a publikánusoknál ezt bejelentette. Tertullianus azt írja, hogy sok e 
foglalkozások közül tönkrement a csalárdság és a hazugság miatt … 
 

LXXXVII. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS különböző fajtái és formulái. 

 

Térjünk át a szerződések további fajtáihoz. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS kötelme, 

hasonlóan az adásvételhez és a bérlethez, a puszta megállapodással jön létre. Meg 

lehet kötni ugyanúgy követ útján vagy levélben is a megbízást. Akár a KÉREM, 

MEGBÍZOM vagy AKAROM, vagy bármely más igét használ valaki, megadják 

neki a megbízás keresetét (actio mandatit), D. 17, 1, 1 pr. Olykor pedig saját 

érdekből, vagy olykor csak más érdekében vagy némelykor a saját és más érdekében 

adott megbízást. Saját érdekéből bíz meg valaki, például HA TITIUS MEGBÍZTA 

SEIUST, HOGY VEGYEN MEG NEKI EGY TELKET (D. 17, 1, 2 pr.-1). Paulus 

D. 17, 1, 3, 1: HA MEGBÍZÁST ADTAM neked, HOGY VALAMILYEN 

DOLGOT VEGYÉL MEG NEKEM. Ugyanúgy D. 17, 1, 5, 2 Ha MEGBÍZÁST 

ADOK neked, HOGY A SEIUS-FÉLE HÁZAT VEDD MEG SZÁZÉRT Ulpianus 

D. 17, 1, 8, 6. MEGBÍZÁST ADTAM neked, HOGY VEDD MEG A TELKET. És 

D. 17, 1, 5, 5 Ha, mivel neked MEGBÍZÁST ADTAM, HOGY STICHUST VEDD 

MEG TÍZÉRT. Ugyanígy D. 41, 3, 13, 2: Ha MEGBÍZÁST ADTAM, HOGY 

VEDD MEG A TELKET. Ha MEGBÍZÁST ADTAM, HOGY VEDD MEG A 

RABSZOLGÁT, D. 17, 1, 12, 9. Ha nekem ADTÁL MEGBÍZÁST, HOGY 

VALAMELY DOLGOT VEGYEK MEG NEKED, D. 17, 1, 13. Ha MEGBÍZÁST 

ADTAM neked, HOGY HALÁLOM UTÁN AZ ÖRÖKÖSEIMNEK VEDD MEG 

A TELKET. Paulus D. 17, 1, 15: Ha MEGBÍZÁST ADOK neked, HOGY VEDD 

MEG A TELKET. Ugyanúgy D. 17, 1, 22, 4: Ha több örökös ad el (egy hagyatéki 

tárgyat), és (közülük) egynek MEGBÍZÁST ADOK, HOGY VEGYE MEG A 

                                                           
1061 Kun József fordítása. 
1062 Gesztelyi Tamás fordítása. 
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HAGYATÉKI TÁRGYAT. Africanus D. 17, 1, 34, 1: Amikor te örököstárs voltál, 

MEGBÍZTALAK téged, HOGY A HAGYATÉKI TELKET VEDD MEG NEKEM 

MEGHATÁROZOTT ÁRON. Javolenus D. 17, 1, 36, 2: Ha MEGBÍZÁST ADOK 

NEKED, hogy a telket, amelyet részarányok szerint (közös tulajdonból) adnak el, 

VEDD MEG, DE ÚGY, HOGY CSAK AKKOR FELELEK A MEGBÍZÁSBÓL, 

HA AZ EGÉSZ TELKET MEGVESZED. Majd alább: ha MEGBÍZÁST ADOK 

neked, HOGY VEDD MEG NEKEM A TELKET, nem téve hozzá, HOGY CSAK 

AKKOR FELELEK A MEGBÍZÁSBÓL, HA AZ EGÉSZ TELKET MEGVESZED. 

Cicero (Caecin. 15) írja, hogy (az asszony) elhatározta, hogy így cselekszik: 

MEGBÍZZA, HOGY VEGYE MEG SZÁMÁRA A TELKET. Máskor arra adott 

megbízást valaki, hogy adja el a saját (ti. a megbízó) telkét. Paulus D. 17, 1, 5, 3: Ha 

MEGBÍZÁST ADOK neked, HOGY ADD EL A TELKEM SZÁZÉRT. 

 
LXXXVIII. Megbízások ÜGYEK VITELÉRE, KÉPVISELŐ legyen vagy 

MINDEN ÜGYRE, vagy EGY ÜGY ELLÁTÁSÁRA. EGYETEMLEGES 

képviselők. VALÓDI, ÖNKÉNTES, HAMIS KÉPVISELŐ; KÉPVISELŐ A 

SAJÁT ÜGYÉBEN (perlési megbízott). 

 

Továbbá valaki megbízott a saját ügyei intézésével (D. 17, 1, 2 pr.). Ulpianus D. 17, 

1, 6, 1: Ha valakinek azt a MEGBÍZÁST ADTÁK, HOGY INTÉZZE AZ 

ÜGYEKET. Scaevola D. 17, 1, 60, 2: Valaki két személyt MEGBÍZ AZ ÜGYEI 

VITELÉVEL. Gaius D. 3, 3, 46, 7: Ha KÉT SZEMÉLYNEK ADNAK 

MEGBÍZÁST AZ ÜGYEK VITELÉRE. Azt ugyanis, aki más ügyeit az ügy urának 

megbízásával intézi, KÉPVISELŐNEK (ügyintézőnek) nevezték, D. 3, 3, 1, 1. 

KÉPVISELŐ kinevezhető MINDEN ÜGYRE, vagy EGY ÜGY ELLÁTÁSÁRA, 

jelenlévők között, vagy hírnök útján, vagy levélben kirendelve, ahogyan azt 

Ulpianus írja. A képviselőknek (ügyintézőknél) két különböző fajtája létezik. A 

képviselőt ugyanis olykor az EGÉSZ vagyon és a jogügyletek vitelére általában, 

vagy külön meghatározott ügyekre, vagy néha egy konkrét ügyre, egy meghatározott 

ügylet vitelére is megbízták (D. 17, 1, 6, 6; D. 17, 1, 12, 7 és D. 17, 2, 65, 7). 

Ulpianus D. 44, 4, 4, 18: Ha pedig olyan KÉPVISELŐ van, AKINEK MINDEN 

ÜGY INTÉZÉSE ÁT VAN ENGEDVE. Paulus D. 3, 3, 58: KÉPVISELŐ, AKINEK 

ÁLTALÁBAN AZ ÖSSZES ÜGY SZABAD INTÉZÉSE ÁT LETT ENGEDVE, 

AKINEK AZ EGÉSZ VAGYON IGAZGATÁSA ÁT LETT ENGEDVE. 

KÉPVISELŐ, AKINEK MINDEN ÜGY VITELE ÁT LETT ENGEDVE, D. 13, 7, 

12: KÉPVISELŐ, AKIT MEGBÍZTAK MINDEN ÜGY INTÉZÉSÉRE D. 46, 3, 12 

pr.: AZ EGÉSZ VAGYON KÉPVISELŐJE.  D. 3, 3, 47: AZ ÖSSZES VAGYON 

KÉPVISELŐJE, AKIT AZ ÜGYEK IGAZGATÁSÁVAL MEGBÍZTAK, D. 2, 14, 

12; D. 3, 3, 63. Néha az ügyek vitelét két személyre bízták. Iulianus írja (D. 3, 3, 

47): Aki MINDEN ÜGYÉRE ILLETÉKESSÉGGEL BÍRÓ KÉT KÉPVISELŐT 

HAGYOTT HÁTRA, hacsak kifejezetten nem rendelkezett arról, HOGY EGYIK A 

MÁSIKTÓL PÉNZT PERELHET, nem tekintendő úgy, hogy közülük bárkinek 

megbízást adott. Ha TÖBB KÉPVISELŐT rendel egyszerre az EGÉSZ 

VAGYONRA, mutat rá Paulus D. 3, 3, 32.  

Az egy határozott ügy ellátására rendelt képviselőre példák a következők. 

Ulpianus (D. 3, 3, 56): INGÓ DOLOG PERLÉSÉRE RENDELT KÉPVISELŐ. 
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Pomponius (D. 3, 3, 62): HAGYOMÁNY PERLÉSÉRE RENDELT KÉPVISELŐ. 

Ha kifejezetten megbízási szerződésben rendelték, VALÓDI KÉPVISELŐNEK 

nevezik, D. 46, 3, 12, vagy ha azonkívül a barátjának az ügyeit intézi, ÖNKÉNTES 

KÉPVISELŐ: akinek nem szokás könnyelműen idegen pénzt teljesítés címén átadni, 

csak ha biztosítékot ad, HOGY SENKIT EZEN A JOGCÍMEN SOHA AZ, 

AKINEK PERLÉSI JOGA VAN, NEM FOG PERELNI. Cicero Brut. 17-18: Én is, 

mondta Brutus, kénytelen vagyok megvárni azt, amit Atticusnak ígérsz, talán mint 

ÖNKÉNTES (MEGBÍZÁS NÉLKÜLI) KÉPVISELŐ azt követelem tőled, amit ő 

maga, akinek tartozol, tagadja azt, hogy embertelenül be fogja hajtani. De neked, 

Brutusom, szóltam, bizonyosan nem fogok teljesíteni, hacsak nem először TE ADSZ 

BIZTOSÍTÉKOT, HOGY KÉSŐBB SENKI, AKINEK JOGÁBAN ÁLL, EZEN A 

JOGCÍMEN NEM FOG PERELNI. Nem, Herculesre, mondta, ezt AZ ÍGÉRETET 

(stipulatióba foglalt ígéretet) neked nem merném vállalni. Mert ugyan tagadja, mégis 

látom, hogy ha nem is zaklató, de fáradhatatlan KÖVETELŐ lenne. Aki viszont 

csak színleli, hogy képviselő, valótlant állítva, azt hamis képviselőnek nevezik. 

Kétségtelenül volt a képviseletnek egy másik fajtája, a SAJÁT ÜGYÉBEN 

TEVÉKENYKEDŐ KÉPVISELŐ (procurator in rem suam), ha neki kereseteket 

engedtek át. Ő ugyan képviselői jogcímen, de a saját ügyében perelt, (D. 3, 3, 34) és 

őt illette meg az ebből adódó összes haszon és ő viselte az összes kárt is, (D. 49, 4, 

1, 11). Az ilyen személyt az ügy urának tekintik (D. 2, 14, 13, 1).  

 
LXXXIX. Példák és formulák azokra, AKIKET HATÁROZOTT ÜGYRE 

BÍZNAK MEG KÉPVISELŐNEK, a képviselők DÍJAZÁSA. 

 

Néha az ügy ura a képviselőnek MEGBÍZÁST AD, HOGY HITELEZZEN A 

PÉNZÉBŐL, vagy KAMATRA, vagy KAMAT NÉLKÜL. Ulpianus D. 17, 1, 10, 8. 

Ha MEGBÍZÁST ADOK A KÉPVISELŐMNEK, HOGY TITIUSNAK 

HITELEZZEN A PÉNZEMBŐL KAMAT NÉLKÜL. Ugyanúgy D. 17, 1, 43. Aki 

elfogad egy megbízást, HOGY FEKTESSEN BE PÉNZT MEGHATÁROZOTT 

IDŐRE. Az efféle megbízáshoz valójában többnyire hozzáfűzik, HOGY AZ 

ADÓSTÓL UGYANOLYAN BIZTOSÍTÉKOT KÖVETELJENEK, D. 17, 1, 59, 6. 

Az ügy ura megbízást adott, hogy a pénzét az ő veszélyére (kockázatára) fektessék 

be, kijelentetve, hogy sajátjának ismerve el a követeléseket, amelyek keletkeznek, 

magára vállalja azok kockázatát. Celsus D. 17, 1, 48, 1: Ha MEGBÍZÁST ADOK 

neked, HOGY, EGY ÜGYEMET ÚGY INTÉZD EL, HOGY TE PÉNZT 

HITELEZZ, ÉS A KÖLCSÖNTARTOZÁST RUHÁZD ÁT RÁM, ÉS A 

KOCKÁZAT ÉS A NYERESÉG AZ ENYÉM LEGYEN. Vagy megbízást adnak, 

HOGY A KÉPVISELŐ VIZSGÁLJA MEG ANNAK A HITELKÉPESSÉGÉT, 

AKINEK HITELT ADNAK, D. 17, 1, 42. Olykor pedig  MEGBÍZÁST KAP a 

képviselő, HOGY PÉNZKÖLCSÖNT VEGYEN FEL: Ulpianus D. 17, 1, 10, 5 

Mivel az ügy ura a képviselőt megbízta, hogy PÉNZKÖLCSÖNT VEGYEN FEL. 

És D. 17, 1, 10, 4 Ha valaki Titiust MEGBÍZTA, HOGY VEGYEN FEL 

PÉNZKÖLCSÖNT A (MEGBÍZÓ)  HITELEZŐITŐL. Papinianus D. 3, 5, 30 pr. 

MEGBÍZTA a felszabadítottját vagy a barátját, hogy VEGYEN FEL 

PÉNZKÖLCSÖNT. Ulpianus D. 17, 1, 6, 6 szintén speciális esetről tudósít, 

amelyben az ügy ura utasította A KÉPVISELŐT, HOGY AZ AZ ÜGY URÁNAK A 
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PÉNZÉBŐL EGY MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGET VEGYEN MAGÁHOZ ÉS 

AZT A SAJÁT KOCKÁZATÁRA KAMAT ELLENÉBEN HITELEZZE, ÚGY 

HOGY AZ ÜGY URÁNAK CSAK  CSAK EGY MEGHATÁROZOTT 

MÉRTÉKŰ KAMATOT FIZESSEN, HA (E KAMATNÁL) MAGASABB 

KAMAT ELLENÉBEN TUDJA (A PÉNZT) HITELEZNI, AZ AZ Ő HASZNA. 

A képviselőnek MEGBÍZÁST ADNAK, HOGY MÁS TANÁCSA SZERINT 

VIGYE AZ ÜGYEKET. Ulpianus D. 17, 1, 10, 7 Valaki MEGHATÁROZTA, hogy 

az az ügylet, amit az ügyintézője vagy a rabszolgái kötnek, CSAK ÚGY LEGYEN 

ÉRVÉNYES, HA SEMPRONIUS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KÖTÖTTÉK MEG, a 

képviselőknek meghatározott összegű DÍJAZÁST (HONORÁRIUMOT) szoktak 

megállapítani, mutatja D. 17, 1, 7 és D. 17, 1, 56, 3. Amikor azonban Seia 

honoráriumot akart megállapítani, a következő levelet írta, meséli Scaevola D. 44, 7, 

61, 1 HA UGYANOLYAN LELKIISMERETESEN ÉS HŰSÉGESEN 

SZOLGÁLSZ NEKEM, MINT EDDIG IS MINDIG, AKKOR EZEN LEVÉL 

ÁTVÉTELE UTÁN NYOMBAN JÖJJ ÉS ADD EL MINDENED, ÉN ITT, AMÍG 

ÉLEK ÉVENTE TÍZEZER SESTERTIUST FOGOK NEKED ADNI, HISZ JÓL 

TUDOM, HOGY MENNYIRE KEDVELSZ. 

Ezekhez fűzzük hozzá a megbízási szerződések más fajtáit. Ulpianus D. 16, 3, 1, 
13 Ha MEGBÍZLAK AZZAL, hogy AZ ÉN NEVEMBEN MÁSTÓL ÁTVETT DOLGOT ŐRIZD. 
Gaius D. 18, 1, 35, 3 Ha valaki az utazó barátját MEGBÍZZA, hogy A SZÖKÖTT 
RABSZOLGÁJÁT KERESSE, ÉS HA MEGLELI, ADJA EL. A hitelező megbízza az adósát, 
hogy másnak teljesítsen, Papinianus D. 31, 77, 6 A hitelező MEGBÍZTA a saját 
adósát, Maeviust, HOGY A TARTOZÁS ÖSSZEGÉT TITIUSNAK TELJESÍTSE, AKINEK 
(EZT AZ ÖSSZEGET) HALÁL ESETÉRE SZÓLÓAN ODAAJÁNDÉKOZTA. Paulus D. 17, 1, 
26, 1 Ha valaki MEGBÍZZA az adósát, HOGY TITIUSNAK TELJESÍTSEN. De az adós is 
megbízhat mást, hogy helyette a hitelezőjének teljesítsen. Ulpianus D. 17, 1, 12, 5 
Ha a hatalomalatti fiamnak MEGBÍZÁST ADTAM, HOGY A NEVEMBEN TELJESÍTSEN. 
Paulus D. 17, 1, 45, 1 Ha MEGBÍZÁST ADOK neked, HOGY A HITELEZŐMNEK 
TELJESÍTS. Valaki arra is megbízást adhat, hogy a saját adósaitól hajtsa be a 
tartozásokat. Ulpianus D. 17, 1, 12, 16 ha MEGBÍZÁST ADOK A PÉNZ BEHAJTÁSÁRA. 
Paulus D. 17, 1, 17 Ha MEGBÍZÁST ADOK neked, HOGY TITIUSTÓL HAJTS BE TÍZET. 
Africanus D. 17, 1, 34 pr. Valaki, aki Lucius Titius ügyeit intézte, miután az adósaitól 
pénzt hajtott be, levelet intézett hozzá, amelyben közölte vele, hogy AZ 
ÜGYINTÉZÉSBŐL BIZONYOS ÖSSZEG NÁLA VAN, AMELLYEL Ő A JÖVŐBEN 
KÖLCSÖNKÉNT TARTOZIK HAT SZÁZALÉKOS KAMATTAL. Valaki azzal bízta meg a 
barátját, hogy vállaljon érte kezességet. Paulus D. 17, 1, 22 pr. Ha MEGBÍZÁST 
ADTAM neked, HOGY HATÁROZOTT IDŐRE KEZESSÉGET VÁLLALJ ÉRTEM. Az apa a 
fiának, aki a hatalma alatt állt, megbízást adott, hogy a rá megnyílt örökséget 
fogadja el. Nem elegendő azonban általában megbízást adni, hogy ha BÁRMI 
ÖRÖKSÉG MEGNYÍLNA RÁD: hanem a konkrét örökségre vonatkozóan kell 
megbízást adni, D. 29, 2, 25, 4. A megbízás helyes formáját a következőképpen teszi 
közzé ugyanazon könyv 8. §.-ában: Az apa fiának így írt TUDOM, FIAM, HOGY 
BÖLCSESSÉGED FOLYTÁN FIGYELMES SZEMMEL VIZSGÁLOD LUCIUS TITIUS 
ÖRÖKSÉGÉT, AMELY MEGNYÍLT RÁD, úgy vélem, hogy az apa parancsára fogadta 
el. És mi legyen, ha (az apa a fiat) így bízza meg HA AZ ELFOGADÁS ELŐNYÖS, 
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FOGADD EL (vagy) HA ÚGY GONDOLOD, HOGY AZ ELFOGADÁS ELŐNYÖS, FOGADD 
EL. Általában azonban a túladósodottság gyanújával terhelt hagyatékokat a 
hitelezők megbízására fogadják el az örökösök, D. 17, 1, 32, ahol ezt a fajtát nevezi 
meg, a hagyatékot másként nem fogadom el, csak ha BIZTOSÍTÉKOT ADNAK nekem, 
HOGY HELYT ÁLLNAK A KÁRÉRT, ami a megbízásból ered. 

 
XC. A MÁS ÉRDEKÉBEN kötött megbízási szerződésre példák & 

ünnepélyes szavak, Formula: A HITEMRE ÉS KOCKÁZATOMRA. AZ 

AJÁNLÁS vagy MEGBÍZÁS OKÁBÓL írt levelek vagy egyéb írások 

különböző formulái. 

 

Továbbá a Megbízásokra, amelyeket más érdekében kötnek meg, Ulpianus a 

következő példákat hozza. Például, ha Seiusnak valaki MEGBÍZÁST ADOTT, 

HOGY TITIUS ÜGYEIT INTÉZZE, vagy HOGY VEGYEN MEG NEKI EGY 

TELKET, vagy HOGY VÁLLALJON ÉRTE KEZESSÉGET, D. 17, 1, 2, 2. 

Ugyanúgy Ulpianus D. 17, 1, 6, 4 Ha olyan megbízást adok neked, amely nem áll 

(közvetlenül) az érdekemben, például HOGY VÁLLALJ KEZESSÉGET 

SEIUSÉRT, vagy, HOGY TITUSNAK HITELEZZ. Ugyanígy D. 16, 3, 1, 13: De 

ha MEGBÍZTÁL engem, HOGY A TE VESZÉLYEDRE NÁLA LETÉTBE 

HELYEZZEM. Scaevola D. 17, 1, 62, 1: MEGBÍZÁST ADTAM ezekkel a 

szavakkal: L. TITIUS ÜDVÖZLETÉT KÜLDI GAIUSÁNAK. KÉRLEK ÉS 

MEGBÍZLAK AZZAL, HOGY VÁLLALJ KEZESSÉGET PUBLIUS 

MAEVIUSÉRT SEMPRONIUSNÁL, ÉS AMIT PUBLIUS NEM TELJESÍT 

NEKED, AZT ÉN FOGOM MEGFIZETNI, ÉRTÉSEDRE ADOM EZZEL A 

SAJÁT KEZEMMEL ÍRT LEVÉLLEL. És így, ismerteti Papinianus D. 17, 1, 53, 

MÁS HITÉRE MÁSÉRT KEZESSÉGET VÁLLAL valaki. Cicero (ad fam. 13, 28) 

De kifejezetten két dolgot KÉREK tőled: Először, hogy ha BIZTOSÍTÉKOT KELL 

ADNI, NE KÉRJ TÖBBET EZEN A JOGCÍMEN, ÉS GONDOSKODJ RÓLA, 

HOGY HITEMRE BIZTOSÍTÉK ADASSÉK. A más érdekében kötött megbízási 

szerződésre példa D. 17, 1, 27 pr., amelyben Gaius (írja): Ha valaki azt írta másnak, 

HOGY ENGEDJE EL AZ ADÓSÁNAK A TARTOZÁSÁT, ÉS Ő MAGA FOGJA 

TELJESÍTENI AZT A PÉNZÖSSZEGET, AMIVEL AZ TARTOZOTT.  

Gyakran adtak megbízást arra, (hogy a megbízott) más számára hitelezzen (D. 

46, 1, 24), vagy mint hitelezési megbízó lépett fel más adósért a hitelezőnél (D. 46, 

1, 71 pr., D. 17, 1, 58, 1). Ily módon például biztosítékot szolgáltató és (egyben) 

ajánló (személy volt a megbízó), hogy (a megbízott) egy harmadik személlyel 

szerződést kössön (D. 4, 4, 13 pr.). Scaevola D. 14, 5, 7 Az apa megengedte a 

fiának, hogy PÉNZKÖLCSÖNT VEGYEN FEL és levélben MEGBÍZTA a 

hitelezőt, HOGY HITELEZZEN NEKI. Ugyanígy D. 17, 1, 60, 1 ismerteti, hogy 

Titius Seiusnak, aki házasságot készült kötni, a következő levelet küldte: TITIUS 

ÜDVÖZLI SEIUST. ISMERETES SZÁMODRA, HOGY SZÍVEMNEK KEDVES 

SEMPRONIA. ÉS MIVEL ELEGET TESZ A KÍVÁNSÁGOMNAK, ÉS 

FELESÉGÜL MEGY HOZZÁD, BIZONYOSSÁGOT AKAROK ADNI NEKED, 

HOGY RANGODNAK MEGFELELŐ HÁZASSÁGOT KÖTHETSZ. ÉS UGYAN 

TUDOM, HOGY TITIA, A LÁNY ANYJA, HOZOMÁNYT ÍGÉR MAJD NEKED 

STIPULATIO FORMÁJÁBAN, MÉGSEM VONAKODOK, MAGAM IS 
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ZÁLOGUL ADOM SZAVAM, HOGY MÉG NAGYOBB MEGBECSÜLÉSSEL 

LÉGY HÁZAM IRÁNYÁBA. TEHÁT TUDD MEG, HOGY BÁRMIT IS 

ÍGÉRNEK NEKED STIPULATIÓVAL EZEN A JOGCÍMEN, KEZESKEDEM 

ÉRTE, HOGY MARADÉKTALANUL MEG FOGOD KAPNI. Marcellus D. 46, 1, 

24: Lucius, amikor kezességet akart vállalni Seiusért, a bátyjáért Septiciusnál, a 

következő levelet küldte: HA A TESTVÉREM KÉRI TŐLED, KÉRLEK, ADJ 

NEKI PÉNZKÖLCSÖNT AZ ÉN HITEMRE ÉS KOCKÁZATOMRA. Plautus (As. 

457): 

ADJ úgy, hogy AZ ÉN KOCKÁZATOMRA: ÉN FOGOM KIADNI A 

DOLGOT ÉPSÉGBEN.  

Papinianus D. 17, 1, 56 pr. szintén arról tudósít, hogy valaki megbízást ad, hogy egy 

harmadiknak pénzkölcsönt folyósítsanak, hozzáfűzve, hogy A FŐADÓS 

MELLŐZÉSÉVEL ÉS A ZÁLOGTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSE NÉLKÜL IS 

KIVÁLASZTHATÓ (azaz a tartozás rögtön tőle követelhető, a sortartás kifogása 

nélkül).  

Nagy különbség volt ugyanis aközött, hogy a levelet csak egy SZEMÉLY 

AJÁNLÁSA VÉGETT, vagy pedig MEGBÍZÁS CÉLJÁBÓL írták. Ugyanis aki a 

barátjának olyan  levelet írt, hogy KÉRLEK, HOGY A BARÁTOMAT, 

SEXTILIUS CRESCENST, TEKINTSD AJÁNLOTTNAK, nem felel megbízási 

szerződésből, mondja Ulpianus D. 17, 1, 12, 12. Ha kételkedik a hitelező, hogy a 

hatalom alatti családfiú a Senatus Consultum ellenére veszi-e fel a kölcsönt vagy 

nem, és nem szándékozok (kölcsönt) adni neki, ha a Senatus Consultum ellenére 

venné fel, de ha valaki fellép és kijelenti, HOGY NEM A SENATUS 

CONSULTUM ELLENÉRE VESZI FEL (a családfiú), és hozzáteszi AZ ÉN 

KOCKÁZATOMRA KÖLCSÖNÖZVE, JÓL HITELEZEL, felel a megbízásért, D. 

17,1,16. Főleg ha a megbízást azzal a feltétellel fogadta el, HOGY AZ ÜGY 

ANNAK A KOCKÁZATA LEGYEN, AKI ELFOGADTA A MEGBÍZÁST, D. 17, 

1, 39. És D. 17, 1, 16 (alatt) szerepel, hogy valaki a vendéglátójának és orvosának 

azt a megbízást adta, HOGY KERTJEIBEN, AMELYEK RAVENNÁBAN 

VOLTAK, ÉS AHOL MINDEN ÉVBEN BIZONYOS IDŐRE MEG SZOKOTT 

SZÁLLNI, LABDAHÁZAT ÉS GŐZFÜRDŐT ÉS NÉHÁNY EGYÉB, AZ 

EGÉSZSÉGÉNEK SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYT A SAJÁT (ti. a megbízó) 

KÖLTSÉGÉRE ÉPÍTSEN. 

Végül a levél formájában történő megbízásnak elegáns példája található D. 17, 
1, 59, 5 alatt ezekkel a szavakkal: VALAKI ÜDVÖZÖL VALAKIT. MEGBÍZLAK TÉGED, 
HOGY BLAESIUS SEVERUSNAK, A SÓGOROMNAK NYOLCVANAT HITELEZZ ILYEN ÉS 
ILYEN KÉZIZÁLOG ELLENÉBEN, AMELY PÉNZÖSSZEGRE ÉS MINDARRA, AMI AHHOZ 
KAMATKÉNT JÁRUL, EZEN MEGBÍZÁS ALAPJÁN HELYTÁLLNI FOGOK, HOGY 
VAGYONOD NE SZENVEDJEN HÁTRÁNYT, AMÍG BLAESIUS SEVERUS ÉL. 

 
XCI. A TÁRSASÁG különböző fajtái. AZ EGÉSZ VAGYONRA 

KITERJEDŐ TÁRSASÁG, vagy AZ EGY ÜGY ELLÁTÁSÁRA SZÓLÓ. A 

NYERESÉGRE ÉS VESZTESÉGRE, VALAMILYEN KERESKEDELMI 

VAGY IPARI TEVÉKENYSÉGRE SZÓLÓ, FELVÁSÁRLÓ társaság. A 

BANKÁROK és az ADÓBÉRLŐK társasága. 
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A TÁRSASÁG puszta megegyezéssel jön létre, amelynél sem meghatározott szavak, 
sem írásbeli forma betartása nem kívántatik meg, hanem elég, hogy azok, akik a 
gazdasági tevékenységet végzik, jelenlévők között vagy levélben, vagy hírnök útján 
egyező akaratnyilvánítást tegyenek, D. 44, 7, 2 pr.-3. Társaságot szoktak alapítani 
vagy AZ EGÉSZ VAGYONRA, vagy BIZONYOS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRE, vagy 
ADÓBÉRLÉSRE, vagy akár EGY ÜGY ELLÁTÁSÁRA, D. 17, 2, 5 pr.; D. 17, 2, 63 pr. 
Cicero (Verr. II 3, 50) azt írja, hogy azok tekintendők TÁRSAKNAK, akik között 
megoszlik a dolog (nyeresége és vesztesége). Hasonlóan Cic. (Q. Rosc. 16) a TÁRSAT 
úgy definiálja, hogy akik önmagukat egy üzleti tevékenységben egyesítik. Főleg az 
EGÉSZ VAGYONRA KITERJEDŐ TÁRSASÁG, amit említ D. 17, 2, 1; D. 17, 2, 3, 1; D. 17, 
2, 52, 16 és D. 17, 2, 52, 18. Ulpianus D. 17, 2, 73: HA AZ EGÉSZ VAGYONRA 
KITEJEDŐ TÁRSASÁGOT ALAPÍTOTTAK, tehát azokra a dolgokra is kiterjed, amit (a 
társak) később szereznek. Majd: Ha ÚGY ALAPÍTANAK MINDEN VAGYONRA 
KITERJEDŐ TÁRSASÁGOT, HOGY MINDAZ, AMIT KIADNAK, VAGY BEVÉTELEZNEK, 
KÖZÖS NYERESÉG ÉS VESZTESÉG LEGYEN. Egyébként, ha egyszerűen (feltétel 
nélkül) alapítottak társaságot, azaz közelebbről nem határozták meg, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a társaságot az egész vagyonra alapították, amely (a tagok) KERESŐ 
FOGLALKOZÁSÁBÓL SZÁRMAZIK (D. 17, 2, 7). Többnyire azután hozzáteszik, hogy A 
BEVÉTEL ÉS A NYERESÉG KÖZÖS LEGYEN, mutat rá Paulus D. 17, 2, 13. Ugyanúgy D. 
17,2,21: Két együtt felszabadított TÁRSASÁGOT ALAPÍTOTT (közös) NYERESÉGRE, 
BEVÉTELRE ÉS HASZONRA, D. 17, 2, 71 pr. Ketten TÁRSASÁGOT ALAPÍTOTTAK, 
HOGY NYELVTANT TANÍTSANAK, ÉS MINDAZ A BEVÉTEL, AMIT EBBŐL A 
TEVÉKENYSÉGBŐL SZEREZNEK, KÖZÖS VAGYONUK LEGYEN. Arról az ügyről, amelyet 
meg akartak valósítani a társasági szerződésben mindent pontosan leírtak: majd a 
következő szavakkal foglalták azt stipulatióba: MINDAZT, AMI FENT ÍRVA VAN, 
ADNI, TENNI, AZ ELLEN SEMMIT SEM TENNI (megígéred, hogy így) LEGYEN? HA AZ 
ÍGY NEM LESZ ADVA, TÉVE, HÚSZEZRET ADNI (ígérsz)? Egy KÖZÖS KERESKEDELMI 
VAGY IPARI TEVÉKENYSÉGRE SZÓLÓ TÁRSASÁG található a D. 17, 2, 52, 4 alatt. 
Ulpianus mondja, hogy KETTEN TÁRSASÁGOT ALAPÍTOTTAK POSZTÓ-
KERESKEDÉSRE. Inst. 3, 25 pr. TÁRSASÁGRA SZOKTUNK LÉPNI, mondja, vagy EGY 
BIZONYOS ÜZLETRE VONATKOZÓAN, például RABSZOLGÁK VÉTELÉRE ÉS 
ELADÁSÁRA, vagy OLAJ, vagy BOR,  vagy  GABONA VÉTELE ÉS ELADÁSA VÉGETT. És 
alapítanak VÉTELI TÁRSASÁGOT, D. 17, 2, 52, 11. Paulus D. 17, 2, 65, 2: Ha A 
TÁRSASÁGOT EGY BIZONYOS DOLOG MEGVÉTELÉRE VAGY BÉRLÉSÉRE ALAPÍTJÁK. 
És D. 17, 2, 65, 4: Ha TÁRSASÁGOT ALAPÍTOTTUNK, HOGY VALAMILYEN DOLGOT 
MEGVEGYÜNK. Ulpianus D. 17, 2, 69: Ha a TÁRSASÁGOT FELVÁSÁRLÁSRA 
ALAPÍTOTTÁK. Cicero pro Quinct. 3: Szokás szerint a családhoz bevezetvén, amint 
mondtam, Quinctius TÁRSASÁGOT ALAPÍTOTT AZOKRA AZ ÁRUKRA, AMELYEKET 
GALLIÁBAN VESZNEK. A pénzt többnyire áruk vásárlására adták be (a közös 
vagyonba), D. 17, 2, 58, 1. Vagy BANKÁROK TÁRSASÁGÁT alapítanak, D. 17, 2, 52, 5. 
Paulus D. 2, 14, 27 pr.: Ha A BANKÁROK TÁRSASÁGÁBÓL egyik megegyezik az 
adóssal. És D. 2, 14, 25 pr.: Ugyanaz (a helyzet), ha két adósnál és két bankár 
társnál is. TÁRSASÁGOT pedig ADÓBÉRLÉSRE is alapítanak, D. 17, 2, 65, 15. Az ilyen 
fajta társaságra különös szabályokat fogadtak el, hisz ha más társaságok, amelyeket 
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magánjellegűnek vagy önkéntesnek neveznek a jogtudósok, a társ halálával 
megszűnnek, ezek valamelyik társ halála után is fennmaradnak, ahogyan 
Pomponius írja D. 17, 2, 59 pr. Ulpianus D. 17, 2, 63, 8: És az ADÓBÉRLŐK 
TÁRSASÁGÁRA és hasonlóakra vonatkozóan azt figyelhetjük meg, hogy az örökös 
egyrészt csak akkor társasági tag, HA FELVETTÉK (a társaságba), másrészt viszont A 
TÁRSASÁG MINDEN NYERESÉGÉBŐL RÉSZESEDIK. Hasonló módon a bekövetkezett 
veszteséget is viseli, ha az adóbérlő társaság tagjának életében vagy utána áll be. 
Ezt (a szabályt) nem alkalmazzák így AZ ÖNKÉNTES TÁRSASÁGNÁL. Cicero Verr. II 2, 
95 említi az okiratokat (fa- vagy viaszos táblákon vezetett könyvelést), amelyeket az 
adóbérlők társasága kiállít, a konzulok szerinti év és a hónap megjelölésével. 
Továbbá a közadókat bérlő társaság tagjainak meg volt engedve, hogy testületük 
legyen, D. 3, 4, 1 pr. Az ilyen TÁRSASÁGOKNAK TISZTSÉGVISELŐI voltak, D. 2, 14, 14. 

 
XCII. A TÁRSASÁG egyéb fajtái és példái. 

 

De a társaságnak más fajtáit is hozzáfűzök. Papinianus tudósít róla, hogy Flavius 

Victor és Vellicus Asianus megegyeztek, hogy VICTOR PÉNZÉBŐL TELKEKET 

VESZNEK, AMELYEKEN ASIANUS MUNKÁJÁVAL ÉS SZAKTUDÁSÁVAL 

SÍREMLÉKEKET EMELNEK, ÉS EZEK ELADÁSA UTÁN VICTOR 

VISSZAKAPJA A PÉNZÉT ÉS EGY HATÁROZOTT ÖSSZEGET, A 

MARADVÁNYT PEDIG ASIANUS KAPJA MEG, AKI MUNKÁJÁT VITTE BE 

A TÁRSASÁGBA, D. 17, 2, 52, 7. Azaz úgy is lehet társaságot alapítani, hogy 

EGYIK A PÉNZÉT VISZI BE, A MÁSIK A MUNKÁJÁT, ÉS A NYERESÉG 

KÖZÖS LESZ, Inst. 3, 25, 2. Sőt társasági jogviszony létesítésére ÁLLATOKAT 

ADNAK KÖZÖS LEGELTETÉSRE, vagy felbecsült értékben, vagy felbecsülés 

nélkül, D. 17, 2, 52, 3. A testvérek között akár ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉG 

ALAKUL, D. 17, 2, 52, 1 vagy 6 és 8. Ha a testvérek a szülők hagyatékát 

osztatlanul megtartják, HOGY A BEVÉTELEKET ÉS A KÁROKAT KÖZÖSEN 

VISELJÉK. Ulpianus D. 17, 2, 52, 13 állítja, hogy a szomszédok ha (mindegyik) 

FÉL LÁB (mezsgyét a) KÖZTÜK (lévő határon) ÁTENGEDNEK, hogy ott köztük 

egy sövényfalat építsenek, amely mindkét oldalról viseli a terhet. Ugyanígy 

Ulpianus D. 17, 2, 58 pr. Neked három lovad van, nekem pedig egy, és társaságot 

alapítunk, HOGY A LOVAM ÁTVÉTELÉVEL NÉGYESFOGATKÉNT ADD EL 

ŐKET, ÉS A VÉTELÁRBÓL EGYNEGYEDET NEKEM ADJ. És Ulpianus arról 

tudósít, hogy EGY TELKET EGY TAPASZTALT GAZDÁNAK ÁTADTAK, 

HOGY KÖZÖS NYERESÉGRE MEGMŰVELJE, D. 17, 2, 52, 2. 

 
XCIII. Hogyan szokták MEGHATÁROZNI A RÉSZARÁNYOKAT a 

társasági szerződésben? A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS kikötései és 

formulái.  

 

Szokásos a társasági szerződésben megjelölni a részarányokat. Egyrészt OLYAN 
RÉSZARÁNYOK SZERINT KÖTNEK TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST, AMIT VALAKI A TÁRSAK 
KÖZÜL MEGÁLLAPÍT, másrészt OLYAN RÉSZARÁNYOK SZERINT, AMIT HARMADIK 
SZEMÉLY SZAKÉRTŐKÉNT ÁLLAPÍT MEG. Pomponius D. 17, 2, 6: Ha társasági 
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szerződésre lépsz velem, azzal a feltétellel, HOGY TE SZABOD MEG A 
RÉSZARÁNYOKAT. Celsus D. 17, 2, 75: Ha társaságot alapítottak OLYAN 
RÉSZARÁNYOKKAL, AMELYEKET TITIUS MAJD MEGÁLLAPÍT. Proculus D. 17, 2, 76: 
Társasági szerződést kötöttél velem azzal a feltétellel, hogy KÖZÖS BARÁTUNK, 
NERVA, SZABJA MEG A TÁRSASÁGI RÉSZARÁNYOKAT. Nerva megállapította, hogy 
TE KÉTHARMAD RÉSSZEL, ÉN EGYHARMAD RÉSSZEL VAGYOK TÁRS. Hisz nem mindig 
azonos részarányokkal kötnek társasági szerződést, mert egyik több munkát, 
befektetést, szívességet és készpénzt visz be a társaságba (D. 17, 2, 80). Ha a társak 
részarányai nincsenek megjelölve, akkor úgy kell tekinteni, hogy egyenlő részekkel 
részesednek (D. 17, 2, 29, 1; Inst, 3, 25, 1). Gyakran úgy alapítanak jól működő 
társaságot, hogy EGYIK PÉNZZEL HOZZÁJÁRUL, A MÁSIK NEM, A NYERESÉG MÉGIS 
KÖZÖS, Inst. 3, 25, 1. Ulpianus D. 17, 2, 52, 2: Ha a társaság alapításakor A 
SZELLEMI VAGY FIZIKAI MUNKÁJÁT KÖTI LE SZERZŐDÉSILEG AZ EGYIK. C. 4, 37, 1: 
Olyan társaságot is lehet alapítani, ahol EGYIK TÁRS A PÉNZÉVEL VESZ RÉSZT, A 
MÁSIK A MUNKÁJÁVAL. Ulpianus D. 17, 2, 29 pr.: Cassius úgy véli, hogy úgy is lehet 
társaságot alapítani, hogy SENKI SEM RÉSZESEDIK A MÁSIK VESZTESÉGÉBŐL, DE A 
NYERESÉG KÖZÖS. Paulus D. 17, 2, 30: Úgy is alapíthatsz társaságot, hogy 
KÜLÖNBÖZIK EGYMÁSTÓL A NYERESÉGBŐL VALÓ RÉSZESEDÉS, AMI A 
TÁRSASÁGBAN MARADVÁNYKÉNT (HASZONKÉNT) KELETKEZIK, AZUTÁN, HOGY 
VESZTESÉGET LEVONTAK, ÉS A VESZTESÉGBŐL VALÓ RÉSZESEDÉS, AMI ENNEK 
MEGFELELŐEN SZÁMÍTÓDIK, Papinianus D. 17, 2, 81: Ha a társak megegyeztek, 
hogy A KÖZÖS TULAJDONBÓL HOZOMÁNYT ADNAK. A társak közben megegyeztek, 
hogy A KÖZÖS TULAJDONBAN ÁLLÓ DOLGOT BIZONYOS HATÁRIDŐN BELÜL NEM 
OSZTJÁK FEL, vagy, BIZONYOS HATÁRIDŐN BELÜL A TÁRSASÁGBÓL NEM LEHET 
KILÉPNI, Ulpianus D. 17, 2, 14 tanúsítja. És D. 17, 2, 16 pr.: Ha megállapodnak 
abban, hogy NE LEGYEN FELOSZTVA. Ennyit azokról a kötelmekről, amelyek 
konszenzussal jönnek létre. 
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IV. Adásvételi szerződés (emptio venditio) 

 
1. §. Áru és vételár, az adásvétel általános szabályai 

I – IV és LX – LXI. 
 

Emptio venditio,
1063

 adásvétel alatt áru és vételár kicserélését értjük. Az adásvételt 

egyenlően kétoldalú, bonae fidei, konszenzuális szerződésként definiáljuk a mai 

modern, a pandektisztika rendszerét és fogalomvilágát követő római jogi 

dogmatikánkban.
1064

 Ez az áruforgalom legfontosabb szerződési típusa, amely 

minden jogrendszerben centrális szerepet játszik.  

Brissonius is az adásvétel gazdasági jelentősége miatt helyezhette ezt a 

szerződési típust a szerződési formulák tárgyalásának élére. Ezzel a szerkezeti 

döntéssel egyrészt eltért az un. institutio-rendszertől, amely a re, verbis, litteris, 

consensu csoportosítást alkalmazza. Ezzel szemben a klasszikus római jogászok a 

civilis causa, a kötelmet keletkeztető releváns elem alapján a reálszerződések 

(dologátadás), a szóbeli (meghatározott kérdés-felelet, stipulatio) vagy az írásbeli 

forma betartása és a puszta megegyezés alapján létrejövő szerződések csoportját 

különböztetik meg hagyományosan.
1065

 Másrészt Brissonius a modern tankönyvek 

szerződési rendszerétől is lényegesen különböző rendszerezést vezet be: ma a 

pandektisztika nyomán a formál-, reál-, konszenzuális szerződések és a peresíthető 

pactumok csoportja között teszünk különbséget a római szerződési jog 

tárgyalásakor.
1066

  

A humanista jogász szemmel láthatóan korának gazdasági értékrendjét követi a 

szerződési formulák újszerű csoportosításával. A konszenzuális szerződéseket 

kiemeli, előre hozza, hisz ezek képviselik a jogilag legfejlettebb, legjobban 

kidolgozott és gazdaságilag is túlnyomó jelentőségű csoportot (adásvétel, bérlet 

fajai, megbízás, társaság). Ezt követően tárgyalja a reálszerződéseket, ahol a fő 

csoportot számára a hitelnyújtás, hitelélet szerződési konstrukciói jelentik. Végül a 

stipulatio, a verbálszerződés ismertetésére tér át: ezt a szerződési típust is igen 

részletesen tárgyalja, hisz a mindennapos jogéletben kulcsfontosságú volt. Bár maga 

az alapszerződés egyszerűbb dogmatikai szintet, egy korábbi jogfejlődési stádiumot 

képvisel (formakényszer, objektív felelősség), de már a római jogtudósoknál 

megfigyelhetjük, hogy a szerződési jog un. Általános részének témaköreit (pl. 

feltétel, időtűzés, érvénytelenség, alternativ obligatio) tipikusan a stipulatio 

témakörénél tárgyalták. 

Mielőtt Brissonius szerződési formuláinak ismertetésére rátérnénk, célszerű egy 

pillantást vetni Gaius Institució-rendszerére. Brissonius még nem ismerhette Gaius 

tankönyvét, amelyben a 2. századi jogtudós elemi ismereteket foglal össze a 

                                                           
1063 A kéttagú elnevezéshez l. Nelson / Manthe 1999: 249sqq. 
1064 A konszenzuális vételről jó áttekintést ad Wolf 2001a: 33sqq.; Yaron 2004: 61sqq. 
1065 A különböző rendszerezési kísérletekhez l. Molnár 1993: 272sqq.. 
1066 L. Molnár / Jakab 2012: 281-283. 
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klasszikus római jogról.
1067

 Röviden, de dogmatikailag igen szemléletesen jellemzi 

az adásvételt: elsősorban a szerződés létrejöttére koncentrál, azt a jogi pillanatot 

akarja megragadni, amikor a jogi kötelék (és ezzel a perelhetőség) megszületik 

(actio nata est). (Gai. 3, 139-141): 

 
Az adásvétel akkor jön létre, amikor az árról megállapodtak, annak ellenére, hogy 

még a vételárat nem számolták le és foglalót sem adtak. Ugyanis, amit foglaló címén 

adnak, az pusztán az adásvétel megkötésének a jele. A vételárnak határozottnak kell 

lennie. Ugyanis ha úgy állapodtunk meg, hogy amennyire Titius értékeli a dolgot, 

annyiért veszik meg, Labeo tagadja, hogy ennek az ügyletnek bármiféle joghatása 

lenne. Véleményét Cassius is helyesli; Ofilius viszont ezt is adásvételnek tekinti; ezt a 

véleményt követi Proculus is. Továbbá a vételárnak készpénzben kell állnia. Vajon 

más dolgokban állhat-e a vételár, pl. rabszolga, vagy tóga, vagy telek lehet-e más 

dolog ára, joggal kérdezik? A mi tanítómestereink szerint más dologban is állhat a 

vételár. Innen ered az, hogy közönségesen úgy vélik, hogy csere által kötik meg az 

adásvételt, és hogy az adásvételnek ez a fajtája igen régi ...1068 

 

Az adásvétel a konszenzussal, a felek közti egybehangzó akaratnyilvánítással jön 

létre. A kötelem keletkezéséhez nincs szükség sem a dolog átadására, sem a vételár 

vagy foglaló lefizetésére vagy az adásvétel tárgyának átadására. Ezzel a 

megállapítással Gaius a római jog és a görög jog közötti különbséget hangsúlyozza: 

az ókori görög jogban a puszta megállapodás sohasem eredményezett 

perelhetőséget. A kötelmet, a teljesítési kényszert valamelyik fél előteljesítése (pl. a 

vételár lefizetése) alapozta meg.
1069

 Ezzel szemben a római jog megelégedett az 

áruban és a vételárban való puszta megállapodással. Gaius azt igyekszik rögzíteni, 

hogy mikor jön létre érvényesen a konszenzus (és ezzel a kötelem) a vételárra 

vonatkozóan.  

Gaius a következő definíciót adja az adásvételről (3, 139): Emptio et venditio 

contrahitur, cum de pretio convenerit. Az emptio venditio, a konszenzuális 

adásvételi szerződés létrejön, amikor a felek megegyeznek a vételárban. Az árura 

vonatkozó consensus szükségességét meg sem említi, mert a készvétel vagy az 

árverési formában való vétel az uralkodó a mindennapos gyakorlatban, ahol az áru 

mindig adott (a szerződéskötés az eladó ajánlattételével indul).
1070

 A vételárat 

elengedhetetlen fogalmi elemnek tekintette a Szabiniánusok és a Prokuliánusok 

iskolája is. A Szabiniánusok szerint a vételár kikötése az elhatárolás alapja a 

cserétől.
1071

 A Prokuliánusok ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy vételár 

hiányában nem lehetne meghatározni, hogy melyik fél a vevő és melyik az eladó;
1072

 

így a keresetek megadásánál zavarba jöhetne a praetor. 

                                                           
1067 Nelson /Manthe 1999: 13sqq. 
1068 Brósz Róbert fordítása nyomán. 
1069 Wolff 1957: 26-72; Jakab 2009: 73sqq. 
1070 V. ö. Jakab 2003a: 284.  
1071 Az adásvételnek a cseréből való kifejlődéséről „gazdaságtörténeti‖ fejtegetésekbe kezd Paulus D. 18, 

1, 1, 1. Hasonlóan tárgyalja a problémát már Gaius 3, 141; a gondolatmenetet átveszi Iust. Inst. 3, 23, 2. 

V. ö. Arangio-Ruiz 1954: 134sqq.; Daube 1949: 213sqq.; Bürge 1982: 128sqq. 
1072 D. 18, 1, 1, 1 Paul.; D. 19, 4, 1 pr. Paul.; Zimmermann 1992: 251. 
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Ezt követően Gaius megismétli, hogy a szerződés érvényes létrejöttéhez a puszta 

consensus elegendő,
1073

 nem szükséges a vételár részleges vagy teljes kiegyenlítése, 

sőt foglaló adása sem: quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem 

data fuerit. Ezzel a megjegyzéssel a hellenisztikus jogkörtől
1074

 ill. a szerződési 

gyakorlattól
1075

 akarja elhatárolni a római, fejlett konszenzuális vétel teóriáját.
1076

 Az 

ezután következő fejtegetések is a vételárra vonatkoznak; a de pretio conveniri 

fordulatot igyekszik pontosítani a jogász. Különösen két kritériumot emel ki: 

pretium autem certum esse debet;
1077

 és item pretium in numerata pecunia 

consistere debet:
1078

 a vételárnak határozottnak és pénzben kifejezhetőnek kell 

lennie.
1079

 Az utóbbi kritérium ismét a cserétől határolja el az adásvételt.
1080

 

Figyelemre méltó, hogy Gaius milyen nagy hangsúlyt fektet a vételár 

meghatározására, mint az adásvétel lényeges (essentialia) alkatrészére. 

Vessünk egy pillantást végül a római jog 6. századi dogmatikájára: hogyan 

határozza meg az adásvételt a jusztiniániszi Institúciók vonatkozó fejezete (Iust. inst. 

3, 23 pr.): 
 

Az adásvétel megtörténik, mihelyt a felek az árra nézve megegyeznek, bár a vételárat 

még ki sem fizették és foglalót sem adtak. Amit ugyanis foglaló címén adnak, az a 

megkötött adásvétel jele. Ez azonban csupán azokra az adásvételekre vonatkozik, 

amelyeket írásba foglalás nélkül kötöttek, mert az ilyen adásvételeknél semmi újítást 

sem vezettünk be. Az írásbelieknél azonban elrendeltük, hogy az adásvétel csak akkor 

jön létre, ha a vételi okiratot elkészítették, akár a szerződő fél által aláírva, illetőleg ha 

jegyző készítette, akkor, ha az irat záradékkal el van látva és a felek által aláírva. 

Amíg ezekből bármi hiányzik, helye van a meggondolásnak s a vevő, valamint az 

eladó bánatpénz fizetése nélkül visszaléphet a vételtől. Mindazonáltal bánatpénz 

nélkül csak akkor engedjük meg nekik a visszalépést, ha foglaló címén még semmit 

sem adtak; mert ha ez megtörtént, akár írásban, akár írás nélkül kötötték az eladást, a 

szerződés teljesítésétől vonakodó, ha ő a vevő, elveszti, amit adott, ha pedig ő az 

eladó, a kétszerest kell neki fizetni, jóllehet, a foglalóra nézve nincs semmi 

kikötve.1081 

 

Jusztiniánusz tankönyve szinte szó szerint átveszi Gaius felfogását a szerződés 

keletkezéséről. Az első két mondat azonos indítása után azonban gyökeresen új 

szabály következik. A konszenzuális szerződés klasszikus tana, amely a formátlanul 

kinyilvánított, egyező akaratkijelentésben látja a civilis causát (a 

kötelemkeletkeztető tényállást), a 6. századra erős restrikciókat szenved. Az 

írásbeliség, a szerződési akarat okiratba foglalása a gazdaságilag jelentős, nagyobb 

                                                           
1073 Kaser 1975: 547; Pringsheim 1961: 48sqq.; Nelson/Manthe 1999: 252sqq. 
1074 A görög-hellenisztikus készvételhez v. ö. Pringsheim 1950: 88sqq., 190sqq. 
1075 A foglaló szerződési gyakorlatához az egyiptomi görög-hellenisztikus papiruszokban v. ö. Jakab 

2011: 123sqq. 
1076 Ez az aspektus jelenik meg a periculum-irodalomban Pap. Fr.Vat. 16 alatt: Vino mutato periculum 
emptorem spectat, quamvis ante diem pretii solvendi vel condicionem emptionis impletam id evenerit. 
1077 Gai. 3, 140. 
1078 Gai. 3, 141. 
1079 Hasonlóan definiál Iust. Inst. 3, 23, 2 is. V. ö. Thomas 1967: 77-89. 
1080 Nelson/Manthe 1999: 257sqq.; hasonlóan D. 18, 1, 1 pr.-1 Paul. és Iust. Inst. 3, 23, 2. V. ö. Kaser 

1975: 550; Zimmermann 1992: 253sqq. 
1081 Mészöly Miklós fordítása. 
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értékű áruknál szinte kiszorította a gyakorlatból a formátlan konszenzus tanát. Az 

okiratba foglalás olyan általánossá vált, hogy Jusztiniánusz császár jogászai az 

írásbeli formát tekintették jogilag relevánsnak, ehhez kötötték a kötelem 

keletkezését. 

A jogtudománnyal ismerkedő, kezdő diákoknak szánt mű jól tükrözi a korabeli 

szerződési gyakorlatot: a felek többnyire szakemberhez, jegyzőhöz vagy jogászhoz 

fordultak, ha nagyobb értékű dologról kötöttek megállapodást. Itt tulajdonképpen 

feltételes formakényszert ír elő Jusztiniánusz: ha a felek az írásbeliség mellett 

döntenek, akkor a szerződés csak az okiratba foglalással jön létre érvényesen. A 

szerződési szöveg megszerkesztése, a jegyző záradéka és a felek aláírása képezi az 

okirat szükséges kellékeit. Csak a hiánytalanul írásba foglalt szerződés tekinthető 

érvényesnek. Amíg bármelyik elem hiányzik, a felek jogkövetkezmény nélkül 

elállhatnak a szerződéstől.  

A Kr.u. 2. és a 6. század között tehát lényeges hangsúlyeltolódás történt. Gaius 

tisztán a dogmatikus elemzés, korának korszakalkotó jogtudományi absztrakciója 

aspektusából mérlegeli, hogy melyik jogi pillanatban tekinthető érvényesen 

létrejöttnek a kötelem. Jusztiniánusz jogászai (Dorotheus, Theophilus
1082

) a 

szerződési praxist, annak adottságait már a dogmatikai szempontok elé helyezik. A 

mindennapos gyakorlatban a szerződések túlnyomó többségét okiratba foglalták. A 

szerződési akarat írásbeli kinyilvánítása megkönnyíti a bizonyítást egy esetleges 

perben és ezzel jobban megfelel a jogbiztonság követelményének, mint a formátlan 

konszenzust előtérbe helyező „tiszta dogmatika.‖ Már ez a paradigma váltás is jól 

tükrözi a jusztiniánuszi kodifikációt rekordsebességgel megvalósító jogásznemzedék 

pragmatikus szemléletét.
1083

 A szerződési gyakorlatban kikristályosodott usus 

előtérbe nyomul, áttöri a logikus szabályok szerint rendszerezett dogmatika szigorú 

kereteit. 

Még markánsabban jelentkezik ez az alapelv a foglaló megítélésében. Gaius a 

foglalót, a gyakorlat szerinte irreleváns jelenségét ki akarja rekeszteni az adásvétel 

jogából. A 6. századi jogászok éppen ellenkezőleg gondolkodnak: tudatosan 

beemelik a szerződési gyakorlatban elterjedt jogfigurát az elméletbe, diszpozitív 

jogként rögzítik a jogéletben elterjedt szerződési kikötést. 

Brissonius, amint azt már fent is említettem, elsősorban Jusztiniánusz tanítványa 

volt. A római jogot elsődlegesen a Corpus Iuris Civilis forrástömegéből ismerte. 

Zsenialitását jelzi, hogy ráérzett erre a paradigma váltásra, megsejtette a szerződési 

klauzulák fontosságát, primér jelentőségét a jogélet fejlődésében.  

A rövid elméleti-történeti kitekintés után térjünk vissza Brissonius 

formulagyűjteményéhez: feladatunk az adásvételről szóló fejezetek rövid 

kommentálása. Brissonius először az ún. Általános részhez sorolható szabályokat 

tárgyalja, amelyek mindegyik vételi típusra vonatkoznak: ide tartozik mindenekelőtt 

az áruban és a vételárban való megállapodás. Megfigyelhető azonban, hogy itt is a 

szerződési formulák tükrében vizsgálja az egyes jogintézményeket.  

De re rustica című könyvében Varro az állattenyésztéssel összefüggésben 

hasznos tanácsokat ad olvasóinak arra vonatkozóan, hogyan kell az állatok 

adásvételét lebonyolítani. Az üzletkötés sémáját a legszemléletesebben a juhok 

                                                           
1082 Wieacker 2006: 291sqq. 
1083 Stein 2005: 48sqq. 
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vételénél ábrázolja: A megegyezésbe egyesek több, mások kevesebb feltételt vettek 

fel, melyek azonban inkább technikai, nem jogi jellegűek voltak.
1084

 Egyébként 

általánosan a régi formulát alkalmazták. A formula itt az ügyletkötésnek a 

gyakorlatban némileg ritualizált módját jelenti. 

Ha a felek formátlan alkudozás során az árut és a vételárat már konkretizálták, 

sor került a megegyezés eredményének rögzítésére. A vevő még egyszer rákérdez az 

eladás tényére és a vételár nagyságára: tanti sunt mi emptae?
1085

 Majd az eladó 

megerősíti: sunt. Ezzel a kijelentéssel elismeri elidegenítési szándékát és a 

kialkudott vételárat. Ezután a vevő stipulatióval ígéri a vételár megfizetését: 

expromisit nummos.
1086

 Kész fizetni, ha az eladó is kész arra, hogy előzetes 

megállapodásuk pontjait jogi kötőerővel bíró formában megismételje. A fizetés 

előfeltétele a szokásos garanciaígéretek szolgáltatása: emptor stipulatur prisca 

formula sic.
1087

 Csak a stipulatio elhangzása után fizette ki a vevő a vételárat (vagy 

ígérte azt stipulatióval) és ruházta át az eladó a dolog tulajdonjogát. Ha tehát a felek 

már formátlanul megegyeztek az elidegenítésben, akkor a régi formális 

cselekményekhez folyamodtak, hogy alkujuk jogi kötőerejét bizonyossá tegyék. 

Figyelemre méltó, hogy mennyire kiegyensúlyozott a két szerződő fél pozíciója. 

Vásárlási szándékának kinyilvánítása és a kialkudott üzleti feltételek elismerése után 

a vevő formális ígérettel biztosítja teljesítési készségét.
1088

 A fizetés előtt azonban 

megköveteli a kialkudott garancia-ígéretet az eladótól. 

Az antiqua formula, a régi formula tehát a szerződéskötés menetét és a jogügylet 

tartalmát határozta meg. Ez a „szerződési minta‖ ajánlás jellegű, amely a feleknek az 

ügyletkötés kitaposott útját mutatja mind a szakmai-technikai részletekben, mind a 

régi jog formális szabályainak útvesztőjében.
1089

 A tulajdon átszállásához a hatályos 

jog néhány esetben megköveteli, hogy bizonyos előfeltételek teljesüljenek.
1090

 Úgy 

tűnik, hogy a kereskedési szokások játszottak döntő szerepet abban, hogy bizonyos 

típusú ügyletnél alkalmazták-e valamelyik formálszerződést, így például a 

stipulatiot, vagy sem. A vevő felteszi az eladónak a kérdést: „Ez a dolog el lett 

nekem adva ennyiért és ennyiért?‖ Az eladó erre igennel válaszol. Vagy az eladó 

zárja le az alkut egy kifejezett, formalizált kijelentéssel: „Ez a telek neked lett 

eladva, ennyiért (est, sunt).‖
1091

 

Az adásvétel megkötésének fenti formulája tanúsítja, hogy az ókori Rómában az 

egyedi (specifikus) vétel volt szokásban: a vevő kiválasztotta, megvizsgálta az árut, 

és az egyedre koncentráltan alkudta ki a vételárat, ill. tett ajánlatot a vételárra az 

                                                           
1084 Varro, rust. 2, 2, 5. Egy nyáj eladásokor pl. a legfiatalabb és a legöregebb állatból kettőt számoltak 

egy helyett, v. ö. Jakab 2009: 234sqq.; Rüfner 2000: 52; Casavola 1954: 567. 
1085 Varro, rust. 2, 2, 5; v. ö. Olde-Kalter 1963: 101 illetve 157. 
1086 Varro, rust. 2, 2, 5. 
1087 A habere recte licere az evictióért való helytállást garantáló stipulatio része volt, v. ö. Honsell 1969: 

25. Kaser 1951: 151 a klauzulát a res nec mancipire korlátozza. Ellenpéldával szolgál azonban Tab. Herc. 

60, ahol egy rabszolgalány vételénél is alkalmazták ezt a fordulatot. 
1088 Leifer 1937: 218 hasonlóan elemzi a szöveget. 
1089 Varro, rust. 2, 1, 15. 
1090 A szövegben „közbeeső aktusként‖ emlegetett eljárás alatt általában a traditiót értik, v. ö. Schönbauer 
1932: 206. A rabszolgákon való tulajdonszerzésre Varro (2, 10, 4) a következő törvényes módokat sorolja 

fel: örökség, mancipatio, in iure cessio, elbirtoklás, hadizsákmányból vétel, árverési vétel csődeljárás 

(végrehajtás) során. 
1091 Jakab 1997: 157sqq. 
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árverés keretében. A fajlagos (generikus) vétel (emptio venditio), nem fordult elő 

sem rabszolga, sem mezőgazdasági telek vagy házas ingatlan elidegenítésekor.
1092

 

Egyedül mezőgazdasági termékek, azaz helyettesíthető dolgok (bor, olaj, gabona) 

kereskedelmi forgalmában volt szokásos a mennyiség és a minőség szerinti eladás 

(generikus vétel); de ilyenkor többnyire a stipulatio alkalmazása mellett döntöttek a 

felek, így rögzítették az eladó teljesítési kötelezettségét.
1093

 

A consensus fent ismertetett formális rögzítése talán leginkább az árverési 

formából vezethető le: az eladó ajánlatát több „elfogadási nyilatkozat‖ is követi, ha 

több potenciális vevő vesz egymás után részt a licitálásban. Ebben az esetben 

kimondottan szükséges az utolsó ajánlat, a tényleges szerződő partner személyének 

kifejezett deklarálása, különben nem lenne egyértelmű, hogy melyik ajánlattevő lép 

be félként a jogviszonyba.
1094

 

A következőkben Brissonius variációkat sorakoztat fel az áru és a vételár 

meghatározására: „El lett nekem adva Stichus vagy Pamphilus.‖ Modern 

dogmatikánkban alternatív obligatioként definiáljuk az olyan jogviszonyt, amelyben 

a szerződés tárgya, a szolgáltatás vagylagosan kerül meghatározásra; a két vagy több 

szolgáltatás közül az egyikkel kell, illetve lehet teljesíteni. De a szerződés alanyainál 

is szerepelhet több személy a kötelemben, például: „A telek nekem és Titiusnak lett 

eladva.‖ Itt két személy szerepel a vevői pozícióban (többalanyúság), akik 

valószínűleg egyetemesen adósak a vételárral. 

Ezt követően Brissonius több példát is hoz a feltételes vételre: „A telek el lesz 

adva nekem, ha eddig és eddig tehermentessé teszed — vagy Titiustól 

visszavásárolod.‖ Ha a felek feltételben állapodtak meg, a szerződés hatálya egy 

jövőbeli bizonytalan eseménytől függ.
1095

 Ha a feltétel meghiúsul, azaz a 

tehermentesítés vagy a visszavásárlás nem sikerül, akkor sohasem fognak 

joghatások fűződni ehhez a szerződéshez.  

Bizonyos esetekben maga az adásvétel tárgya, az áru csak relatíve határozott, 

például: „A Sempronius-telek, amilyen jogon Semproniusé, úgy legyen neked 

eladva ennyiért és ennyiért.‖ Itt arról van szó, hogy az eladó, aki esetleg Sempronius 

örököse, nem rendelkezik pontos ismeretekkel a kérdéses telek jogi állapotáról: 

lehet, hogy a telek szolgalommal, jelzáloggal van terhelve, de az is lehet, hogy 

tehermentes. Ezért fontos az eladáskor kikötni, hogy úgy kerül eladásra, ahogy azt 

Sempronius tulajdonul bírta (nemo plus iuris elve). Ezzel a kikötéssel az eladó 

kizárja helytállási kötelezettségét az esetleges joghibákért. 

Elterjedt volt a mindennapos szerződési praxisban a nemtetszés esetére való 

visszalépési jog kikötése is.
1096

 Vagy felfüggesztő, vagy felbontó feltételként vitték 

be ezt a felek a szerződésükbe.
1097

 Például „Stichus, ha bizonyos határidőn belül 

elnyeri a tetszésed, legyen eladva neked ennyi és ennyi aranyért.‖ A vételár is 

lehetett pusztán relatíve határozott:
1098

 „amennyiért akarod, amennyit méltányosnak 

találsz, amennyire becsülöd, annyiért legyen a tiéd.‖ Ilyenkor persze nem árverési 

                                                           
1092 Ernst 1997: 290. 
1093 Rüfner 2000: 52. 
1094 Thielmann 1968: 49-51. 
1095 Kaser / Knütel 2008: 69sqq. 
1096 Pókecz Kovács 2012: 202sqq.; Peters 1973: 84. 
1097 Misera 1982: 84; Flume 1976: 325; Pókecz Kovács 2012: 206sqq. 
1098 Jusztinger 2008: 229sqq. 
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vételről van szó, hiszen ilyen kikötés csak közeli barátságban vagy permanens üzleti 

kapcsolatban álló szerződő felek között képzelhető el. 

A II. fejezetben Brissonius kiemeli, hogy az eladó és a vevő primér szolgáltatási 

kötelezettségét sokszor stipulatióval is megerősítették a felek. A Brissonius által 

Varrotól idézett kérdés-felelet („Ennyiért el lett adva nekem? Igen.‖) azonban nem 

feltétlenül stipulatio formájában hangzik el. Brissonius még ugyan így véli, de a 

források alaposabb megvizsgálása arra az eredményre vezetett, hogy itt inkább 

szokásjogi alapon formalizált szerződéskötési rítusról van szó.
1099

 E felfogás mellett 

szól különösen a terminológiai érv: a szöveget Gaius közismert definíciójával (3, 92) 

összevetve szembetűnik, hogy itt hiányzik a spondere vagy a promittere ige. A 

stipulatio tipikus terminológiájának hiányában helyesebb a dictum, és nem a 

promissum (stipulatio) kategóriájába sorolni ezt a kikötést. 

Varro mellett egy szintén korai forrásra, Plautus komédiáira is hivatkozik a 

humanista jogtudós, hogy alátámassza a szerződéskötési formaságok ősi gyökereit. 

A Hetvenkedő katonából idézett párbeszéd értékes párhuzamot jelent, amely a lex 

contractus és a formátlan vétel felemás formaságainak ellentmondásos viszonyát és 

összjátékát illusztrálja. 

A III. fejezetben Brissonius hangsúlyozza, hogy a vételárnak pénzben kell állnia 

(hasonlóan Gaius 3, 139 és Just. inst. 3, 23 pr.). A vételár lehet abszolúte határozott 

(fix összeg) vagy csupán relatíve határozott („amennyire Titius becsülni fogja, 

amennyi pénzérme a házi pénztáramban található‖). Esetleg az eladó nem is nevezi 

meg a pontos összeget, amennyit árujáért követelni akar: „Annyiért lesz eladva a 

telek, amennyiért az örökhagyó vette‖ — ha például örökség eladásáról van szó.
1100

 

Brissonius hangsúlyozza, hogy elegendő megegyezni a vételárban, nem 

szükséges a pénzérmék tényleges leszámolása a szerződés érvényességéhez. A 

klasszikus római jog túllépett a készvétel koncepcióján (a görög jogban ez az elv 

egyeduralkodó maradt mindvégig az ókorban
1101

): az eladó hitelezhette a vételárat 

vagy biztosítékot követelhetett a kifizetésére: „Ha a telket azzal a kikötéssel vetted, 

hogy július 1-ig megfizeted a vételárat.‖ 

Ehhez kapcsolódik a LX. fejezet: Ha készpénzfizetésre kerül sor, akkor 

szakember által megvizsgált, „hitelesített‖ pénzérmékkel kell kiegyenlíteni a 

tartozást. Szokásos volt nummularius, pénzváltó (a bankár egyik formája) bevonása, 

aki átvizsgálta a fizetőeszközt, pl. az ezüst drachmákat.
1102

 Brissonius több ókori 

szerző, így Plautus, Tertullianus és Apuleius műveiből idéz ezen üzleti szokás 

létének alátámasztására. 

A szerződési gyakorlatban sokszor foglaló (arra) lefizetésére került sor, ha a 

vevő nem fizette ki a szerződés megkötésekor az egész vételárat. Gaius és 

Jusztinianusz Iustitutiójának gyökeresen eltérő koncepcióját erre vonatkozóan fent 

már ismertettük. Foglalóként határozott pénzösszeg (a vételár része) vagy 

valamilyen vagyontárgy, pl. a vevő pecsétgyűrűje is átadható volt (LX). Foglaló 

fizetése mellett általában kikötötték a felek, hogy a hátralékos vételárat a vevő 

bizonyos határidőn belül köteles kiegyenlíteni, ellenkező esetben elveszti a már 

                                                           
1099 Jakab 1993: 67sqq. 
1100 Jusztinger 2007: 124sqq. 
1101 Pringsheim 1950: 14 sk; Jakab 2009: 73sqq. 
1102 Bürge 1982: 135sqq.  
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kifizetett foglalót és elesik a vételtől.
1103

 Brissonius kissé mostohán bánik ezzel a 

szerződési kikötéssel (LX. és LXI. fejezet), pedig éppen árverési vételeknél nagy 

jelentősége volt ennek a klauzulának. Brissoniust szemmel láthatóan befolyásolta 

Gaius véleménye, amely dogmatikai szempontból következetes, de eltávolodik a 

jogélet realitásaitól (D. 18, 1, 35 pr.). A nem jogi források közül pusztán Plin. nat.  

33, 28 szövegét idézi a témához – kiegészítésül utalhatnánk Varro, Aulus Gellius, 

Livius és Isidorus tanulságos szövegeire.
1104

  

A foglaló a lex commissoriával párosítva jól szolgálta az eladó érdekét az 

árveréseknél. A vevő azonnal kifizette hozzávetőlegesen a vételár 20-30%-át 

készpénzben és a hátralékos összeg kiegyenlítését fix határidőn belül megígérte 

(többnyire stipulatio formájában) azzal, hogy nem teljesítés esetén a foglalót elveszti 

és az adásvétel semmissé válik. A jogvesztő záradék hathatósan ösztönözte a vevőt a 

pontos teljesítésre. 

A IV. fejezetben Brissonius többször utal az első, számunkra is ismert 

formuláskönyvre, amely Manilius nevéhez fűződik. Már a fent idézett, Varro által 

ajánlott formulák is Manilius formuláskönyvéből származnak, amely valószínűleg 

széles körben ismert volt a preklasszikus korban: ac Manilius scriptum reliquit sic 

(Varro, rust. 2, 3, 5); qui Manili actiones secuntur lanii (Varro, rust. 2, 5, 11); ut in 

Manili actionibus sunt perscripta (Varro, rust. 2, 7, 6). Manilius történetileg ismert 

személyiség, államférfi: Kr.e. 154-ben praetor volt Hispániában, majd konzulként 

Kr.e. 148-ban Karthágóban harcolt, ahol vereséget szenvedett. Emellett korának 

híres jogásza, Pomponius történeti visszatekintésében a legjobb jogtudósok közé 

sorolja: Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile (D. 1, 2, 2, 

39).
1105

 Adásvételi szabályokat összefoglaló formuláskönyvére (venalium 

vendendorum leges) Varro és számos jogász is gyakran hivatkozik. Manilius ebben a 

művében az adásvétel különböző típusaira ajánlott a jogéletben kicsiszolódott 

formulákat, amelyek a szerződés specifikus kikötéseit tartalmazták. A ránk maradt 

szerződési minták mutatják, hogy az adásvételt a felek többnyire stipulatióba 

foglalták, és az eladó rendszerint garancia-ígéretben vállalt helytállást az áru 

esetleges hibáiért. 

A következőkben Brissonius a gazdaságilag legjelentősebb adásvételi típusokat 

tárgyalja, külön fejezetekre bontva. Fontos felismerésének tartom, hogy az adásvétel 

tárgya szerint differenciál. A mindennapos szerződési gyakorlatban különböző 

szerződési formulák alakultak ki az egyes árukra, amelyek tipikus felelősségi és 

veszélyviselési szabályokat foglaltak össze. A formuláskönyvek megcsontosodott és 

az önkéntes jogkövetés révén elterjedt, majd uralkodóvá vált szerződési szabályait 

talán leginkább korunk Általános Szerződési Feltételeihez hasonlíthatnánk. Már 

Brissonius felismerte, hogy a szerződés tárgya szerinti differenciálás az igazán 

célravezető módszer. Sőt szembetűnő, hogy egyes jogintézmények kifejezetten 

bizonyos adásvételi típusokhoz kötődnek (például a kellékszavatosság a 

rabszolgavétel jogfigurájaként jelentkezett először, míg a jogszavatosság az 

ingatlanok adásvételénél fejlődött ki leginkább).  

 

                                                           
1103 Jakab 2009: 112sqq. 
1104 Jakab 2009: 107sqq. 
1105 Pólay 1968: 43sqq.  
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2. §. Rabszolgavétel 

V – XV. 
 

A rabszolga az ókori árutermelés egyik legfontosabb termelési eszköze.
1106

 

Kiemelkedő jelentőségét tükrözi, hogy mind az ókori irodalmi szerzők, mind a 

jogtudósok ezzel az adásvételi típussal foglalkoztak a legtöbbet. A szerződési 

gyakorlatból Brissonius először az eladó garancia-ígéretét idézi, hogy a rabszolga 

ép, egészséges, azaz nincs rejtett testi hibája, gyógyíthatatlan betegsége (kellékhiba, 

kellékszavatosság). A kereskedelmi gyakorlatban általánosan elvárt volt, hogy az 

eladó helytállást vállaljon a rabszolga testileg hibátlan állapotáért, többnyire 

stipulatio formájában. 

Brissonius számtalan példát idéz a római jogászok eseti döntéseiből, ill. 

szépirodalmi művekből. Bevezetőül először Plautus Persa című komédiájára 

utalnék, amelyben a szerző részletesen ábrázol egy adásvételi jelenetet. A 

cselekmény igen egyszerű: az athéni Timarchides üzleti úton van Perzsiában és 

távolléte alatt vagyonát rabszolgája, Toxilus kezeli.
1107

 Toxilus azon fáradozik, hogy 

szerelmesét Dordalus, a rabszolgakereskedő és bordélytulajdonos kezéből 

megvásárolja. Persze hiányzik az ehhez szükséges tőke, ezért a darab arról szól, 

hogy milyen ravasz trükkökkel próbál pénzhez jutni: az agyafúrt rabszolga úgy dönt, 

hogy magától Dordalustól igyekszik kicsalni az összeget. Sagaristio, Toxilus barátja 

perzsa kereskedőnek öltözik és elad Dordalusnak egy „rabszolgalányt,‖ akiről azt 

állítja, hogy Arábiából származó rablott áru – valójában azonban barátja, Saturio 

leánya, azaz szabadon született személy. Az adásvétel a darab csúcspontja, ahol a 

kapzsi Dordalust rafinált jogi trükkel szedik rá a szolgák. 

A jelenet egy állítólag Timarchidestől származó, azaz hamisított üzleti levéllel 

kezdődik, amelyben a távollévő úr „megbízza‖ rabszolgáját, hogy segítsen a szóban 

forgó rabszolgalány eladásában. Pontosan meghatározza azt is, hogyan kösse meg az 

adásvételt:
1108

 a vevő saját veszélyére vegye meg, ne alkalmazzon mancipatiót és ne 

vállaljon helytállást. A mancipio neque promittet
1109

 fordulat az auctoritas, a 

joghibáért való helytállás kizárását célozza.
1110

 

Felmerül a kérdés, hogy Plautus milyen jogi kultúrára épít: athénira vagy 

rómaira? A darab Athénban játszódik, a válasz mégsem magától értetődő. Ehhez 

járul a probléma, hogy a Plautus-komédiák megítélése a jogtörténeti kutatásban nem 

egyöntetű.
1111

 Egyes kutatók vitatják a jogtörténeti értéket, míg a legújabb 

                                                           
1106 Scheidel 2011: 288, 291sqq. 
1107 A cselekmény alapján úgy tűnik, hogy a rabszolga jogállására a görög jog szabályai az irányadók. 

Személyileg ugyan nem szabad, de bizonyos vagyonjogi jogképességgel rendelkezik, v. ö. Partsch 1910: 
596. 
1108 Plaut. Persa 524-5: ac suo periclo is emat qui eam mercabitur: mancipio neque promittet neque 

quisquam dabit. 
1109 A szöveg helyes olvasata vitatott, promittet illetve promittes is szóba jöhet. Partsch 1910: 605, lj.3 a 

promittet mellett foglal állást: „Weder nimmst du, mein Sklave, die Auktoritätshaftung durch repromissio 

auf dich, noch wird irgend jemand manzipieren.‖ 
1110 V. ö. Partsch 1910: 605; Leifer 1937: 424. A mancipio dans helytállási kötelezettségére más Plautus 

források is utalnak, pl. Curc. 490; Poen. 145.  
1111 Így például két elismert romanista, Partsch 1910: 600 és Schulz 1961: 86 is azon a véleményen van, 
hogy Plautus a római jogélet kutatásakor nem lehet mérvadó.  
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eredmények szerint. Plautus (némi óvatossággal) elfogadható római jogforrásaként 

is.
1112

 Jelenetünkben éppen a tipikus római jogi kifejezések adnak biztos támpontot. 

A fordulat suo periclo ... emat; mancipio neque promittet, neque quisqum dabit
1113

 

arra utal, hogy római jogi célzásokkal dobálózik a szerző. A komikus hatást éppen 

azáltal fokozza, hogy a mindennapok ismert üzletkötési szokásaira építi a 

komikumot.
1114

  

A levél után a felek ravasz alkudozása következik. Az üzleti feltételek hallatán a 

„vevő‖ aggodalmaskodik, de elővezetik a szép leányt, és ezzel megtörik az 

ellenállása. Az alkuban az eladó többször hangsúlyozza, hogy a leányt helytállás 

nélkül adja el: Prius dico: hanc mancupio nemo tibi dabit. iam scis?
1115

 A vevő 

ennek tudatában ajánlja fel a kialkudott vételárat: a két tartalmi elem, a garancia 

kérdése és a vételár szorosan összefügg. Majd a vevő kikérdezi magát az „árut―:
1116

 

a rabszolga nevét, hazáját, születési helyét firtatja és hogy az apja captus, hadifogoly 

volt-e. A kikérdezés jó alkalom Plautusnak a helyzetkomikum fokozására. A jelenet 

szemmel láthatóan a rabszolgapiac alkujait karikírozza. Majd Sagaristio a következő 

szavakkal zárja le a vételt: Tuo periclo sexaginta haec dabitur argenti minis.
1117

 A 

végső megegyezés, amelyben tehát kifejezetten rögzítik a vételárat és a garancia 

kizárását az árverést vezető ügynök vagy bankár addictiójának közismert 

fogalmazását követi.
1118

 A szövegösszefüggésből és a mancipátióra való utalásból 

egyértelmű, hogy a joghibákért való helytállás kizárásáról van szó a jelenetben. 

Plautus a komédia köntösébe bújtatott, de élethű képet fest a római üzletkötési 

szokásokról. 

Érdekes módon az evictióért való helytállást, a stipulatio duplaet, Brissonius 

nem említi a rabszolgavételeknél; ez a jogintézmény az ingatlan adásvételének 

témájához került művében. Pusztán a IX. fejezet érinti ezt a problémakört, de 

negatív értelemben. Brissonius itt idézi a szerződési kikötést, hogy „a vevő a saját 

veszélyére (kockázatára) vásárol.‖ Ez úgy értendő, hogy az eladó kizárja a 

helytállást a jog- és kellékhibákért, nem hajlandó garancia-ígéretet adni. Mivel a 

garancia az esetleges alkatrészek közé tartozik, a felek szabad alkujának tárgyát 

képezte (a privát autonómia területére tartozott, amit sem kogens, nem diszpozitív 

norma nem szabályozott). A rejtett fizikai hibák (betegségek) mellett más releváns 

kellékhibákért is garanciát követelt a szerződési gyakorlat (VI). Brissonius az animi 

vitia, lelki hibák címszó alatt ismerteti ezeket; a következőkben látni fogjuk, hogy ez 

a definíció nem mindig helytálló.
1119

 Kétségtelenül elterjedt volt a jogéletben a 

jótállás azért, hogy a rabszolga nem tolvaj, nem szökött, nincs deliktumból eredő 

kiegyenlítetlen tartozása (noxa) vagy nem csavargó.
1120

 Az eladó azonban nem azért 

                                                           
1112 Bürge 1980: 116 igen meggyőzően érvel felhasználásuk mellett. 
1113 Plaut. Persa 524-525. 
1114 „Da ein Witz, um anzukommen, eine Fallhöhe braucht, die durch den Erfahrungs- und 

Erwartungshorizont des Zuhörers gebildet wird. Witze, die man erklären muss, lösen keine Lächer aus‖; 
Bürge 1980: 116. 
1115 Plaut. Persa 589. 
1116 Plaut. Persa 596. 
1117 Plaut. Persa 665. 
1118 Thielmann 1968: 20, 48sqq. 
1119 Jakab 1993: 47. A lelki hibára gondol Gamauf 1999: 110. 
1120 Jakab 1997: 125sqq. 
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vállalt ilyenkor helytállást, hogy a rabszolga szilárd jellemű, tehát az eladása után 

nem fog lopni, elszökni, csavarogni vagy bűncselekményeket elkövetni (szubjektív 

értelem). Sokkal inkább a noxa solutus mintájára értelmezendők az egyes hibák, 

azaz a múltra vetítve. Az eladó azért áll helyt, hogy a rabszolga az eladása előtt még 

sohasem lopott, nem kísérelt meg szökést, nem csavargott (objektív értelem). A 

hangsúly tehát nem a lelki hibákért, a jellemért való helytálláson van. Véleményem 

szerint az aediliszi jog objektív értelemben fogta fel a garanciának ezt a részét is, 

azaz a rabszolga „előéletére‖ vonatkoztatva értendők a hibák.
1121

  

Ettől élesen elhatárolandók a rabszolgát pusztán feldicsérő kijelentések, amelyek 

az áru kommendálása, reklámozása céljából hangzanak el. Ezek a dicséretek 

általános jellegűek, nem egy konkrét tulajdonságra vonatkoznak, pl. „a rabszolga 

pontos, lelkiismeretes, megbízható, hallgat a szóra.‖ Hasonló dicséretek ugyan 

emocionálisan ösztönözhetik a vevőt a vásárlásra, de jogilag nem kényszeríthetők 

ki.
1122

 Ha viszont valamilyen konkrét képzettséget, tudást vagy vagyoni állapotot 

ígér az eladó, azért köteles helytállni, pl. „a rabszolga művelt, ért a művészetekhez, 

nem kockajátékos (szerencsejátékos) vagy sohasem futott még a császár szobrához 

menedékért‖ (VII). 

Dicta et promissa alatt azokat a tulajdonságokat értjük, amelyeket az eladó 

kifejezetten megígért a rabszolgáról. Felmerül a kérdés, hogy érvényesült-e 

valamilyen formakényszer a dicta et promissa vonatkozásában az adásvételi 

szerződéseknél. Haymann az eladó dicta et promissaért való felelősségét úgy 

értelmezi, hogy ez az aediliszi ediktum hatályának kiterjesztését, szélesítését 

jelentette.
1123

 Szerinte az eladó kijelentése arról, hogy a rabszolga bizonyos 

tulajdonsággal bír, megtörténhetett stipulatio formájában vagy formátlanul is. 

Haymann úgy fogal állást, hogy a forrásokban a promissum mindig a stipulatio-

forma használatára utal, míg a dictum formátlan kijelentésként értelmezendő. 

Partsch úgy érvel, hogy a dictum kezdetben a dictum in mancipiot jelentette; szerinte 

az eladó által a rabszolgáról kijelentett tulajdonságokat eredetileg mindig a 

mancipatio nuncupatiojába foglalták bele.
1124

 Bizonyítékként Varrora hivatkozik (2, 

10, 5): in horum emptione solet accedere peculium aut excipi et stipulatio 

intercedere sanum esse furtis noxisque solutum. Nézete, mely szerint a Digestában 

minden dictum a mancipatio formulájára vezethető vissza, aligha helytálló. Olde 

Kalter hangsúlyozza, hogy a forrásokban kimutatható leges dictae között egyetlen 

olyan sem található, amely az áru hibátlanságáról szólna.
1125

 

Az ediktum által megkövetelt információadási kötelezettség és a dictum 

prontissumve közötti viszonyt szerintem Marcianus definiálja a legtalálóban (D. 21, 

1, 52): „Ha a rabszolga meglopta a tulajdonosát, ezt nem kell a rabszolga eladásakor 

(a vevővel) közölni és ezen ok miatt nem indítható nincs redhibitio. De ha 

(határozottan) kijelentette, hogy a rabszolga nem tolvaj, az (edictum) azon része 

                                                           
1121 V. ö. D. 21, 1, 17 pr.-13. Gamauf 1999: 110sqq. ezzel szemben úgy foglal állást, hogy maga a lelki 

vagy jellembeli tulajdonság, a szökésre való hajlam, is megvalósítja már a lelki hibát, azaz okot adna a 

redhibitióra.  
1122 V. ö. Jakab 1997: 131sqq. 
1123 Haymann 1912: 31sqq. 
1124 Partsch 1912: 607.  
1125 Olde-Kalter 1963: 32 illetve 146. 
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alapján fell, hogy amit mondott vagy ígért.‖
1126

 Azt a tényt tehát, hogy a rabszolga 

urától ellopott valamit, nem kell feltétlenül közölni a rabszolga eladásakor a 

vevővel. Az információ elmaradása miatt a vevő nem kap redhibitiót nem 

érvényesíthet elállást, hisz ez nem tartozott az aediliszi ediktum által megkövetelt 

információk közé. Ha viszont az eladó kifejezetten állítja, hogy a rabszolga nem 

tolvaj, akkor a dictum promissumve alapján mégis felel. Az aediliszek az eladót tehát 

bizonyos információk megadására kényszerítették, de a vevő további tulajdonságok 

iránt is érdeklődhetett. Ha az eladó erre vonatkozóan kötelező érvényű kijelentéseket 

tett, azokért helyt kellett állnia.
1127

 Ha az eladó azt állította, hogy a rabszolga egy 

bizonyos tulajdonsággal rendelkezik, a vevő pedig arra hivatkozva perel, hogy a 

mondott vagy ígért jellemző nem felel meg a valóságnak, akkor a vevő emiatt is 

elállást vagy vételárcsökkentést kérhet. A dicta et promissaért való helytállás 

szerintem is az aediliszi adatszolgáltatási kötelezettség kiegészítésének tekinthető, 

ahogyan azt már Haymann is helyesen látta. 

További probléma lehet a dictum promissumve tartalmi értelmezése: vajon 

elhatárolható-e egymástól fogalmilag a két kategória, volt-e lényeges különbség 

közöttük. Ulpianus szerint (D. 21, 1, 19, 2): 

 
Dictum a promisso sic discernitur: dictum accipimus, quod verbo tenus pronuntiatum 

est nudoque sermone finitur: promissum autem potest referri et ad nudam 

promissionem sive pollicitationem vel ad sponsum. secundum quod incipiet is, qui de 

huiusmodi causa stipulanti spopondit, et ex stipulatu posse conveniri et redhibitoriis 

actionibus... 

 

Ulpianus kísérletet tesz itt a dictum és a promissum elhatárolására, bár a joghatások 

azonosak, akár dictum, akár promissum kötődik az adásvételhez. A promissum 

jelentését Ulpianus tágan értelmezi, nem tekinti automatikusan stipulatiónak. A 

promissum lehet egy egyszerű, puszta ígéret, de sponsus, stipulatio is. Ha stipulatio 

formájában történt, akkor a vevőnek két párhuzamos perlési lehetősége van.
1128

 Ez a 

megjegyzés arra enged következtetni, hogy létezett olyan egyszerű formában tett 

dictum promissumve is, amelynél az actio ex stipulatu nem volt indítható. Elég itt 

arra utalni, hogy az adásvétel lebonyolításának Plautus és Varro által leírt 

folyamatában kérdések és feleletek követik egymást. Az információk becsületes, 

helytálló voltáért az eladó köteles helytállni.  

További probléma, hogy az információkért vagy ígéretekért az eladó köteles-e 

minden esetben helytállni. Hisz léteznek a puszta laudatio kategóriájába tartozó 

kijelentések is, amelyekről Ulpianus így nyilatkozik (D. 21, 1, 19 pr.): 
 

Sciendum tamen est quaedam et si dixerit praestare eum non debere, scilicet ea, quae 

ad nudam laudem servi pertinent: veluti si dixerit frugi probum dicto audientem. ut 

enim Pedius scribit, multum interest, commendandi servi causa quid dixerit, an vero 

praestaturam se promiserit quod dixit. 

                                                           
1126 Si furtum domino servus feceria, non est necesse hoc in venditione servi praedicere nec ex hac causa 
redhibitio est: sed si dixerit hunc furem non esse, ex illa parte tenebitur, quod drxal promisitve. 
1127 D. 21, 1, 18 pr. Gai.: Si quid venditor de mancipio adfirmaverit idque non ita esse emptor 

queratur, aut redhibitorio aut aestimatorio (id est quanto minoris) iudicio agere potest...  
1128 Liebs 1972: 252sqq. 
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Az eladó a rabszolgáról adott azon információkért nem köteles helytállni, amelyek 

puszta dicséretnek tekinthetők. Ha az eladó azt állítja, hogy a rabszolga jóravaló, 

becsületes, aki ura szavának mindig engedelmeskedik, akkor ezek a kijelentések a 

nuda laudatio kategóriájába sorolhatók. Pedius is hangsúlyozza, hogy sok mindent 

pusztán a kínálás kedvéért mond az eladó, másért viszont kifejezetten megígéri a 

helytállást. Ulpianus is úgy foglal állást, hogy a puszta dícséret alapján nem lehet 

perelni.
1129

 Ha azonban az eladó konkrét információkat ad, amelyek a rabszolga 

vételárát lényegesen befolyásolják, akkor felelnie kell kijelentéseiért.
1130

 A jogilag 

nem kötelező laudatio valószínűleg formátlanul hangzott el az alkudozás során (D. 

18, 1, 43 pr. Flor.):  
 

Ea quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam appareant, 

venditorem non obligant, veluti si dicat servum speciosum, domum bene aedificatam: 

at si dixerit hominem litteratum vel artificem, praestare debet nam hoc ipso pluris 

vendit. 

 

Florentinus tehát osztja az uralkodó nézetet, hogy a pusztán dícsérő kijelentésekért 

az eladó nem tartozik helytállni. Ilyen általános, konkrét tartalom nélküli 

kijelentésnek nyilvánítja, ha az eladó a rabszolga szépségét vagy a ház jó állapotát 

erősítgeti. De ha konkrét tulajdonságot állít, amely a rabszolga értékét emeli a 

piacon, azért mindig helyt kell állnia.  

A VII. fejezet a római rabszolgapiacok eladási szokásait idézi: az eladandó 

rabszolgának egy táblácskát (titulust) akasztottak a nyakába. Az aediliszek a 

piacukon információk adására kötelezték az eladókat. Melyek voltak azok az adatok, 

amelyek közlését a legfontosabbnak tekintették? A legkorábbi ediktum-töredéket 

Gellius tolmácsolásában ismerjük (Gell. NA 4, 2, 1): 
 

Az aediliszek ediktumának azon részében, amely a rabszolgák eladását szabályozza, 

így írták: „(az eladó) gondoskodjon arról, hogy az egyes rabszolgák titulusa úgy 

legyen megírva, hogy jól észlelni lehessen, hogy melyiknek mi a betegsége vagy 

hibája, melyik szökött vagy csavargó és melyik van noxával terhelve. 

 

Gellius elbeszélésében Caelius Sabinustól származó Labeo-idézetekre hivatkozik: 

hogyan határozták meg a jogtudósok a morbus és a vitium tartalmát néhány 

generációval korábban. Az ediktum-idézet tehát nem Gellius, hanem Sabinus illetve 

Labeo korát tükrözi.
1131

 Ha valaki rabszolgát akart eladni nyilvános piacon 

Rómában, kőteles volt a vevőkkel bizonyos információkat közölni az áruról. A 

szöveg tanúsága szerint ezen ismeretek szolgáltatása ebben a korban úgy történt, 

hogy felírták a rabszolga nyakába akasztott táblácskára, a titulusra, az adatokat. 

Valószínűleg széles körben elterjedt volt a rabszolgapiacokon a titulus használata. 

Talán az aediliszek is először pusztán a titulus használatát szabályozták. Nem arról 

                                                           
1129 D. 21, 1, 19, 3: Ea autem sola dicta sive promissa admittenda sunt, quaecumque sic dicuntur, ut 
praestentur, non ut iactentur. 
1130 D. 21, 1, 19, 1 UIp.: Plane si dixerit aleatorem non esse, furem non esse, ad statuam numquam 

confugisse, oportet eum id praestare. 
1131 Jakab 1993: 46. 
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lehetett azonban szó, hogy a titulus használatát kötelezővé nyilvánították volna. 

Inkább azt rendelték el, hogy ha valaki titulust használ, akkor azon milyen 

információkat köteles feltüntetni.
1132

 Az aediliszek egyszerűen arra ügyeltek, hogy a 

vevőket ne csapják be az eladók a fórumon, a felügyeletük alá tartozó vásártéren. A 

vevőt rászedni, circumvenire, bizonyos mértékig ugyan megfelel a caveat emptor 

elvének, a jog mégis a vevők segítségére siet az állami kontroll alatti piacokon (de a 

minimális beavatkozás elvét követve). A fogyasztóvédelem korai formájának 

tekinthető az aediliszek piaci rendelete. 

A rabszolga tulajdonságait azonban nemcsak az írott tituluson vagy a vásári 

kikiáltó szóbeli közlése által lehet a vevő tudomására hozni. Vannak olyan jelek, 

attribútumok, amelyek már önmagukban információt jeleznek és joghatást váltanak 

ki, kifejezett írásbeli vagy szóbeli tájékoztatás nélkül. A külsőségekben 

megnyilvánuló szerződési szokások közé tartozik a föveggel, koszorúval vagy fehér 

lábbal való eladás (X).  

Plinius részletesen tudósít a különböző krétafajtákról, és említést tesz többek 

között egy olcsó ezüstkrétáról, amellyel valaha a maiores, az ősök a versenypályán a 

győzelmi célvonalat húzták meg, és amellyel a tengeren túlról származó rabszolgák 

lábát fehérre festették: pedesque venaliunt trans maria advectorum denotare 

instituerant maiores. Sok művelt görög érkezett a hajókkal fehérre festett lábbal 

Rómába, akik később ünnepelt színészek, asztrológusok vagy grammatikusok 

lettek.
1133

 Csípősen jegyzi meg a szerző, hogy babérkoszorúval övezve tértek vissza 

oda, ahonnan krétával festett lábbal jöttek. Más híres személyekről is megemlíti 

Plinius, hogy pályafutásuk elején még fehérre festett lábbal álltak Rómában a 

catasta-n, a rabszolgák eladására szolgáló építményen. A fehérre meszelt láb az 

eladásra kínált rabszolgatömegek és a mértéktelen balszerencse bélyege.
1134

 

Tibullus egyik elégiájában megerősíti, hogy a fehér lábbal eladás még az ő 

korában is szokásos volt.
1135

 A költő szerelmese elvesztését siratja és megjegyzi, 

hogy a hölgy jelenlegi kedvese igen alacsony sorból való: korábban gyakran látták 

fehér lábbal a catasta-n, tehát már többször eladták a rabszolgapiacon Rómában. 

Gellius Noctes Atticae című művében anekdotákat olvashatunk a „régi‖ Róma 

életéről, többek között a rabszolga-eladási szokásokról. A szerző nagyrészt Caelius 

Sabinus írásaiból merít. Először arról a szokásról mesél, hogy a rabszolgákat 

kalappal a fejükön állították piacra: pilleati servi.
1136

 Sabinus hangsúlyozza, hogy az 

eladó semmilyen felelősséget sem vállalt az ilyen rabszolgákért. A beszédes 

külsőség nyilván arra szolgált, hogy a rabszolga gyatra minősége nyilvánvaló 

legyen, a vevőket ne lehessen megtéveszteni. Az insignia esse ... deberent kifejezés 

arra utal, hogy a kereskedőket kötelezték arra, hogy a garancia elmaradását 

egyértelműen és nyilvánosan közöljék. Gellius nem szó szerint, de tartalmilag 

bizonyosan helyesen idézi Sabinust. A jogtudós nem véletlenül, hanem szakszerű 

precizitással alkalmazza éppen a debere szót, amely sokszor előfordul az 

                                                           
1132 V. ö. Jakab 1997: 40sqq., 146. 
1133 Eitrem 1916: 20 szerint szakrális háttere lehetett ennek a jogszokásnak. 
1134 Jakab 1997: 35sqq. 
1135 Tib. 2, 3, 59-60. 
1136 Caelius Sabinushoz l. Schulz 1961: 121, 141. 
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ediktumokban.
1137

 A jogtudósok a kommentárokban többnyire valamilyen 

magisztrátusi parancsot jelölnek ezzel a szóval. Ezek alapján kézenfekvő, hogy a 

servi pilleati eladási szokását a piacfelügyelők rendeletével összefüggésbe hozzuk. 

Az eladók kötelesek voltak egyértelműen a vevők tudomására hozni, hogy helytállás 

nélkül, a szavatossági igények kizárásával akarják eladni a rabszolgát. Ennek az 

adatközlésnek egyik módja volt a kalap (föveg) feltétele. Ma már lehetetlen 

rekonstruálni, hogy miért éppen a kalapban eladás vált a garancia nélküli ügylet 

kifejezési formájává. Nem valószínű, hogy éppen az aediliszek rendelték volna el a 

kalap használatát. Valószínűbb, hogy az aediliszek egy már régóta létező, közismert 

szokást idéztek piaci előírásuk megfogalmazásakor. Sem Sabinus, sem Gellius nem 

kutatja a szokás eredetét: a jogászok számára csak az bírt jelentőséggel, hogy a 

külsőség a garancia kizárását jelölte.
1138

  

Hasonló analógiával él Sabinus, amikor az eredeti szövegben a pilleatus kapcsán 

egyéb feledésbe merült szokásokat elevenít fel: ahogyan az olcsó rabszolgákat a 

kalappal jelölik, úgy jelölték meg valaha a hadifoglyokat a fejükre tett koszorúval. 

Erre mondták: sub corona venire, koszorú alatt eladni. A foglyok megkoszorúzása 

valószínűleg vallási, rituális eredetű. A koszorú „schützt, heiligt, stärkt und legt 

einen Zauberkreis um den Träger oder den Gegenstand, den er schmückt.‖ A 

koszorú távol tartja a rossz szellemeket. A régi rómaiak számos rítust alkalmaztak, 

hogy a messziről érkezőket megtisztítsák az ismeretlen, veszélyes szellemektől. 

Amikor például októberben a hadsereg visszatért a hadjáratból, különleges tisztító 

áldozatokat végeztek. A hadifoglyokat mindjárt a csatatéren tisztító rítusoknak 

vetették alá, hogy az „ellenséges démonokat‖ távol tartsák Rómától. 

Mind a koszorú, mind a feltett kalap (föveg) jól látható jel, amellyel a rabszolgák 

bizonyos fajtájára hívták fel a figyelmet: a koszorú a hadifoglyokat jelentette, a 

kalap pedig azokat a rabszolgákat, amelyekért az eladó nem vállalt helytállást. 

Sabinus a két „beszédes jelet‖ a feltűnő külsőség alapján állítja párhuzamba: 

mindkettő a rabszolga fejére tett megkülönböztető jelzés. Az sem zárható azonban 

ki, hogy esetleg mélyebb, belső összefüggés is volt a kettő között: hisz az állam 

mindig garancia nélkül adott el, a hadifoglyok hibamentességét, tulajdonságait 

sohasem garantálta. 

Gellius mindkét adásvételi szokást úgy tekinti, mint a régi idők különlegességét. 

Ez kitűnik abból is, hogy a sub corona venire Sabinus-féle értelmezésével nem 

egészen elégedett. Cato eltérő etimológiai magyarázatát is idézi, aki szerint a 

katonák a hadifoglyok eladásra kerülő csoportját custodiae causa körülállták, és ez a 

circumstatio vezetett a sub corona megjelöléshez. Cato bölcselkedését is idézi 

Gellius: Ut populus sua opera potius ob rem bene gestam coronatus supplicatum 

eat, quam re male gesta coronatus veneat. Cato szélsőséges párhuzamot von két 

nagyon eltérő jelentést hordozó koszorúviselés között: áldozat bemutatásakor vagy a 

rabszolgaságba eladáskor. A sors szeszélye bármelyik helyzetbe sodorhatja a népet. 

Az áldozati rítus felemlítése viszont arra utal, hogy a sub corona kifejezés Cato 

számára is inkább a fejre tett koszorút jelölte. 

A XI-XVI. fejezetben Brissonius az eladó pozitív tartalmú, jogilag kötelező 

ígéretét (dicta et promissa) tárgyalja. Olyan kijelentésekről van itt szó, amelyek a 

                                                           
1137 Kaser 1951: 54. 
1138 V. ö. Jakab 1997: 35-40. 
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szerződési gyakorlatban a formula standard alkatrészévé váltak, és némely esetben 

az aedilis curulisek edictumába is felvételt nyertek. Ide tartozik például, hogy az 

eladott rabszolga nemzetiségét közölni kell, meg kell jelölni az eladási ajánlatban 

(XI).
1139

  

Közismert, hogy a piacfelügyelők a különféle rabszolgák eladására más-más 

piactereket jelöltek ki Rómában. Így például a Castor-templom mögötti üzletek 

kereskedőiről úgy hírlett, hogy igen rossz minőségű árut árulnak. Vagy Aesculapius 

szigete mellett is létezett valószínűleg egy piac, ahol a beteg és kiöregedett 

rabszolgákat árulták.
1140

 Tehát már a picra állítás helye is sokat elárult a rabszolga 

minőségéről. 

De térjünk vissza Brissonius formuláihoz. Az okiratba foglalásról idézi, hogy 

több rab-szolga egyidejű vásárlásakor elegendő egy okiratot (instrumentum) 

kiállítani. Több rabszolgára közös árat (átalányárat) is lehetett szabni (uno pretio 

venire), vagy darabárban is megállapodhattak a felek. Az ármeghatározás módja 

nem pusztán technikai vagy számtani probléma, hisz a darabár vagy az átalányár 

kihatással lesz a redhibitio szabályaira vagy a veszélyviselésre is.
1141

 

A XII. fejezet a rabszolga peculiumát, különvagyonát tárgyalja: az eladónak 

világosan nyilatkoznia kell, hogy a rabszolga a különvagyonával együtt (cum 

peculio) vagy anélkül (sine peculio) kerül eladásra. A peculium lehet fix összegre 

korlátozott, határozott pénzösszeg (pl. tíz arany), de lehet relatíve határozott is, azaz 

mindaz, ami a rabszolga peculiumába az eladáskor beletartozik. Utóbbi esetben a 

rabszolga könyvelése, az általa vezetett házikönyv mutatja, hogy milyen 

vagyontárgyak, ill. pénzösszeg tekinthető a különvagyonba tartozónak.
1142

 

A nem tetszés esetén való visszaadás kikötését itt újra megemlíti Brissonius 

(XIII). Az eladó közölje, ha a rabszolgán harmadik személy haszonélvezeti joggal 

bír, illetve ha a rabszolgát számadási kötelezettség terheli dominusával szemben. 

Mindezek a tényezők erősen csökkentik a rabszolga értékét a kereskedelmi 

forgalomban. Az eladó a rabszolga jövőjét determináló kikötéseket is bevihet a leges 

venditionis klauzuláiba. Így kikötheti, hogy a vevő a rabszolgát köteles exportálni, 

azaz Itália területén kívülre szállítani.
1143

 Erre többnyire akkor került sor, ha a 

rabszolgát valamilyen bűncselekmény elkövetése miatt adták el, quasi büntetésül 

(kiszakítás a szűkebb családi és a tágabb szociális környezetből).
1144

 Ezek a 

kikötések többnyire stipulatio formáját öltötték és szerződési bírság (poena 

stipulationis) szolgált biztosítékul (szankcióul) arra, hogy a mellékkikötésben 

foglaltak teljesüljenek. A határozott területről való kitiltás ellenkezője, a határozott 

területen belül tartás is kikötésre kerülhetett („ne másutt haljon meg, ne 

exportálják‖). 

Az eladó sokszor igyekezett kizárni, hogy az eladott rabszolganőt prostitúcióra 

kényszerítsék; ha megszegték ezt a szerződési kikötést, akkor többnyire az ipso iure 

felszabadítás volt a szankció vagy esetleg az eladó visszavételi joga (abducere, 

                                                           
1139 V. ö. Pringsheim 1952: 256sqq. 
1140 Boese 1973: 148. 
1141 Jakab 2005: 87sqq.  
1142 Aubert 2013: 195sqq. 
1143 A rabszolga felszabadításához kapcsolódó mellékkikötésekről v. ö. Nörr 2005: 20sqq. 
1144 Pólay 1969: 83sqq. 
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manus iniectio). Az eladó nyilvánvalóan akkor ragaszkodott ilyen pozitív tartalmú, a 

rabszolgát óvó-védő kikötésekhez, ha rajta kívül álló okból, például végrehajtás, 

csődeljárás, örökség felosztása miatt kényszerült rabszolgáitól megválni. A 

Severusok idején egyre több császári rendelet védte a rabszolgákat ilyen esetben, 

azaz a szerződési klauzulák a pozitív jogban szankcionáltattak. 

A legfontosabb kikötések közé számított a felszabadítás bizonyos határidőn 

belüli szerződéses rögzítése: „hogy felszabadíttassék‖; „hogy a vevő szabadítsa fel‖; 

„legyen szabad, ha betölti a 25. életévét‖; „a vevő szabadítsa fel egy év múlva‖.
1145

 

Ha a vevő szerződést szegett, azaz nem volt hajlandó teljesíteni a szerződési 

kikötésben foglaltakat, akkor az eladó perelhette őt: kártérítést vagy a kikötött 

szerződési bírságot követelhette. Emellett maga a rabszolga is a praetorhoz 

fordulhatott, aki a favor libertatis értelmében gondoskodott a szabadság 

elnyeréséről.
1146

 Joggal merülhet fel a kérdés, hogy milyen érdeke fűződhetett a 

vevőnek az ilyen rabszolga megszerzéséhez. A vevő azonban ebben az esetben is 

hasznot húzott a szerződésből, mert a vétel egyrészt határozott ideig tulajdont 

biztosított neki a rabszolga felett, korlátlan tartalommal. Másrészt a vevő a 

felszabadítás révén a patronus pozíciójába került, ennél fogva őt illette a ius 

patronatus gazdaságilag jól kiaknázható uralmi helyzete a libertus vagy liberta 

felett.
1147

 Az ellenkezője, a felszabadítás tiltása is előfordult szerződési kikötésként 

(XVI). 

Brissonius óta érdekes dokumentumok kerültek napvilágra ebben a témakörben 

is: viaszos táblák az 1-2. századból, Pompejiből, Puteoliból, Herculaneumból és 

egyes provinciákból (Dácia).
1148

 E viaszos táblák tanúsítják, hogy a szerződő felek 

valóban a Brissonius által rekonstruált formulák szerint kötötték meg szerződéseiket. 

Különösen szép példát jelentenek a dáciai táblák, amelyek okirati gyakorlatának 

áttekintése az irodalmi idézetek megismerése után hasznos tapasztalatot jelent. 
 

Dasius Breucus megvette és mancipátióval átvette az Apalaustus nevű rabszolgafiút, 

vagy ahogy éppen hívják, görög nemzetiségű, két unciáért nyugtázva, 600 dénárért 

Bellicustól, Alexander fiától, M. Vibius Longus kezességével. Dasius Breucus hite 

alatt kérdezte és Bellicus, Alexander fia hite alatt ígérte, hogy helytáll azért, hogy ezt 

a fiút egészségesen adta át, lopás vagy más deliktum miatt nem áll fenn teljesítetlen 

követelés ellene, nem csavargó, nem szökött, nem epilepsziás; és ha valaki a szóban 

forgó fiút egészben vagy részben tőle elperli, aminek következtében a fentírt vevő ill. 

akihez a dolog éppen tartozik azt jogosan használni, bírni, birtokolni nem tudja, akkor 

amennyit az ér, ill. amennyit így elperelnek belőle, annak az összegnek a kétszeresét 

megfizeti. Ugyanezért kezességet vállalt Vibius Longus. Bellicus, Alexander fia 

kijelentette, hogy a fent írt rabszolgafiúért a vételárat, 600 dénárt, átvette Dasius 

Breucustól. Kelt a XIII. ikerlégió tábora melletti polgári telepen, május 16-án, Rufinus 

és Quadratus konzulságának az évében ...1149 
 

Az okirat objektív stílusban, egyes szám harmadik személyben fogalmazódott 

(testatio), és Dácia provinciából maradt ránk. A jegyző vagy írnok a vevő 

                                                           
1145 Nörr 2005: 20, 43sqq. 
1146 Nörr 2005: 45. 
1147 Ernst 2009: 271sqq. 
1148 V. ö. Pólay 1972: 27sqq.; Camodeca 1999: 15. 
1149 Fordítás Pólay Elemér nyomán. 
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szemszögéből szövegezte a dokumentumot, mivel a tabulae (viaszos táblák) a vevő 

részére kiállított bizonyítási eszközt jelentettek az adásvétel jogcímen szerzett 

rabszolga eredetéről.
1150

 Dasius Breucus, a vevő, valószínűleg illír származású 

provinciai lakos volt, aki feltehetőleg a híres XIII. ikerlégió katonájaként 

szolgált.
1151

 A légió tábora melletti polgári településen (canabae
1152

) élénk piaci élet 

folyhatott; itt kínálta áruját a Bellicus nevű kereskedő is, akinek a személyneve utáni 

birtokos esetben álló apai név a görög származására utal. Ezt követi az adásvétel 

érvényes megkötésének rögzítése, amit az emit mancipioque accepit
1153

 kifejezés 

tanúsít. Az adásvételt konszenzuális vételként jegyzi az okirat, de a tulajdonszerzési 

aktust mancipátióként jelöli meg. A szakirodalom mindig is problematikusnak 

tekintette itt a mancipatio használatát, mert a szerződő felek minden valószínűség 

szerint ius commercium nélküli peregrinusok voltak.
1154

 Az okiratban egymás 

mellett szerepel továbbá a mancipatio és a stipulatio duplae, amely már önmagában 

ellentmondásosnak és feleslegesnek látszik.
1155

 A legvalószínűbb magyarázatnak az 

tűnik, hogy az okirat szerkesztője egy régi, Itáliából származó formuláskönyv 

alapján fogalmazta meg a szöveget, és figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a 

konkrét jogügylet adottságaihoz nem passzol a séma.
1156

 

A vétel tárgyát, a rabszolgát részletesen körülírja a szöveg: a fiú neme, neve, 

nemzetisége azonosítási célt is szolgált. Ezután következik a szokatlan klauzula, 

apochatum pro uncis duabus, amelynek a jelentését a romanisztikában eddig nagyon 

különbözően magyarázták: a származási okiratok átadása vagy a macipatiós vételből 

eredő felelősségnek a minimumra szorítása.
1157

 A következő fordulatban a jog-és 

kellékhibákért való garancia olvasható, egy kombinált stipulatio duplaeba foglalva. 

A vevő megígértette, hogy a rabszolgafiú egészségesen került átadásra, furtum vagy 

más deliktum alapján fennálló noxa nem terheli és nem szökött, nem csavargó és 

nem is epilepsziás.
1158

 Ezt követi a joghibákért való garancia: az eladó kötelezi 

magát, hogy a vételár duplumát vagy a perlés időpontjában becsült érték kétszeresét 

megfizeti, ha a fiút a vevőtől részben vagy egészben elperlik.
1159

 A szöveg végén 

                                                           
1150 Kunkel 1972: 218sqq. 
1151 A szerződő partnerek nemzetiségéről a dáciai táblákon lásd Pólay 1973: 330sqq. 
1152 Ilyen településeken laktak a katonák élettársai ill. a hadsereget kísérő, azt ellátó kereskedők, 

kézművesek, Pólay 1972: 25, 72. 
1153 A kifejezés alapján Peters 1979: 179sqq. a dáciai táblákon annak bizonyítékát látja, hogy az eladó 

köteles volt a mancipatio aktusát végrehajtani. Ezzel szemben valószínűbbnek látszik az a felfogás, hogy 

itt régi formulák nem következetes használatáról van szó. 
1154 V. ö. Pólay 1973: 330sqq., és Pólay 1972: 64sqq. 
1155 A dáciai táblák szóhasználata nem felel meg teljesen a korabeli római gyakorlatnak, v. ö. Kaser 1951: 

43sqq. A cikkben Kaser az evictióért való felelősséget vizsgálta és megállapította, hogy az uti frui habere 
possidere forma Rómában inkább a köztársaság végén volt elterjedt, a dáciai táblákban viszont ez a 

jellemző fordulat, v. ö. FIRA III 87, 88, 89. 
1156 V. ö. Kaser 1951: 44: „Der Notar in der dakischen Provinz, der von der Neufassung des römischen 

Ediktes wohl keine Ahnung hatte, benutzte nach wie vor sein altes Formularbuch weiter, wobei es ihm 

auch nicht darauf ankam, die Manzipation unter Peregrinen und an Provinzialboden, der nicht res mancipi 
war, anzuwenden.‖ 
1157 Pringsheim 1930: 346sqq.; Watson 1963: 249. Hasonlóan Pólay 1973: 335. 
1158 A caducus szó ritkábban használatos, valószínűleg epilepsziát jelent, v. ö. ThesLL., Bas. 19, 10, 53; 
Memmer 1990: 15, lj.58. 
1159 Az idézett okirat a fizetendő összeget a quanti id erit fordulattal jelöli, amíg Nr. 87. a quanti is homo 

emptus est körülírást használja. Hasonlóan Tab. Herc. 59.: quanti homo emptus est, tantam pecuniam 
dari. 
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nyugtázták a vételár kifizetését, majd a dátum és a tanúk pecsétje zárta az okiratot. 

FIRA 111 87 és 89 hasonló mintát követ; a teljesség kedvéért beidézem mindkét 

szerződés szövegét: 
 

FIRA III 87: Maximus Batonis megvette és mancipatióval átvette a Passia vagy más 

néven nevezett, mintegy hat éves talált rabszolgalányt Dasius Verzonistól, a 

kavieretiumi pirusztától, kettőszázöt dénárért. Helytállást vállal azért, hogy a 

rabszolgalány egészséges, nem tolvaj és más vétség sem terheli, nem szökevény és 

csavargó. Ha valaki a rabszolgaleányt elperelné vagy azon részjogosítványt állítana 

úgy, hogy ennek folytán Maximus Batonis vagy az, akit a dolog illetni fog, megtartani 

s birtokolni nem tudná, úgy azt az összeget, amelyért a leányt vette és még egyszer 

annyit megfizetni hit alatt kérdezte Maximus Batonis és hite alatt ígérte Dasius 

Verzonis, a kavieretiumi piruszta. Dasius Verzonis kijelentette, hogy a fentírt leányért 

kettőszázöt dénárt Maximus Batonistól átvett és az nála van.  

Kelt Kartumban, március 17-én, Titus Aelius Caesar Antoninus Pius és Bruttius 

Praesens consulsága évében. Maximus Venetus elöljárónak, Masurius Messus 

decuriónak, Annenses Andunocnetisnak, Planius Verzonisnak. Liccaius Epicadi 

Marciniesusnak, Epicadus Plarentisnak, akit Miconak is hívnak, Dasius Verzonisnak, 

magának az eladónak (a pecsétje).1160 
 

FIRA III 89: Claudius Julianus a XIII. ikerlégió katonája, Claudius Marius századából 

megvette és mancipatióval átvette a Theodote vagy más nevű, krétai nemzetiségű 

rabszolganőt, akinek két unciáért való megvételét nyugtázták, négyszázhúsz dénárért 

Claudius Philetustól. Mellette kezességet vállalt Alexander Antipater. Ezt a 

rabszolganőt egészségesen adták át a fent nevezett vevőnek; és ha valaki ezt a 

rabszolganőt, akiről szó van, (egészben) vagy részben elperelné, miáltal a fentírt vevő, 

vagy az, akit a dolog illetni fog, azt használni, birtokolni, megtartani nem tudná, 

aminek megtörténnie nem szabad, úgy annyit, amennyit egészben vagy elperelt 

részében ér, jó pénzben megfizetni hite alatt kérte Claudius Julianus, a fentírt 

legionárius és hite alatt ígérte Claudius Philetus. Ezért kezességet vállalt Alexander 

Antipater. Ezért a fent írt rabszolganőért vételárként 420 dénárt saját kijelentése 

szerint megkapott és átvett Claudius Philetus Claudius Julianustól, a fent nevezett 

katonától. Kelt a XIII. ikerlégió tábora melletti polgári telepen, október 4-én, Bradua 

és Varus consulsága évében. Valerius Valens a XIII. ikerlégió katonájának, Cn. Varus 

A...ae-nek, Aelius Dionysus, a légió veteránjának, Paulinus s...risnak, Julius Vic-

torinusnak (pecsétje). Alexander Antipater fia, mint kezes megpecsételtem. Claudius 

Philetusnak, magának, mint eladónak (pecsétje).1161 
 

Nr. 87 és 89 szemmel láthatóan azonos séma alapján készült. Ezek az okiratok is a 

Dáciában állomásozó római légiók gazdasági környezetéből származnak, és 

kisemberek ügyleteit dokumentálják. Csekély eltérések figyelhetők meg a 

garanciaígéret szöbegében, így például Nr. 89 rövidebben fogalmaz, csak a 

rabszolgának az átadás időpontjában való egészséges állapotáért való helytállást 

említi. Néhány adásvételi okirat, így például FIRA III Nr. 132, a garancia rövidített 

formáját tartalmazza: sanum esse ex edicto. Ezt valószínűleg úgy lehet értelmezni, 

hogy a rabszolgafiú olyan egészséges, ahogyan ezt az aediles curules ediktumának 

előírásai megkövetelik.
1162

 

                                                           
1160 Fordítás Pólay Elemér nyomán. 
1161 Fordítás Pólay Elemér nyomán. 
1162 Jakab 1993: 45sqq. 
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Hasonló klauzulák találhatóak a herkuláneumi táblák rabszolgavételi okirataiban 

is.
1163

 A szövegek azonban igen töredékesek, a rejtett fizikai hibákért való helytállás 

is többnyire hiányosan olvasható: 

                                                           
1163 V. Arangio-Ruiz / G. Pugliese-Carratelli, La parola del passato 9 (1954) 54pp. 
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Nr. 60: eam puellam q.s.s. est sanam esse, furtis noxaque solutam, fugitivam erronem 

non esse praestari... 

Nr. 61: hunc honcinem sanum furtis noxisque solutum esse praestari... 

Nr. 62: eamque puellam Olympiada q.d.a. sanam furtis noxaque solutam esse 

fugitivam erronem non esse praestari... 

 

A kellékszavatossági klauzulák variációi alapján valószínűnek látszik, hogy a jegyző 

vagy az írnok, aki az okiratot szerkesztette, nagyban-egészben a konkrét ügylet és a 

felek közötti konkrét alku körülményeihez igazította a formuláskönyvekből kimásolt 

szerződési mintát.
1164

 

A rabszolgák adásvételéről fennmaradt okiratok jól kiegészítik a Brissonius által 

összeállított mozaikot a szerződési formulákról. A viaszos táblák tanúsítják, hogy a 

felek a szerződés lényeges (essentialia), természetes (naturalia) és esetleges 

(accidentalia) tartalmi elemeit egyaránt írásba foglalták. Az okirat mindig a már 

teljesített szolgáltatásokat dokumentálja, jövőbeli kötelezettség alig található az 

írásban rögzített adásvételi szerződésekben. A vétel befejezett, a kötelemből fakadó 

(primér) alapszolgáltatások kölcsönösen teljesítésre kerültek (dolog átadása, vételár 

megfizetése). Pusztán az eladó helytállása a jog- és kellékhibákért keletkeztet 

jövőbeli kötelezettségeket a szerződésből fakadóan. 

A Dáciából ránk maradt rabszolgavételek objektív stílusban, egyes szám 

harmadik személyben tudósítanak a felek közti megállapodásról: A vevő megvette 

és átvette az eladótól ezt és ezt a rabszolgát (testatio).
1165

 A dologátadás (a tulajdon 

átruházására irányuló dologi jogi aktus) a dáciai táblákban szinte kizárólagosan 

mancipatio formájában került be az okiratba. Kérdéses, hogy a mancipatio szóbeli 

formaságait is végrehajtották-e a felek vagy csak egy megszokott, hagyományosan 

alkalmazott okirati modellről lehetett itt szó. Ezt követi a szerződés tárgyának, a 

rabszolgának a részletes leírása (neve, eredete, életkora) és a vételárnak a 

megnevezése. Az okirat fontos része az eladó garancia-ígérete a kellék- és 

joghibákért, amit stipulatio formájába öntöttek.  

A dáciai táblákban a stipulatio is objektív stílusú. Ezzel szemben a Sulpiciusok 

archívuma nagyrészt szubjektív stílusú stipulatiókat tartalmaz. Az eladó helytállást 

vállal a rabszolga egészségéért és a szokásos kellékhibákért (nem szökött, nem 

csavargó, nincs noxával terhelve), amiért többnyire az aedilis curulisek edictuma is 

felelőssé teszi az eladókat. A jogszavatosság egy stipulatióba van foglalva a 

kellékszavatossággal, az eladó helytállást vállal azért, hogy a rabszolga birtokát a 

vevő zavartalanul élvezheti, abban őt senki zavarni nem fogja. Ha a zavarás, elperlés 

mégis bekövetkezne, akkor az eladó a vételár kétszeresét (néhány okiratban csak az 

egyszeresét) ígéri megfizetni. 

Végül egy tanulságos rabszolga-eladási jelenetet szeretnék idézni, amelyet 

Horatius ábrázol egy szellemes hasonlat kedvéért: a költő megjelenít egy ravasz 

kereskedőt, aki eladásra ajánlott rabszolgáját erősen dícséri, hogy elfátyolozza 

nyilvánvaló hibáit. Sajnálatos módon Brissonius nem építi be munkájába ezt a 

forrást, pedig szembetűnő utalásokat tartalmaz az eladási formulákra:
1166

 

                                                           
1164 Jakab 1993: 195sqq. 
1165 Kunkel 1972: 218sqq. 
1166 Hor. ep. 2, 2, 4; v. ö. A Kiessling, Berlin 1961, 243sqq. kommentárját. 
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Florus! A híres hős Nero hű meghittje! Ha néked egy rabszolgafiút kínálnának, Gabii 
vagy Tibur földje szülöttét, így unszolva: „a fickó tiszta, csinos feje búbjától a kisujja 
hegyéig; adj ide nyolcezret, s viheted, mindjárt a tiéd lesz. Pompás szolga, csak int 
ura, s ő már ugrik azonnal, egy kicsit ért görögül, minden művészi dologban jártas; 
nedves agyag, bármit tudsz gyúrni belőle; éneke kissé nyers, de azért megjárja 
ivásnál. Ront hitelén, ki nagyon sokat ígér, s megszabadulni óhajt tőle, ki oly hévvel 
dícséri az árut: semmi se sürget; nincs vagyonom, de nem is nyom adósság. Más 
kalmár neked ezt nem tenné, s én se akárki kedvéért! Egyszer kószált, s — mint 
szoktak — a lépcső mellett bújt el, a korbácstól rettegve, mi ott lóg”— adhatod is te 
a pénzt, ha a kószálás nem ijeszt meg, s — úgy hiszem én — pörtől nem félve 
seperheti ő be. Tudva hibás árut vettél, megmondtam előre: mégis jogtalanul 
rátörsz, s törvénybe idézed?

1167
 

 

A költő barátjának, Florusnak címezi levelét, melyet bocsánatkéréssel kezd: már 

előre figyelmeztette, hogy a levélírásban hanyag szokott lenni. Előre láthatóan 

hanyag magatartását bonyolult hasonlattal jellemzi, amelyet aprólékosan kidolgoz. 

A központban egy rabszolgaeladás áll, amelyben valaki gyorsan túl akar adni áruján. 

A költő arra céloz, hogy Florus éppoly kevéssé csodálkozhat a levelek ritka 

érkezésén, mint az a vevő, akinek az eladó előre megmondta a rabszolga hibáit, de ő 

mégis megvásárolta az árut. 

A szöveg az eladásra felkínált rabszolga jellemzésével kezdődik. A kereskedő 

először megnevezi a fiú születési helyét, származását: a Tibur és Gabii szülöttje. 

Majd rámenősen kommendálja áruját: a testi tulajdonságait dicséri, a szép bőrét és 

az alakját. Megnevezi a vételárat és állítja, hogy a rabszolga verna. Verna volt a 

családnál született és az eladó házában felnevelt rabszolgák megnevezése, akik 

közismerten a legkeresettebbek voltak a piacon. Az eladó állítja, hogy a rabszolga a 

szolgálatban figyelmes és alkalmazkodó; kicsit görögül is tud, tehát művelt 

rabszolgaként, drágábban kerül piacra. Alkalmasnak állítja bármilyen 

kézművesmesterség kitanulására: mint nedves agyagból, bármit lehet belőle 

formálni.
1168

 Sőt, a fiú az ismertebb bordalokat is szépen énekli; ez finom célzás 

arra, hogy szívesen jár a barátaival kocsmákba iszogatni. 

Az eladó mindent megígér, gátlástalanul dicséri áruját. A vevőt teljes erővel 

igyekszik meggyőzni, hogy ez a lehető legjobb üzlet a világon. Csak egészen a 

végén, mintegy mellékesen jegyzi meg, hogy a fiú már egyszer „kimaradt‖. Ez a 

kifejezés finoman véka alá akarja rejteni azt a tényt, hogy a rabszolga csavargó vagy 

szökött, azaz erronak vagy fugitivusnak minősül. Ezzel az eladó a lehető 

                                                           
1167 Flore, bono claroque fidelis amice Neroni, siquis forte velit puentm tibi vendere natum Tibure vel 

Gabiis et tecum sic agat: hic et candidus et talos a vertice pulcher ad imos fiet eritque tuus nummontm 

milibus octo vema ministeriis ad nutus aptus erilis, littentlis Graecis imbutus, idoneus ani cuilibet, argilla 
quidvis imitaberis uda, quin etiam canet indoctum, sed dulce bibenti. multa fidem promissa levant, ubi 

plenius aequo laudat venalis qui volt extrudere merces: res urget me nulla; nteo sum pauper in aere. 

nemo hoc mangonum faceret tibi; non temere a me quivis ferret idem. serrel hic cessavit et, ut fit, in 
scalis latuit rnetuens pendentis habenae - des nummos, excepta nihil te si fuga laedat: ille ferat pretium 

poenae securus, opinor. prudens emisti vitiosum; dicta tibi est lex.... 
1168 Az eladó kijelentése célzás lehet az aediliszi edictum ne veterator pro novicio veneat szabályára, D. 
21, 1, 37 Ulp. 
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legdiszkrétebben igyekszik az aediliszi ediktumban
1169

 megkövetelt információt a 

vevő tudomására hozni a fugaról, a szökésről. Az eladó formálisan (burkoltan) 

figyelmezteti ugyan a vevőt, hogy kizárja a helytállását e hibákért, hisz ő azt az 

eladásnál megjelölte. Ezután a vevőnek az aediliszi keresetek már nem állhatnak a 

rendelkezésére. Az eladó minden kockázat nélkül elrakhatja a vételárat, mert őt 

semmilyen poena, azaz a rejtett hibák miatt semmilyen kereset sem fenyegetheti: 

prudens emisti vitiosum, dicta tibi est lex.
1170

 A vevő tudva vásárolta meg a hibás 

rabszolgát, megmondták neki előre a releváns hibát. 

Horatius költeménye alapján könnyű elképzelni, hogy a korabeli Rómában 

hogyan ajánlották árujukat az eladók, hogyan alkudoztak, és hogyan kötöttek üzletet. 

Amikor a rabszolgát eladásra felkínálták, sok olyan tulajdonságát jelölték meg, 

amelyet az aediliszi ediktum és a jogtudósok dicta (kifejezett kijelentések) gyanánt 

értékeltek:
1171

 a rabszolga származási helyének megnevezése, az információ, hogy 

verna és novicius, a görög tudására való utalás, énekművészete és jellemvonásai, 

mely szerint figyelmes és alkalmazkodó. Ami az aediliszi ediktum által megkövetelt 

információkat illeti, az eladó állította, hogy a fiú testileg hibátlan, szép és 

egészséges. Másrészt megnevezte a hibát, hogy a rabszolga már „kimaradt.‖ 

Fugaért, szökésért tehát nem vállal helytállást. A hiba diszkrét beismerése után a 

végleges megállapodásban még egyszer hangsúlyozta ezt a körülményt. A 

szerződési feltételeket az eladó már kimerítően ismertette, a vevőnek nem marad 

más teendője, mint a vételár kifizetése. 

 

 

3. §. Iumenta és más háziállatok eládásáról 
XVII – XIX. 

 

Az igásállatok, a iumenta a paraszti gazdaság legfontosabb ingó vagyontárgyai közé 

számítottak már Róma korai történetében, egészségükért és termékenységükért 

többnyire áldozatot mutattak be az isteneknek.
 

Az öszvéreket bizonyos 

ünnepnapokon nem fogták be,
 
mert a szakrális normák ezt így írták elő. Feltűnően 

gazdag irodalom foglalkozik a iumenta gondozásával, gyógyításával és 

tenyésztésével is. 

A központi fekvésű forum boarium Róma egyik legfontosabb piaca volt: a 

parasztok ide hozták vagy hajtották eladásra szánt jószágaikat.
1172

 Rómának a Kr.e. 

1. században bekövetkezett hirtelen növekedésével ugrásszerűen megemelkedett az 

állatkereskedelem mértéke is.
1173

 Róma korai történelmében leginkább a 

zsákmányból származó állatok kerültek piacra, később viszont egyre több 

tenyészállatot illetve luxusállatot importáltak.
1174

 A jó tenyészállatokat drágán és 

nagy távolságból is beszerezték a nagybirtokosok. Caesar bizonyos mercatoresről 

                                                           
1169 D. 21, 1, 1, 1 Ulp. 1 ed. aed. cur.; v. ö. Jakab 1993: 47 sk.  
1170 A hiba kifejezett hangsúlyozása Plautus jelenetére emlékeztet, ahol hasonlóan deklarálta az eladó a 

garancia kizárását. 
1171 V. ö. Jakab 1993: 56sqq. 
1172 Cato agr. 2,7; White 1970: 86sqq. 
1173 White 1970: 321. 
1174 Heichelheim 1938: 469. 
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tudósít, akik jó üzletek reményében az ellenséges gall törzsekhez utaztak.
1175

 A 

gallok szívesen fogadták őket, mert az általuk kínált áruk, főleg a jó lovak, igen 

keresettek voltak. Egy későbbi korból az úgynevezett Expositio totius mundi et 

gentium kínál számos adalékot a virágzó távolsági kereskedelemről; ez az időszak 

azonban már távol esik e tanulmány témájától.
1176

 

Állatkereskedőkkel csak ritkán talákozunk a római forrásokban. A rendelkezésre 

álló adatok a kereskedők közötti erős differenciálódásra engednek következtetni. 

Ilyen szakosodást tanúsítanak a fennmaradt foglalkozás nevek is: porcinarius 

(sertéshús-kereskedő), iumentarius (marhahús-kereskedő), továbbá bubulus, mulinus 

és még egy collegium iumentariorum is. 

Brissonius ezekben a fejezetekben elsősorban az állatok eladására vonatkozó 

formulákat foglalja össze. Főleg az ókori mezőgazdasági írók, Cato és Varro 

munkáira támaszkodik. Cato (agr. 150) alapján a juhnyáj legeltetési jogának eladását 

(vállalkozásba adását) tárgyalja. Varro (rust. 2, 1) forrásából a juhnyáj átruházásának 

szerződési szokásait, az ármeghatározás variációit és a kellék- és joghibákért való 

helytállás stipulatiós formáját írja le (XVII). Ökrök, lovak, öszvérek eladásánál 

Varro (rust. 2, 5) különösen a kellékszavatossági stipulatióra helyez nagy hangsúlyt, 

Manilius formuláskönyvére támaszkodva (XVIII).  

A boves, ökrök különböző fajtáiról hosszasan értekezik Varro, majd vételük 

esetén szintén stipulatio kikötését ajánlja. Figyelmet kell fordítani arra, hogy 

domitos, azaz háziasított vagy indomitos, azaz még nem háziasított (szabadon 

nyájakban élő, betöretlen) állatokról van-e szó. A háziasítottaknál szokásban volt, 

hogy a vevő megígértette magának stipulatio formájában a helytállást az egészségük 

és a noxa vonatkozásában. A háziasítottaknál ezen kívül még azt is, hogy egészséges 

nyájból származnak. A lanii, a mészárosok pedig, akik Manilius formuláskönyve 

alapján jártak el, a stipulatiót egyszerűbben, kevesebb szóval formulázták: 

valószínűleg csak az állat egészséges állapotát kötötték ki. Ha az ökröket áldozati 

célra vásárolták, akkor nem szoktak stipulatiós garanciát kérni egészséges 

mivoltukról. A papok számára az állat egészsége nem lehetett fontos, hisz az 

esetleges betegségekből különböző jövendőmondó jeleket olvashatttak ki.
1177 

Ezzel 

szemben a hús kielégítő minősége igen lényeges volt a mészárosok számára. 

A fentiekhez hasonlóan szokásban volt a jó egészségi állapot és a noxától való 

mentesség garantálása a szamaraknál,
1178

 a lovak vásárlásánál,
1179

 sőt a kutyáknál 

is.
1180

 Egyedül a kecskék esetében fogalmazták eltérően a helytállást. Általánosan 

elterjedt nézet volt ugyanis, hogy a kecskék sohasem teljesen egészségesek, mert 

állandóan enyhe lázuk van.
1181

 Ezért egészségükre nézve csak annyit ígértek meg, 

                                                           
1175 Caes. Gall. 4, 2, 2. 
1176 Drexhage 1983: 3sqq. 
1177 V. ö. Latte 1960: 380sqq. 
1178 Varro, rust. 2, 6, 3: in mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et traditionibus dominum 

mutant, et de sanitate ac noxa solet caveri. 
1179 Varro, rust. 2, 7, 6: emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem rebus in emptione 

dominum mutant, ut in Manili actionibus sunt perscripta. 
1180 Varro, rust. 2, 9, 7. 
1181 V. ö. Tilly 1973: 250: „The stipulatio can only be that they are in good condition at the time of 

purchase and thet the title is correct. The Roman belief in the unhealthiness of goats is without 

explanation. In modern times they are regarded as particularly healthy because they are known to be free 
from tuberculosis.‖ 
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hogy az eladás napján jó állapotban vannak és úgy isznak, ahogyan szokásos. Az 

ivási hajlam furcsán hangzik a modern olvasó számára. Nemcsak itt, Varronál 

találkozunk vele, hanem előfordul egy későbbi lóvételi okiratban is.
1182

 A vízivástól 

való iszonyt az állatoknál a betegség jelének tartották.
1183

 Szokásos volt továbbá 

lovaknál (ez az állat van a legszorosabb testi-lelki kapcsolatban tulajdonosával) a 

nemtetszés esetére való visszalépés kikötése rövid határidőn (pl. három napon) 

belül.
1184

 A XIX. fejezet az igásállatok (iumenta) és egyéb háziállatok (pecus, pl. 

kecske, kutya) eladásának formuláit foglalja össze. Itt is a kellékhibákért való 

garancia a jogilag releváns kérdés, ez áll Brissonius érdeklődésének középpontjában. 

A szerződési gyakorlatot az okiratok oldaláról mutatják a viaszos táblák; az itt 

tárgyalt témakörökhöz egy ló és egy ökör eladásáról maradt ránk okirat. A lóvétel 

igen korai, Kr.u. 77-ből származik, Egyiptomból (FIRA III Nr. 136):  
 

(C. Vale)rius Longus eq(ues) ala Apria(na) emit equom Cappadocem nigrum <<n>> 

dr(achmis) Aug(ustis) MMDCC de C. Iul(io Ruf)o (centurione) leg(ionis) XX(I). Eum 

(e)quom esse bibere ita uti bestiam veterinam adsole(t), extra (quam si recte di)ctum 

descripturn quod palam corpore ecset: et si quis eum evicerit, tu(nc) quantum id erit, 

t(antam) p(ecuniam) dupl(am) úti adsolet p(robam) r(ecte) d(ari) stipul(atus) est C. 

Valerius, spopondit C. Iulius Rufus (centurio) … 

 

A szöveg tanúsága szerint egy bizonyos C. Iulius Rufus, egy centurio eladott 

katonatársának egy lovat készpénzért. Az adásvételi szerződés felépítése és 

szövegezése megegyezik a rabszolgavételek formulájával. A kellék- és joghibákért 

való helytállás is azonos mintát követ, bár a garanciaígéret nem teljes. Az eladó itt 

csak annyit ígért meg, hogy a ló úgy iszik, ahogyan az egy igásállatnál szokásos. A 

klauzula második része igen töredékes és a szövegpótlást sokszor vitatták.
1185

 A 

vitatott fordulatot talán úgy lehetne értelmezni, hogy a lovat a megtekintés 

(megvizsgálás) szerinti testi állapotban adják át, ahogyan a vevő a szerződés 

megkötésénél láthatta. A klauzula tehát az eladó felelősségét korlátozza: az eladó 

semmilyen rejtett betegségért vagy hibáért nem fog helytállni. FIRA III Nr. 137 

(Kr.u. 29 vagy 119) viaszos táblán maradt ránk, és a fríz földről származó ökörvételt 

tartalmaz. Figyelemre méltó a kellékszavatosságért való helytállás kizárása: 

Redhibitio i(us) c(ivile) a(besto). Hasonló klauzula okiratban nem maradt ránk, de 

irodalmi forrásokban található párhuzam.
1186

   

 

                                                           
1182 FIRA III 136: eum equom esse bibere ita úti bestiam veterinam adsolet. 
1183 Apul. Met. 2, 3 található egy jelenet, ahol a főszereplő szamárról azt feltételezik, hogy veszettségben 
szenved. Egy vödör vizet tesznek eléje, hogy megbizonyosodjanak az egészségi állapotáról. 
1184 V. ö. Pókecz Kovács 2012: 215sqq. 
1185 V. ö. Arangio-Ruiz megjegyzéseit FIRA III, p. 437 lj. 3. 
1186 Nörr 1974: 53; Jakab 1997: 174. 
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4. §. Bor és más termények vétele 

XX – XXIII. 
 

Brissonius a XX. fejezetben tárgyalja a bor eladására vonatkozó legfontosabb 

szerződési kikötéseket, tulajdonképpen a hordós borra (vinum doliare) korlátozva. 

Brissonius tanulmányának alapját itt is Cato árverési formulái képezik.  

Cato a Kr.e. 2. század végén részletes értekezést írt De agricultura címmel, 

amely az itáliai birtokosok kézikönyve lett hosszú évszázadokra.
1187

 A különböző 

mezőgazdasági művelési ágakra vonatkozó szaktanácsok mellett a szerző 

következetesen kitér az értékesítés problémáira is. Egyrészt fontolgatja, hogy a 

birtok fekvése és a szállítási-fuvarozási infrastruktúra szerint milyen növényeket 

érdemes termeszteni illetve milyen állatokat ajánlatos tenyészteni. Másrészt hasznos 

gyűjteményt ad olvasói kezébe a „marketing‖ jogi vonatkozásairól: milyen 

szerződési minták szerint ajánlatos eladni a mezőgazdasági munka produktumait.  

A konkrét szerződési minták tárgyalása előtt célszerűnek látszik röviden az 

árverési gyakorlatról szólni. Az árverési gyakorlat a közjog területén alakult ki az 

ókorban és innen került átvételre a magánjogba.
1188

 Az állam (municipium) az 

adóbehajtás jogának vagy az állami építkezéseknek az elárverezése során arra 

törekedett, hogy az optimális szerződő partnert válassza ki; a vállalkozók 

versenyben álltak egymással a szerződés elnyeréséért. Ez az elv a gazdasági élet 

fejlődésével a magánszemélyek közti szerződéseknél is jól bevált. Különbséget kell 

tenni a konkrét szerződés és a leges locationis, venditionis dictae között.
1189

 A leges 

a szerződés tartalmát kitevő fő- és mellékszolgáltatásokat tartalmazzák, amelyeket a 

közjog területén a magistratus diktált, mint a populustól leszármaztatott főhatalom 

(imperium vagy potestas) birtokosa.
1190

 A szerződő partnerek, például a publicani, 

viszonylag passzív szerepre voltak kárhoztatva: csupán azt mérlegelhették, hogy az 

árverési hirdetményben közzétett feltételekkel részt kívánnak-e venni a liciten.
1191

 

Ez a közjogi eljárás volt Rómában a magánjogi árverési gyakorlat elő- és 

mintaképe.
1192

 

A közjog világába tett rövid kitérő után térjünk vissza Catóhoz. A szerződési 

mintáit bevezető hac lege vagy hoc modo oportet a magánosok közti 

árucsereforgalomban a szokásokra, az általánosan követett szerződési gyakorlatra 

utal, nem pedig valamilyen törvényi előírásra. A lex itt a lex contractust, azaz a 

szerződésnek az eladó által megfogalmazott fő- és mellékkikötéseit jelöli, amelyek a 

felek közti jogviszonyra nézve meghatározóak lesznek. Oportere nem a ius civile 

parancsa itt, hanem a szerződési gyakorlatban kialakult általános üzletkötési formák 

szokásjogi alapon meghatározó szerepe.
1193

 Hac lege venire oportet az árverési 

                                                           
1187 V. ö. Thielscher 1963: 334sqq.; Flach 1990: 145sqq., Maróti 1981: 141. 
1188 A magánjogi szerződések közjogi gyökereihez v. ö. Zlinszky 1995: 678; Zlinszky 1994: 144sqq. 
1189 Zlinszky 1995: 677sqq.; Karlowa 1885: 31; Lübtow 1957: 239. 
1190 Spitzl 1984: 83sqq. 
1191 Lübtow 1957: 241sqq.; Thielmann 1968: 48sqq.; Mommsen 1907: 225sqq.; Kaser 1949: 140sqq. 
1192 Bechmann 1876: 439sqq.; Degenkolb 1867: 127sqq.; Mommsen 1905: 132sqq., 137sqq. a 

konszenzuális szerződések jelenségét is a közjogi árverésből vezeti le. Ezt már élesen cáfolta azonban 

Kaser 1949: 297; Arangio-Ruiz 1954: 45sqq.; Mayer-Maly 1956: 23sqq. és Zlinszky 1995: 678sqq. is. 
1193 Az oportere ige jogtechnikai jelentéséhez v. ö. Kunkel 1939: 3sqq., Sturm 1972: 66sqq., 88sqq. 
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hirdetményt, az eladó részéről tett üzleti ajánlatot jelöli, amelynek a pontjait a vevő a 

licitnél passzívan elfogadja.
1194

  

Az ókori árucsereforgalomra jellemző, hogy nagyobb értékű ill. nagyobb 

mennyiségű árut többnyire árverési formában dobtak piacra.
1195

 Az árverés 

biztosította a kívánatos publicitást és jól bevált forma volt az eladó számára a 

kedvező piaci értékesítésre.  

A bor- és terménykereskedelemben általános jelenség volt a nagykereskedelem, 

amint erre a római feliratos forrásokból is következtethetünk. A forum vinariumról 

tudósít ILS 7502 (= VI 9182); ILS 7929 (= VI 9189) és ILS 7504 (= XI 3156).
1196

 A 

távolsági kereskedelem is fontos szerepet játszott a piac ellátásában, amint erre a 

portus vinarius megjelölés következtetni enged: CIL XI 3156 (argentararius 

coactor de portu vinario superiori); CIL VI 9189 (coactor a portu vinario); CIL VI 

9181 (argentarius de foro vinario).
1197

 Egyáltalán nem meglepő tehát az a 

körülmény, hogy Cato az árverési formát ajánlja olvasóinak, a birtokosoknak, a 

bortermés értékesítésére.
1198

 

Az árverési forma természetesen már önmagában megszabja a szerződés 

megkötésének illetve megszövegezésének a menetét, ahol az eladóé az aktív szerep. 

Ha a vevő elfogadja a szerződési ajánlatot, akkor belép a licitálásba. Ha az nem 

nyeri el a tetszését, akkor csak az üzlettől való tartózkodásával tudja ezt kifejezni; a 

szabad alkunak itt nem volt helye.
1199

 Ezen gazdasági-jogi háttér ismeretében kell 

értelmezni Cato szövegét is (Cato agr. 148): 
 

(1) Hordós bort így kell eladni: minden culleusra 41 urna bort számoljon; sem 

eceteset, sem lepedékeset nem fog adni. A következő három napon belül 

megkóstolhatja, becsületes ember módjára. Ha nem teszi, a bort úgy kell tekinteni, 

mintha megkóstolta volna. Ahány nap késedelem volt a kóstolásnál a tulajdonos 

hibájából, annyi napot kell a vevő javára hozzátenni. (2) A bort a következő év 

január l-ig vegye át; ha nem veszi át, a tulajdonos mérje ki a bort. Amennyit 

kimért, annyira nézve szabadul (a kötelemből). Ha a vevő követeli, a tulajdonos 

adjon esküt, hogy becsületesen járt el. (3) Helyet a bornak a következő október l-ig 

adjon; ha addig nem viszi el, a tulajdonos csináljon a borral, amit akar. 

Egyébként ugyanaz a szabály, mint a fán lévő olajbogyó esetén. 

 

A vinum doliare vagy vinum in doliis megjelölés alatt Cato és a klasszikus római 

jogászok következetesen a hordós bort értik, amelyet a bortermelő pincéjében, 

nagyméretű, földbe ásott erjesztő hordókban tároltak.
1200

 Hordós borként általában 

átlagos minőségű, mindennapos fogyasztásra szánt asztali bort adtak el. A 

nagyméretű égetett agyagból készített hordóknak viszonylag széles nyílása volt, 

amit agyagfedővel zártak le, hogy a bort a levegőtől elszigeteljék. A fedelet 

                                                           
1194 Thielmann 1968: 45sqq. 
1195 Mommsen 1907: 225; Thielmann 1968: 47. 
1196 V. ö. Robinson 1992: 131, lj. 5; Thielmann 1968: 49, lj. 18. 
1197 Mommsen 1905: 230, lj. 1. 
1198 A nagyobb mennyiségű bor értékesítése mellett voksol Olszak 1990: 368 is. Pennitz 1994: 260 az 
egész termés vagy a pince egész tartalmának az eladását hangsúlyozza, amelyre azonban semmilyen 

utalás sem található a szövegben. 
1199 Lübtow 1957: 244; Thielmann 1968: 45sqq. 
1200 A. Mau, RE 5 (1903) 1283sqq. 
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igyekeztek légmentesen zárni, a nyílást agyaggal és fenyőszurokkal tömíteni, ennek 

ellenére a hordós bor átlagos tárolási ideje csupán egy év volt;
1201

 többnyire nem 

lehetett tovább megóvni a romlástól, az oxidálódástól.
1202

 

A vinum doliare ellentéte az amphorákba töltött bor, vinum in vasis, amphoris. A 

bor „palackozása‖ azonban igen költséges technológia volt, mert az amphorák 

beszerzése nagy beruházást igényelt, és a tároláshoz is lényegesen több helyre volt 

szükség. Ennek megfelelően csak értékes, minőségi borokat vagy különleges 

technológiával készült borokat töltöttek amphorákba. Az amphora nagy előnye, 

hogy keskeny nyaka viszonylag jól zárható, azaz jobban védi a bort a romlás 

veszélye ellen.
1203

  

A vinum in doliis vagy vinum doliare fordulat tehát sokat elárul a bor 

minőségéről és árfekvéséről — amihez a tipikus szerződési modellnek is igazodnia 

kell. Hordónként általában az új bort (esetleg egyenesen a mustot) adták el. Ezért az 

ilyen ügyletek tipikus rizikófaktora a bor további erjedése illetve eltarthatósága: az 

előkészítés és a kezelés kisebb mulasztásai is könnyen a bor savanyodásához ill. 

pimpóssá válásához vezetnek. A klasszikus római jogászok ezt vis maior jellegű 

káreseménynek tekintik és „magából a dologból‖ (vitium ex ipsa re, D. 19, 2, 15, 2 

Ulpianus), ill. „a dolog természetéből‖ (sua natura, D. 18, 6, 16 Gaius) eredő 

hibáról beszélnek.
1204

  

Szerződési mintáját Cato a mensura (kimérés) szabályainak rögzítésével indítja: 

egy culleusra 40 és l urna
1205

 bort ígér adni az eladó. A culleus eredetileg 

marhabőrből készült tömlőt, bőrzsákot jelentett, amelyben bort vagy olajat 

szállítottak illetve raktároztak
1206

. Később római űrmértéket is jelölt,
1207

 amely kb. 

525 liternek felel meg.
1208

 Egy doliumba, hordóba egy vagy két culleus fért bele:
1209

 

a bor tárolására szolgáló agyaghordók többnyire 600-1300 liter közötti 

űrtartalommal bírtak. A nagyság hozzávetőleges, mert a dolia égetett agyagból 

készültek, és nem szabványos méretűek voltak. A hordókat a borospincében, a cella 

vinariaban földbe süllyesztve helyezték el és az erjedés illetve a raktározás alatt a 

bort ebben tárolták. Az igazán jól kiépített villagazdaságban a must ólomcsöveken 

direkt a pincében lévő hordókba csorgott.
1210

 A 40 és l urna mennyiségből tehát kb. 

40 urna volt az l culleusra eső mennyiség, l urna pedig a ráadás, amely a méréskor 

mellécsorgott, kicsöpögtetett bormennyiség pótlására szolgált.
1211

 Varro ling. 5, 177 

arról tudósít, hogy a bortermelők vagy földművesek, ha bort mérnek át hordóba 

                                                           
1201 Frier 1983: 259 további szakirodalommal. 
1202 Részleteseben Jakab 2009: 21sqq. 
1203 Jakab 2009: 28sqq. 
1204 V. ö. Miquel 1964: 174; Ankum 1972: 225sqq.; Ernst 1982: 243sqq. 
1205 1 urna 13,04 liternek felel meg, v. ö. Bassermann/Jordan 1907: 521. 
1206 Pompejiben több freskó is fennmaradt, amelyek nagyméretű marhabőrből készült tömlőt ábrázolnak; 

az egyiken kocsira rakták a telitöltött cuelleust, a másikon már félig üresen lóg egy rúdon, v. ö. Hitzig, RE 
IV,2 (1901) 1744 és 1745. 
1207 Cato agr. 154; Plin. nat. 14, 52; Varro rust. 1, 22, 4. 
1208 A culleus mint űrmérték 20 amphorát ill. 40 urnát tesz ki, azaz 524,2 litert; v. ö. Hitzig, RE IV,2 
(1901) 1746. 
1209 Cato agr. 105; Vitruvius 6, 6, 3; Col. 12, 18, 7. 
1210 Rossiter 1981: 350sqq. 
1211 Hitzig, RE IV,2 (1901) 1746; Rossiter 1981: 350. 
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vagy culleusba, az első urnát mindig multanak nevezik; ez fedezi ugyanis az 

átmérésből eredő veszteséget.
1212

 

A dare ige az eladott dolog átadását, az eladó főkötelezettségének a teljesítését 

jelöli.
1213

 A szigorú jogi terminológiában a dare mint szolgáltatás tulajdonjog vagy 

szolgalmi jog átruházását jelenti. Feltehető tehát, hogy a dare Catónál is egybeesik a 

szerződés jogi értelemben vett teljesítésével, az eladott dolog tulajdonának 

átadásával. A forrás szerint ez a dare a kimérés (mensura) lefolytatásával 

egyenlő.
1214

 Az eladási formula tehát az eladó főkötelezettségével kezdődik. Mivel 

nagy mennyiségű bor, esetleg az egész termés értékesítéséről van szó, az eladó 

culleusonként ajánlja a bort. A culleus persze bármilyen más űrmértékkel 

helyettesíthető. Egyedül az a fontos, hogy a szerződés pontosan rögzítse az aktuális 

űrmértéket, mivel a traditio, a dolog átadása mensura formájában valósul meg.  

A kimérés optimális lebonyolításáról részletesen tudósít maga Cato (agr. 

154):
1215

 praktikus és gyors az eljárás, ha a gazda rendelkezik egy culleus-mércével, 

azaz egy hitelesített hordozható káddal, amely négy fogantyúval van ellátva, hogy 

négy ember könnyedén vinni tudja. A kád alján kivezető nyílást kell fúrni és zárható 

csövet illeszteni bele. A kád felső szélén túlfolyó nyílással kell a culleus-mércét 

bevésni. Ezt a mérőkádat a boros hordók között könnyű felállítani, a bort belemérni, 

majd újra kiereszteni. 

A kimérés után a bor vagy a vevő szállító edényeibe kerül, vagy visszaengedik a 

pincében lévő hordókba. A mensura ugyanis a jogi értelemben vett traditiót jelenti, 

amely nem mindig esik egybe a fizikai értelemben vett elszállítással. Az eladó 

átadja, a vevő pedig átveszi a bort (birtok átadása),
1216

 de ennek ellenére a bor (vagy 

annak egy része) még a következő szüretig (októberig) az eladó pincéjében 

maradhat, amint erre Cato az utolsó mondatában utal. 

A kimérésre értelemszerűen a felek által kikötött időpontban került sor. Cato 

eladási formulája csak a végső határidőt, január 1-ét rögzíti. Ennél tovább nem lehet 

halasztani a kimérést, mert az az eladóra nézve hátrányos lenne.  

Quod neque aceat neque muceat id dabitur: Az eladó megígéri, hogy sem 

megsavanyodott (acor), sem pimpóssá vált bort (mucor) nem mér ki.
1217

 Mivel a bor 

minőségére vonatkozó félmondat közvetlenül a dare, a főszolgáltatás 

meghatározásához kapcsolódik, joggal tételezhető fel, hogy szintén a teljesítésére ill. 

annak minőségére vonatkozik. Ezzel a szerződési kikötéssel az eladó magára vállalja 

                                                           
1212 Varro ling. 5, 177: multa ... itaque cum <in> dolium aut culleum vinum addunt rustici, prima urna 

addita dicunt etiam nunc. 
1213 Ebben az értelemben fogja fel a szöveget Harder 1975: 23 is. A reális vagy szimbolikus átadás 
problémájához v. ö. Voci 1952: 67sqq. 
1214 Az adnumerare, admetiri ige az ókori szerzőknél sokszor szerepel „tulajdont átruházni‖ értelemben, 
tehát a tulajdon-traditio szinonímájaként, pl. Suet. Aug. 41; Non. 464; Liv. 35, 49, 10. A tulajdonszerzés 

témaköréhez v. ö. Benedek 1982: 39sqq. 
1215 Cato agr. 154: Vinum emptoribus sine molestia quo modo admetiaris. Labrum culleare illae rei facito: 
id habeat ad summum ansas IIII, uti transferri possitur. Id imum pertundito; ea fistulam subdito, uti 

opturarier recte possit, et ad summum, qua fini culleum capiet, pertundito. Id in suggestu inter dolia 

positum habeto, uti in culleum deco vinum salire possit. Id impleto,postea obturato. 
1216 A mensura a vevő és eladó által közösen végrehajtott cselekmény, ahogyan azt már Casavola 1954: 

565 is hangsúlyozza. 
1217 Több szerző amellett érvel, hogy a degustatio már naturalia negotii lett a klasszikus korban, v. ö. De 
Zulueta 1945: 58sqq.; Yaron 1959: 71sqq.; Olszak 1990: 367. 
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az acor és mucor veszélyét a mensura idejéig (garancia).
1218

 Cato formulájában az 

eladó — a lex contractus szerint — legkésőbb január 1-ig kész viselni az acor és a 

mucor veszélyét.
1219

  

Az adásvétel tárgya, a bor nincs jelen az árverésen; legfeljebb egy kisebb 

mennyiséget tud magával vinni az eladó kóstolási mintaként. A licitálás lezárása 

után a legkedvezőbb ajánlatot tevő vevő belép a szerződésbe partnerként. 

Természetes és érthető azonban az a törekvése, hogy az adásvétel tárgyát 

közelebbről is meg szeretné vizsgálni (boni viri arbitratu degustato). Ezért az eladó 

dictum formájában szerződésileg biztosítja neki a kóstolás lehetőségét. A vevő vagy 

képviselője az eladó birtokára, pincészetébe utazhat és meggyőződhet az áru 

minőségéről. 

Ha a kóstolásra három napon belül nem kerül sor, akkor úgy kell tekinteni, 

mintha az mégis lezajlott volna, és a vevő semmi kivetni valót nem talált volna a 

borban. Ugyanakkor, ha az eladó késlelteti a kóstolást, akkor az így elveszett 

napokkal a vevő javára meghosszabbodik a határidő. A degustatio határideje tehát 

az adásvételi szerződés megkötésétől folyik.
1220

 Amennyiben a vevő nincs 

megelégedve a bor minőségével, a határidőn belül visszaléphet a szerződéstől.
1221

  

A bor átadására-átvételére a formula végső határidőt rögzít.
1222

 Cato szerződési 

ajánlata szerint legkésőbb január 1-ig át kell vennie a vevőnek a bort.
1223

 A január 1-

i határidő esetén is figyelemmel kell lenni arra, hogy blanketta-szerződésről van szó; 

a konkrét szerződésben persze bármilyen más határidő is állhatott.  

Az átvétel (accipere) a jogi értelemben vett birtokátadást (teljesítést) jelenti. 

Ettől kezdve a bor a vevő vagyonához tartozik és ő viseli annak minden veszélyét. A 

bor esetleg továbbra is az eladónál marad, de ettől kezdve a később beálló acor és 

mucor esetén az eladót nem terheli már semmilyen helytállási kötelezettség. Az 

accipere ezen joghatása miatt komoly érdeke fűződik az eladónak ahhoz, hogy az 

átadás-átvétel ne késsen. Ezzel magyarázható, hogy a vevő (hitelező) késedelme 

esetén az eladó egyoldalú aktussal is kimérheti a bort. A kimérés ebben az esetben is 

joghatályos teljesítést jelent: quod admensus erit, pro eo dominus resolvito. Amit 

átmért az eladó, arra nézve szabadul a kötelemből. 

Cato boreladási formulájának tárgyalása után Brissonius több párhuzamos 

szöveget idéz a Digestából, bár a teljesség igénye nélkül.
1224

 A legtöbb forrás a D. 

18, 6 (De periculo et commodo rei venditae) c. titulusból származik, azaz a 

veszélyviselés aspektusából foglalkozik a jogesetekkel. Az űrmérték szerinti 

                                                           
1218 Thielmann 1968: 149; Lübtow 1957: 400; Rabel 1921: 551; Seckel / Levy 1927: 205. Ezzel szemben 

csak három napra szorítja a garanciát Harder 1975: 23sqq.; Wolf 1961: 133. Az összes szerző felfogására 
jellemző, hogy csak egy degustatiót tételeznek fel; a nézetek csak abban különböznek, hogy az adásvétel 

megkötésétől számított három napon belül vagy a kiméréskor látják a degustatio helyét. 
1219 E felfogástól eltérően a legtöbb szerző a 3 napos degustatiós határidővel köti össze a helytállást a bor 

megromlásáért; v. ö. Lübtow 1957: 400sqq.; Wolf 1961: 130; Pennitz 1994: 256sqq.  
1220 Ezt már több szerző is feltételezte, csak éppen a mensurára vonatoztatva. 
1221 V. ö. a jogtudósi kommentárok kijelentéseit, pl. Paulus D. 18, 1, 34, 5. A degustatio korrekt 

megítéléséhez fontos forrás még D. 18, 6, 1 pr.; D. 18, 6, 16 és D. 18, 6, 4 pr.-1 bevonása is. 
1222 Mensura fix határidővel található a jogtudósi kommentárokban is, pl. D. 18, 6, 1, 3; D. 18, 6, 5; D. 18, 
6, 1, 1; D. 18, 6, 1, 3. 
1223 Harder 1975: 29 ezt a részt már az aversione eladásra vonatkoztatja; erre azonban semmilyen utalás 

nincs a szövegben, ezért tézise nem is talált követőkre. 
1224 A borvétel forrásainak kimerítő elemzését l. Jakab 2009: 109sqq., 156sqq. 
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eladásnál Brissonius idézi a jogtudósok véleményét, hogy a mérőedényt, ill. 

űrmértéket a felek szerződésileg ki szokták előre kötni. A mensura kikötése a 

periculum quantitatis kockázatelosztási szabálya, míg a degustatio kikötése a 

periculum qualitatis kockázatelosztását szolgálja.  

A mérték szerinti eladás egyik ismert jogesete Paulustól maradt ránk. D. 18, 6, 5 

alatt ismertet egy adásvételt, amelyben a bort a következő szerződési kikötéssel 

adták el: ‚Amphorae centum ex eo vino, quod in cella esset, si admensum est ...‘ 

Kézenfekvő a kiegészítés: dari spondesne (promittisne)?; amelyre az eladó a 

szokásos spondeo (promitto) igével felel.
1225

 Minden valószínűség szerint 

stipulatióba foglalt teljesítési kötelezettségről van szó a jogesetben.
1226

 Az eladó ex 

stipulatu felel (dare oportere) a száz amphora bor szolgáltatására. Az amphorát 

ebben az esetben űrmértékként kell felfogni. Hagyjuk megválaszolatlanul azt a 

kérdést, hogy a vinum szóval már kész, kiforrott bort vagy mustot jelölt-e itt Paulus. 

A D. 18, 6, 5 fragmentum első mondata szerint a traditióra, a bor átadására fix 

határidőn belül kerül sor. A szerződésbe időtűzést (dies) vettek fel a partnerek. Igen 

valószínű, hogy ezt az időtűzést a felek a stipulatióba is belefoglalták, mivel ez 

tipikusan a verbálszerződés tartalma szokott lenni (Gai. 3, 92-100).
1227

 A Paulus által 

idézett stipulatióban az időtűzést a feltételes mondat jelenti: si admensum est. A 

teljesítés akkor esedékes, a szolgáltatást akkor kell átvenni, amikor a mensura ideje 

— a szüret és a borkészítés technológiai menetéből eredően — bekövetkezik. Ebben 

az időpontban azonban a bort azonnal el kell szállítania a vevőnek: quo minus ad 

diem vinum tolleret. A szállítási határidő és a kimérés kombinációja arra utal, hogy 

Paulus szeme előtt hasonló tényállás lebegett, mint amit Ulpianus D. 18, 6, 1, 3 alatt 

tárgyal. A mensuráig, a bornak a vevő hordóiba való áttöltéséig az eladó viseli a 

jogügylettel járó összes gazdasági kockázatot (omne periculum venditoris est).
1228

  

A fordulat nisi id per emptorem fiat (hacsak nem a vevőn áll annak 

meghiúsulása) arra utal, hogy ha a vevő miatt nem kerül sor a szerződésileg kikötött 

határidőben a mensura végrehajtására, akkor beáll a hitelezői késedelem, ami 

természetesen megváltoztatja a felelősségi helyzetet. Ha a vevőn áll, hogy a 

kimérésre nem kerülhet sor, akkor a késedelembe esésétől kezdve minden kárt és 

kockázatot neki kell viselnie. Az eladó nem felel többé a dologért (non debet ... 

praestari); pusztán csalárdsága (dolus malus) esetén lehet felróni neki a kárt. A 

stipulatióból eredően a vevőt az actio ex stipulatu nevű kereset illeti meg, aminek a 

tartalma a dare oportere. A hitelezői késedelem bekövetkeztével az eladó teljesítési 

kötelezettsége nem szűnik meg automatikusan, hiszen attól csak akkor szabadulna, 

                                                           
1225 A stipulatio formulájához v. ö. Gai. 3, 92. 
1226 Hogy árverési ajánlat állt-e mögötte, amint azt Cato javasolja, nem ezen vizsgálat feladata eldönteni. 

Lehetséges párhuzamként v. ö. Thür 1999: 477sqq.  
1227 V. ö. Thür 1999: 477pp. 
1228  Seckel / Levy 1927: 193 úgy vélekednek, hogy a periculum itt mind a dolog vétlen pusztulásának, 

mind a megromlásnak a veszélyét jelenti. Ők itt kizárják a custodia-felelősséget. Ez ellen az értelmezés 
ellen szól Ernst 1997: 306. Az eladó helytállási kötelezettsége az omne periculum tekintetében azonban 

nehezen egyeztethető össze a perfecta emptione tanával. Ezért jut Ernst 1997: 309, 311 arra a 

következtetésre, hogy „der Kauf vor der Zumessung zwar die custodia-Haftung begründet, nicht aber das 
periculum des Käufers.‖  
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ha a dolog dolus malus nélkül megsemmisülne.
1229

 Ebben az esetben az eladó a vevő 

szigorú jog szerinti keresetét az exceptio doli-val visszaverhetné. 

De mikor forog fenn az eladónál csalárdság (dolus malus)? Milyen 

cselekmények esnének ezen fogalom alá? Úgy tűnik, hogy a jogászok a bor 

kiöntését nem sorolják ide (lásd D. 18, 6, 1, 3). Ulpianus kommentárja szerint 

dolózus cselekménynek számítana például az, ha az eladó denuntiatio, felhívás vagy 

megintés nélkül folyamodna a bor kiöntésének drasztikus eszközéhez. Sabinus 

figyelmeztetése
1230

 mindenesetre arra hívja fel a figyelmet, hogy a kiöntésnek 

vannak bizonyos feltételei. De vajon akkor is csalárdságot vethet-e a vevő az eladó 

szemére, ha az el nem szállított bort helyhiány miatt a szomszédba viszi, hordókba 

tölti? Ha a szomszédnak éppen rossz termése van, esetleg meg is veszi a 

visszamaradt mustot. Ha azonban mindez túl gyorsan történik, denuntiatio, megintés 

nélkül, akkor a vevő bizonyosan az eladó csalárdságára hivatkozhat. E veszélyekre 

gondol Ulpianus, amikor hangsúlyozza: vendere vinum bona fide, a megmaradt bort 

a bona fides, a jóhiszeműség, a szerződési hűség elveinek eleget téve, azaz nem 

dolózusan kell értékesíteni. Ha azonban az eladó eleget tett a formális 

követelményeknek, tehát az elmulasztott határidő után megintette a vevőt 

(denuntiatio), akkor nem perelhető be, hisz nem volt csalárd. 

A borvétel tipikus szerződési kikötései plasztikus képet adnak a ’risk 

management’ differenciált formáiról az ókori szerződési gyakorlatban.
1231

 Brissonius 

alig rendszerezi, és jogilag semmiképpen sem interpretálja az ismertetett 

klauzulákat, pusztán leíró, kivonatolt képet ad róluk. Dogmatikailag zavaró, hogy a 

függő gyümölcs (vinum pendens), illetve a termés (vindemia) eladását is ebbe a 

fejezetbe sorolja, holott azok a XXI. fejezetbe tartoznának tartalmuk alapján. Itt 

kiütközik Brissonius módszerének fogyatékossága is: sokszor pusztán címszavak 

alapján gyűjti össze a forrásokat, és néha elmarad a relevancia vizsgálata. Így pl. 

Plin. nat. 14,4 semmit sem árul el a szüret eladásának formulájáról, Brissonius mégis 

beidézi pusztán a címszó alapján. 

A XXI. fejezet tárgyalja a függő olajbogyó, az olajszüret és a gyümölcsök 

„eladását.‖ Brissonius túlnyomóan Cato De agricultura című művéből idéz; a forrás 

valóban a venire igét használja. A szövegkörnyezetből azonban megállapítható, 

hogy Cato itt árverési hirdetményeket, szerződésmintákat közöl. A venire ige 

használata ehhez az árverési formához kapcsolódik, de a jogi tartalmat tekintve 

valójában nem adásvételi, hanem vállalkozási szerződésekről van szó. Cato agr. 146 

teljes árverési formulát ajánl az olajbogyó szüretelésére, amit a fentiek értelmében a 

vállalkozási szerződésnél fogok részletesebben tárgyalni. A klasszikus jogászok 

döntéseiben Cato komplex formuláiból legfeljebb egy-egy klauzula található meg, 

például a vis maior által okozott kár viseléséről. A XXII. fejezet szintén Catót idézi 

(agr. 149) a legelők bérbeadásáról; ez sem adásvétel, hanem vállalkozás, ezért 

később fogjuk tárgyalni.  

A XXIII. fejezet a tárolóedények vagy teherhajók eladásánál szokásos dictumot 

ismerteti, amely szerint a dolog meghatározott, az eladó által garantált térfogattal 

                                                           
1229 Zimmermann 1992: 820. 
1230 Effundere autem non statim poterit, priusquam testando denuntiet emptori, ut aut tollat vinum, aut 

sciat futurum, ut vinum effunderetur 
1231 V. ö. összefoglalóan Jakab 2009: 187sqq. 
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rendelkezik. A tárolóedények (vasa, dolia) és a teherhajók azért kerülhettek azonos 

csoportba, mert mindegyiknél arról van szó, hogy a kézműves egyedi terméket 

állított elő. A kereskedelmi forgalomban a termék legfontosabb tulajdonsága, hogy 

sértetlen (a bor, a gabona nem folyik ki belőle) és határozott mennyiség 

befogadására képes. Teherhajóknál a szállított terméket gyakran ömlesztve tárolták a 

raktérben, azaz a gabonát, bort összeöntötték a hajótestben. 

 

 

5. §. Ingatlanok adásvétele 

XXIV – LV. 
 

Az adásvételen belül Brissonius a legtöbb forrást az ingatlanok eladási formuláiról 

gyűjtötte össze; ebben valószínűleg saját korának szemlélete, gazdasági értékrendje 

is befolyásolta.
1232

 A szerződés megkötésének gondos előkészítéséhez (culpa in 

contrahendo) tartozott az adásvétel tárgyának megvizsgálása: a potenciális vevő 

előre megtekinti a házat, bejárja a telket vagy a kertet (XXIV). Az eladó 

kommendálja az ingatlant: „a ház jól megépített‖; „a villa jó és jól megépített.‖ Ilyen 

és hasonló kijelentések a jogilag nem releváns feldicsérés, reklámozás kategóriájába 

tartoznak (XXV). Ettől elhatárolandók persze a jogilag kötelező erejű kijelentések 

(dicta et promissa), amelyre főleg a XXXIV. fejezet hoz majd számos példát. 

A következőkben némileg eltérek Brissonius művének szerkezetétől, hogy 

áttekinthetőbb legyen a mai olvasó számára az ingatlanok adásvételének szerződési 

gyakorlata. 

A XXX. fejezetben szerzőnk számos idézetet sorakoztat fel arra, hogy a telek 

fekvését és azonosítási jegyeit pontosan és helyesen kell megjelölni: a „Cornelius- 

vagy Sempronius- féle telek‖ stb. A téves megjelölés megvalósíthatja az error in 

obiecto tényállását, a szerződés tárgyában való tévedés az adásvétel semmisségéhez 

vezet. Ugyanakkor a jogászok hangsúlyozzák, hogy a helytelen elnevezés használata 

nem árt, ha a felek ugyanarra a telekre gondoltak.
1233

 Ha több telket adnak el 

egyszerre, azt technikailag egy okiratba is foglalhatják a felek (uno instrumento); ez 

független a joghatást létrehozó releváns cselekmények és az ezáltal keletkezett 

jogviszonyok, azaz az adásvételi jogügyletek számától (XXXI).   

Telek eladásánál a vételárat kétféle módon lehet meghatározni: egy összegben, 

átalányáron (uno pretio), függetlenül a telek tényleges nagyságától, vagy 

mértékenként, pl.: egy iugerum árát megszabva. Az utóbbi esetben a teljes vételár az 

egységár és a terület szorzatának eredménye lesz (XXXI). Az egységáras eladáson 

belül további kétféle megoldás lehetséges: egyrészt az eladó deklarálhat egy 

bizonyos teleknagyságot (modus agri), másrészt a vevő rövid határidőn belül 

felmérettetheti a telket. Számos szerződési klauzula tanúsítja e modellek 

elterjedtségét Rómában: az eladó kijelenti, hogy „a telek tizennyolc iugerum 

nagyságú‖; „a telek száz iugerum nagyságú.‖ Egy érdekes változat továbbá: „a vevő 

harminc napon belül felméri a telket és visszaigazolja annak nagyságát; amennyiben 

                                                           
1232 Az ókori Róma értékrendjéhez igazodott viszont a rabszolgák adásvételének kiemelésével az első 

helyen. 
1233 Schermaier 1998: 60. 
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e határidőn belül nem történik visszaigazolás, az eladó hitére történjen a teljesítés (a 

vételár kiszámolása és kifizetése).‖ 

A Digestában Alfenus és Paulus foglalja össze a mezőgazdasági ingatlanok 

eladásánál szokásos mellékegyezményeket; részletesen foglalkoznak az eladó 

információs kötelezettségével a telek nagyságára vonatkozóan. Egy dictumról van 

szó,
1234

 amelyet azonban kétféle módon lehet megfogalmazni: feltételes vagy 

feltétlen dictum formájában. A feltételes dictumra találó példát idéz Paulus:
1235

 dixit 

fundus iugera decem et octo esse, et quod eius admensum erit, ad singula iugera 

certum pretium stipulatus erat.
1236

 Az eladó kijelenti, hogy a telek 18 iugerum 

nagyságú; ez azonban csak becsült terület, ezért a felek abban állapodnak meg, hogy 

a földmérőkkel pontosan felméretik az adásvétel tárgyát. A vételárat a iugerumra 

szabják meg; a mensura lefolytatása után lehet csak pontosan tudni, hogy mennyit 

tesz ki az összesített ár. A jogeset folytatásából megtudjuk, hogy valójában 20 

iugerumot mértek, és ez volt az irányadó az árra nézve.
1237

 Paulus esetében tehát 

feltételes a dictum, a telek nagyságát csak hozzávetőlegesen jelöli meg az eladó, 

kijelentésének helytállóságáért nem óhajt helytállni, hanem mensurát köt ki. 

A másik variáció a feltétel nélküli dictum esete,
1238

 ahol a vételárat átalányban 

kötik ki és hiányzik a mensura (ráadásul két telket adnak el összesített áron, 

utrumque uno pretio). Az „átalányár vagy egységár‖ variációt tehát az ingatlanok 

eladásánál is alkalmazták. A feltételes dictum esetén az eladó nem köteles helytállni 

kijelentésért,
1239

 a feltételhez nem kötött, egyszerű vételnél viszont igen; az objektív 

felelősségének az alapja a klasszikus korban a dictumért való stricti iuris helytállási 

kötelezettség.
1240

 

Ulpianus és Pomponius a Sabinushoz írt kommentárjukban ugyanazt a jogesetet 

elemzik; arról van szó, hogy több tulajdonostárs (condominium) árverésre bocsát egy 

mezőgazdasági ingatlant.
1241

 A jobb ajánlat esetére való visszalépés kikötésével itt 

nem foglalkozom,
1242

 csak az árképzés némileg eltérő modellje fontos a szerződési 

kikötések szempontjából: vagy az egész ingatlan átalányban (osztatlanul, a 

részarányoktól függetlenül) vagy részarányokként külön-külön rögzített áron lesz a 

szerződés tárgya. 

A szimmetrikus felépítés (egységár-átalány) miatt sorolhatták egymás mellé a 

kompilátorok Ulpianus következő két fragmentumát is: D. 19, 1, 32 alatt fajlagosan 

meghatározható dolog eladásáról és arról van szó, hogy az eladó hamis súlyokkal 

végzi el a kimérést.
1243

 A szövegösszefüggésből látszik, hogy a vételárat „egységár‖ 

gyanánt kötötték ki a felek, ezért károsítja a vevőt az eladó fondorlata. A következő 

fragmentum (33) Ulpianus edictum-komentárjának a 23. könyvéből való; ez arra 

                                                           
1234 V. ö. Olde Kalter 1963: 86; Nicholas 1959: 92sqq.; Watson 1965: 87. 
1235 V. ö. Thomas 1967: 85sqq. 
1236 D. 18, 1, 40, 2 Paul. 4 epist. 
1237 V. ö. Pennitz 2000: 298sqq. 
1238 D. 19, 1, 42 Paul. 2 quaest. Az üzlet aleatorikus jellegére hívja fel a figyelmet Thomas 1967: 80sqq. 
1239 Paulusnál nyitva marad a kérdés, hogy az eladó vagy a vevő fizeti-e a földmérés költségeit. 
1240 V. ö. Honsell 1969: 86sqq.; Jakab 2003: 43sqq. 
1241 D. 18, 2, 11, 1; D. 18, 2, 12 és D. 18, 2, 13 pr. 
1242 V. ö. Peters 1973: 38sqq.; 45sqq. 
1243 A hamis súlyok használatának megtiltásához és büntetéséhez a római piacokon v. ö. Jakab 1997: 
116sqq. 
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utal, hogy a kompilátorok válogatták össze a két szöveget. Ezzel az elhelyezéssel 

mintegy arra hívják fel a figyelmet, hogy a hamis mérés kellemetlenségeit az uno 

pretio (átalányárért) való vétel kiküszöbölheti. 

A telek nagyságán kívül annak minőségét (qualitas) is szokásos volt garantálni 

(XXXIV), bár erre Brissonius nem idéz konkrét példát. A klasszikus jogászok 

döntéseiben viszont találhatók utalások arra, hogy „egészséges, nem fertőzött‖ 

garanciával adták el a telket. Ez alatt a föld és a környék minőségét értették, például 

nem mocsaras, nincsenek ott mérges gázok.
1244

 Számos példát idéz szerzőnk arra, 

hogy a telek határait, a szomszédokat pontosan megjelölték a szerződésben, vagy 

esetleg rámutatással ismertették a vevővel (XXXIV).  

Az adásvétel tárgyának eddig tárgyalt jellemzői az áru fizikai állapotának 

leírásaként értékelhetőek. Ehhez a témakörhöz tartozna még a felszerelés, amit 

Brissonius később, a XLI. fejezetben tárgyal. A mezőgazdasági telek az ókorban és 

ma is többnyire felszerelésével együtt került eladásra (fundus cum instrumento).
1245

 

A jogászok hosszan értekeznek arról, hogy adott esetben mi tartozik az 

instrumentum fogalma alá. A telek tartozékának (accessura) számított minden, ami a 

telekkel tartósan egyesült, így pl. a pince földjébe beásott dolia (égetett 

agyaghordók). De az eladó kijelenthette azt is, hogy „a Stichus nevű rabszolga a 

telekhez járul.‖ Nyilván állandóan a telken lakó, azt művelő vagy igazgató (vilicus) 

rabszolgáról lehetett ilyenkor szó. 

A telek és felszerlése sokat foglalkoztatta a római jogászokat; ez a problematika 

Brissonius korában is relevanciával bírt. Ezért érdemes részletesebben elemezni a 

kérdést, a fundus cum instrumentro fogalmát. A fundus a mezőgazdasági termelés 

tipikus egysége a principátus idején.
1246

 A fundus többnyire egy telekrészből (ager) 

és az ehhez tartozó mezőgazdasági épületekből állt (villa rustica), amelyek a föld 

jobb megművelését szolgálták. A telek ideális nagyságát az ókori mezőgazdasági 

szerzők gyakran tárgyalták,
1247

 az általában ajánlott méret 50 és 250 iugerum között 

mozgott. A funduson a mezőgazdasági termelés általában vegyes jellegű volt és 

bizonyos fokig autarchiára irányult,
1248

 jóllehet többnyire egyes mezőgazdasági 

termékeket a piaci adottságok miatt dominálóan termesztettek.  

Az instrumentum tartalmi körének meghatározása mégis problémás a források 

alapján. Sokszor nem egyértelmű, hogy a bizonyos vagyontömeghez való tartozás 

adott esetben megállapítható-e vagy sem. A mezőgazdasági írók és a klasszikus 

római jogászok a technikus szót számtalanszor különböző tartalmi jelentéssel 

alkalmazzák:
1249

 a jogászok hajlanak az egységes, az egész termelési folyamatot 

átfogó fogalom preferálására, amelyben a rabszolgák, az állatok, azaz az ingó és 

ingatlan dolgok egyaránt benne foglaltatnak.
1250

 A jogászok tehát az egész konkrét 

                                                           
1244 Jakab 2003: 34sqq. 
1245 Jakab 2002: 135. 
1246 V. ö. White 1970: 384sqq.; Maróti 1981: 120sqq. 
1247 Cato agr. 10, 1; Varro, rust. 1, 17, 1; Colum. 1, 5, 6. Steinwenter 1942: 10-22; White 1970: 280sqq. 
1248 White 1970: 394. 
1249 A telek felszereléséhez gazdaságtörténeti aspektusból l. White 1975: 105sqq.; a jogi kontextust 

részletesen elemzi Steinwenter 1942: 26sqq.; John 1970: 8sqq. 
1250 John 1970: 12. Watson 1961: 144 ismerteti a klasszikus római jogászok vitáját arról, hogy a 
rabszolgák az instrumenta fogalmába tartoznak-e.  
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üzemmódot tartják szem előtt. Kétség esetén objektív kritériumok alapján döntenek 

arról, hogy mi tartozik a telekhez és mi nem.
1251

  

A legfontosabb kritérium annak eldöntésénél, hogy bizonyos instrumentum az 

adott fundushoz tartozik-e, az utilitas az adott telek számára és a tulajdonos 

kifejezett destinatiója. Néhány alkalommal a mos regionist, az adott földrajzi régió 

szokásait is figyelembe veszik az érvek sorában. Ha egy adott dologösszesség 

fogalmát akarjuk meghatározni, akkor elsősorban az első két aspektust kell 

vizsgálnunk. Egyrészt tehát a dolog objektív alkalmasságát arra, hogy a 

mezőgazdasági termelési folyamatban a konkrét fundushoz rendelődjék, annak 

szolgáljon; másrészt a szubjektív aspektust, hogy a pater familias destinatiója ehhez 

az adott fundushoz rendelte-e azt a dolgot. 

Élelmiszereknél és bornál az adott telek mezőgazdasági termelésével való 

összefüggés általában csak közvetett. Vidéki birtoknál élelmiszerből és borból 

bizonyos raktárkészlet mindig hozzátartozott a fundushoz, amely a mindennapos 

működéshez, üzemeléshez, a rabszolgák élelmezéséhez szükséges volt.
1252

 D. 33, 7, 

12, 29 alatt Ulpianus hangsúlyozza, hogy azok a dolgok, amelyek az adott birtokon 

találhatók, de inkább custodiae causa, megőrzés céljából kerültek oda, nem 

tartoznak az instrumentumhoz. Példaként a vina in aphothecis, a raktárházakban 

tárolt borra hivatkozik.
1253

  

Másrészt a jogászok nagyvonalúan bánnak a fundus instructus tartalmi 

definíciójával. Itt ugyanis a célmeghatározás (destinatio) nem a fundusra vonatkozik, 

hanem inkább a konkrét pater familias szükségleteire és szokásaira. A fundus 

instructus kikötés a borokat is magában foglalja, amelyek általában a mindennapos 

gyakorlat szerint a pater familias fogyasztására szolgálnak.
1254

 Jóllehet a horrea, a 

városi vagy vidéki birtokon lévő háztartás ellátására szolgáló raktárkészlet itt is 

kivételnek számít. Azok a gyümölcsök és mezőgazdasági termények, amelyek a 

következő év termése szempontjából fontosak, következetesen hozzárendelődnek az 

instrumentum fundi fogalmához.  

Az instrumentum fogalmának részletes elemzése után térjünk vissza Brissonius 

formuláihoz. A szerződési formulák lényegesen több klauzulát tartalmaztak a telek 

jogi állapotára vonatkozóan, mint azt a rabszolgáknál megfigyelhettük. Az eladás 

esetleg csak a puszta tulajdonjogra (nuda proprietas) vonatkozott, míg a használat és 

a gyümölcsöztetés joga mást illetett (XXXI). Ezt az eladó köteles volt világosan 

közölni az eladáskor: „a telek, amelynek haszonélvezete Titiust illeti.‖ Az eladó 

saját maga vagy harmadik személy számára visszatarthatta a lakhatási jogot 

(habitatio) személyes szolgalomként (XXVI). 

Az ingatlanok eladásakor szokásos volt kikötni, hogy „amit kiástak vagy 

levágtak, kivágtak‖ (ruta, caesa), az nem kerül eladásra a telekkel együtt (XXVII). 

Ezzel a klauzulával az eladó kikötötte magának a már kitermelt, azaz a telektől, az 

anyadologtól elválasztott gyümölcsök megtartásának a jogát. Kiásottnak számított 

                                                           
1251 John 1970: 12sqq. 
1252 D. 33, 7, 12, 28 Ulp.; D. 33, 7, 12 pr. Ulp.; D. 33, 7, 18, 9 Paul.; John 1970: 22sqq., 32. 
1253 Hasonlóan D. 33,7,12,30: Ulpianus idézi Celsus döntését, hogy a gyümölcsök, amelyeket ugyan a 

funduson raktároznak, de eladási vagy egyéb hasznosítási céllal, semmiképpen sem tartoznak az 

instrumentum fogalmába. Hasonlóan D. 33, 7, 27, 2 Ulp.; D 33, 7, 12, 34 Ulp.; D. 33, 7, 12, 37 Ulp. 
1254 Ulpianus D. 33, 7, 12, 35 és D. 33, 7, 12, 39; hasonlóan D. 33, 7, 27, 1 Scaevola. 
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minden termék, nyersanyag, amit a földből termeltek ki (homok, kréta stb.). 

Levágott, kivágott terméknek minősültek a fák, gallyak, de a szén is, amit külszíni 

vagy föld alatti fejtéssel nyertek az ingatlanon (D. 19, 1, 17, 6). 

Az eladó köteles közölni a vevővel, ha az eladott telket szolgalmak terhelik. A 

szerződési formula is rögzíti, hogy a vevő ebben az esetben tudatosan elfogadja, 

elismeri ezek fennállását mint tulajdoni korlátot (XXVIII; XXXIII). A szerződési 

gyakorlat elvárta, hogy az eladó deklarálja az okiratban, hogy szolgalommentesen 

vagy szolgalommal terhelve adja át az ingatlant. A szolgalommentességet az ut 

optimus maximusque est klauzulával garantálták: „a legjobb és legnagyobb 

(terjedelemben),‖ azaz korlátoktól mentesen (XXXV). Ez a klauzula különösen a 

posztklasszikus korban volt közkedvelt. 

Az eladó esetleg garanciát is vállalt, hogy „a telek jogát nem teszi rosszabbá‖ 

(nem csökkenti). Ha szolgáló telek az adásvétel tárgya, akkor a fennálló 

szolgalmakat az eladó köteles felsorolni az eladáskor (pl. út, gyalogút, 

haszonélvezet), hisz ezek a nemo plus iuris elve szerint a vevőt is kötelezni fogják: a 

vevő köteles a fennálló szolgalmakat „befogadni, elfogadni,‖ recipiálni (XXXVI). 

Néha az eladó a saját részére tartott fenn szolgalmi jogot az eladáskor (XXXVII): 

vízvezetés, halászat, stb. De fordítva is lehetséges: az eladó az eladáskor a vevő 

részére létesíthet szolgalmat a saját telkén (XXXVIII). 

A tulajdon közterheiről és korlátairól (pl. temetkezési hely, szent hely az 

ingatlanon) az eladó szintén köteles volt tájékoztatni a vevőt (XL). Brissonius itt egy 

„elegáns‖ sírfelirat szövegét is idézi Rómából: A síremlékhez vezető gyalogút, 

csapás és a körülötte lévő terület kétlábnyi szélességben és az ahhoz vezető szekérút 

nem lehet magántulajdon tárgya.
1255

 

A XLIII. fejezetből Brissonius tipikus mellékegyezményeket idéz, amelyek az 

ingatlan adásvételéhez járultak. Az eladó kiköthette, hogy az eladott telket bérleti 

díjért bérbe veszi a saját maga számára. A bérleti kikötés szólhatott határozott vagy 

határozatlan időtartamra is (XLIII). 

A tulajdonjogát az eladó sokszor fenntartotta a vételár teljes kiegyenlítéséig; a 

közbeeső időtartamra a vevő precarium (szívességi használat a bármikori 

visszavonásig) vagy bérlet jogcímén kaphatta használatba a telket (XLIII). 

A vételár hitelezéséhez kapcsolódik a lex commissoria kikötése is (XLIV): Ha az 

adásvétel megkötésekor a vevő csak foglalót vagy részletfizetést eszközölt, 

többnyire abban állapodtak meg a felek, hogy a hátralékos vételárat egy fix 

határidőn belül köteles megfizetni. Ha a teljesítés elmarad, az adásvétel hatályát 

veszti („a telek meg nem vásároltnak számít‖). A kifizetett foglalót (arra) pedig a 

vevő elveszíti az eladó javára, bánatpénz címén.
1256

 A lex commissoria kikötése 

gyakori volt árverések esetén. Az eladónak ugyanis komoly érdeke fűződött ahhoz, 

hogy csak rövid ideig maradjon kötve akaratnyilatkozatához.  

Szintén az árverések világához tartozik az addictio in diem, a jobb ajánlat esetére 

való visszalépés kikötése (XLV). Ez a mellékegyezmény is az eladó érdekét 

szolgálta: „Ez a telek el lett adva neked százért, kivéve, ha a következő január 1-ig 

valaki jobb ajánlatot tesz, amivel a dolog a tulajdonostól visszakerül.‖ Főleg akkor 

                                                           
1255 Harter-Uibopuu 2013: 273sqq. 
1256 Jakab 2009: 112sqq. 
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élt ezzel a kikötéssel az eladó, ha nem volt elég érdeklődő az árverésen, ezért 

bizonyos határidőn belül ismételten ki akarta íratni árverésre a dolgot.
1257

 

A vevő érdekét szolgálta a nemtetszés esetére való visszalépés kikötése (XLVI.): 

„ha az eladott dolog határozott időn belül nem tetszik (a vevőnek), visszaadatik‖; 

„ha nem tetszik, bizonyos határidőn belül visszavétetik.‖ A visszavásárlási jog 

kikötésére szintén érdekes példákat idéz Brissonius (D. 19, 5, 12): A férj a saját 

feleségének adott el telkeket és kikötötték az adásvételi szerződésben, hogy „ha a 

házasság megszűnik, a feleség a telkeket azonos áron átírja (átvezeti) a férj javára.‖ 

A transscribere ige az adásvétel felbontását és a visszavásárlás lehetőségének 

biztosítását jelöli itt a férj javára. A visszavásárlási jog szokásos alkalmazását 

illusztrálja a kikötés „ha a vevő eladná (a telket) akkor nem másnak, hanem az 

eladónak fogja elidegeníteni.‖ 

Ha a záloghitelező idegeníti el a neki zálogba vetett ingatlant (zálogjog 

érvényesítése az adós nem teljesítése miatt),
1258

 akkor szokásos volt az evictióért 

való helytállás kifejezett kizárása (XLVII): „elperlés esetére az eladó nem vállal 

felelősséget.‖ A hitelező többnyire kifejezetten bevette a szerződésbe, hogy 

„hitelezői jogon‖ vagy „zálogjogi kikötés alapján‖ adja el az árut. Néha a nem fizető 

adós javára kötött ki a hitelező visszavásárlási jogot: „ha az adós teljesít, (azaz) 

kifizeti a vételárat a vevőnek, akkor visszaveheti a dolgát.‖ 

Brissonius az adásvételi formula részeként elemzi a dolus malus kizárását az 

eladó részéről (XLVIII), bár maga is megjegyzi, hogy az eladó a dolusért e klauzula 

hiányában is köteles lenne helytállni. Valójában a clausula doli a stipulatio mint 

stricti iuris obligatio tipikus tartalma a klasszikus korban;
1259

 a bonae fidei emptio 

venditio mellett értelmetlennek és feleslegesnek tűnhet a használata. A clausula doli 

említése tanúsítja, hogy sem Brissonius, sem a klasszikus jogászok nem 

különböztettek élesen a konszenzuális adásvétel és annak okiratba foglalása között; 

hisz az okiratban keveredtek a stipulatiós vétel és a konszenzuális adásvétel elemei. 

A jogászok Rómában kazuisztikus döntéseiknél a bizonyítási eszközből, az okiratból 

indultak ki, amelyben több kötelemkeletkeztető tényállás elemei lettek rögzítve. Az 

okiratba foglalásnak ez az eklektikus gyakorlata több párhuzamos perlési lehetőséget 

(actiót) teremtett, amelyből az érdekelt fél szabadon választhatott. 

Végül Brissonius hosszan foglalkozik az eladó főkötelezettségével, a dolog 

átadásával. Az eladó erre vonatkozóan többféle stipulatiós garanciát vállalhatott: az 

„üres, szabad, szabaddá tett birtok‖ átadását ígérte a vevőnek azzal, hogy a vevő 

zavartalanul „bírhatja, birtokolja‖ a dolgot (LI) és ebben „sem ő, sem örököse nem 

akadályozza.‖ De az eladó stipulatióban helytállást vállalhatott az elperlésért, 

stipulatio simplae vagy duplae formájában is.
1260

 Az elsőben a vételár vagy a dolog 

elperléskori értékének egyszeresét, a másodikban a kétszeresét ígérte meg a jövőben 

esetlegesen beálló elperlés esetére. De az interesse, a teljes érdeksérelem megtérítése 

is lehetett a stipulatio tárgya (LII). 

Az esetleges evictió esetére néha kezest (fideiussor) is állított az eladó; a 

források második „jogelődnek‖ (secundus auctor) is nevezik az evictiós kezest. 

                                                           
1257 Pókecz Kovács 2012: 151sqq. 
1258 Pozsonyi 2011: 127sqq. 
1259 Molnár 1994: 97sqq. 
1260 Vacca 1995 : 297sqq. 
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Különösen praktikus volt ez a megoldás, ha például nem római polgár, hanem 

peregrinus az eladó – hiszen ha később az eladó már nem is tartózkodik a városban, 

a vevőnek biztosítva marad a perlési lehetőség. A vevő a vételár egy részét 

visszatarthatta, amíg az eladó kezest állított. Az evictióért való helytállást a felek 

(közös megegyezéssel) kizárhatták; ebben az esetben azonban nyilván a vételár is 

ehhez igazodott. 

Brissonius külön fejezetet szentel a viaszos táblák (tabulae) kiállítási 

formaságainak (LXIII). Az okirat lényeges tartalmi elemei között a következőket 

sorolja fel: a szerződő felek neve, az okirat kelte, kiállításának helye, a jogügylet 

(causa) és a tanúk. Részletesen ismerteti a felek és a tanúk pecsétjének korrekt 

elhelyezését, ill. a viaszos táblák gondos összefűzésének módját; forrásként Paulus 

Sententiarum libri V című művét jelöli meg. Köztudott, hogy Nero idejében Senatus 

Consultum formájában rendelet született a tabulák helyes kiállításáról, a hamisítások 

elkerülése érdekében. Ebben az időben a viaszos táblák többnyire triptychon 

formájában szolgáltak okiratok dokumentálására, azaz három fatáblát fűztek össze 

egy zsinórral. A két belső oldal (scriptura interior) tartalmazta a szerződés hiteles 

szövegét, amit a felek és a tanúk pecsétje védett a hamisítástól. A harmadik tábla a 

külső szöveggel (scriptura exterior) pedig állandó betekintést engedett a szerződés 

tartalmába. 

A viaszos táblák kiállításáról és kezeléséről Kr.u. 61-ben jogszabály is 

rendelkezett, a SC Neronianum (PS 5, 25, 6).
1261

 A Seantus Consultum részletesen 

szabályozza a táblák átlyukasztásának módját, a zsinórnak a fába fúrt lyukon való 

átvezetését, hogy kivédjék a hamisítás lehetőségét.
1262

 Sőt, a lyukasztás és átfűzés 

valószínűleg ekkor került bevezetésre Rómában; a korábbi fatábláknál a zsinórt a 

tábla szélén futó mélyedésben vezették körbe.
1263

 

Amint Brissonius tudósítása is mutatja, Itáliában és a nyugati provinciákban 

hagyományosan viaszos táblákat használtak a magán- és köziratok írásba 

foglalásához, míg Egyiptomban a papirusz volt az elterjedt alapanyag. A viaszos 

táblák diptychon (kettős tábla) vagy triptychon (hármas tábla) formáját ölthették. 

Praktikusabb volt a triptychon, met a külső, szabadon álló harmadik oldal jól 

láthatóan tartalmazta a szerződés kivonatát, ami megkönnyítette az archiválást.
1264

  

Brissonius a XXIX. fejezetben egy házvételi szerződés (rekonstruált) szövegét 

teszi közzé, a forrás megjelölése nélkül. Maga a szerző is elismeri a szöveg nem 

egészen megbízható eredetét és óvatosságra int. Brissonius kora óta azonban számos 

adásvételi okirat vált ismertté az itáliai és dáciai ásatásokból.
1265

 Ha összevetjük 

ezeket a XXIX. fejezet rekonstrukciójával, akkor leginkább a posztklasszikus, a 

bizánci vagy a Római Birodalom utódállamaiból ránk maradt okiratok hasonlítanak 

a Brissonius által idézett adásvétel kikötéseihez. 

A rekonstruált instrumentum (bizonyító okirat) objektív stílusú, egyes szám 

harmadik személyben tudósít a jogügyletről és az eladó szemszögéből fogalmaz. A 

eladja B-nek, aki saját maga számára vásárol, a szerződésben szereplő házas 

                                                           
1261 Wenger 1953: 77sqq. 
1262 Suet. Nero 17. 
1263 Pólay 1972: 42. 
1264 Pólay 1972: 43. 
1265 Pólay 1972: 127sqq. 
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ingatlant, amelynek fekvését és határait rögzíti az okirat. Az ingatlan részeinek 

leírása után az eladó garantálja annak tehermentességét, azaz azt, hogy nincs 

szolgalommal terhelve. Ezt követi a vételár megnevezése, majd az eladó nyugtázza 

annak hiánytalan átvételét. Ezután a birtokátadás-átvétel deklarálása áll, majd a 

tanúk megnevezése. A dátum az okirat végén található. 

Egészen más szerkezetűek azok a házvételi szerződések, amelyek viaszos 

táblákon vagy papiruszon a 2-4. századból maradtak ránk, így például FIRA III 90 

(Kr.u. 159): 
 

Andueia Batonis megvette és mancipatióval átvette annak a háznak a felerészét, a 

belépőktől jobbra eső részét, amely Alburnus maiorban, a Piruszták falujában, Plator 

Acceptianus és Ingenus, Callistus fia, szomszédok között van, háromszáz dénárért 

Veturius Valenstől. A háznak azt a felerészét, amelyről szó van, sövényeivel, 

kerítéseivel, bejárataival, kapuival, ablakaival együtt, úgy, ahogyan világosan rögzítve 

(?) és a legjobb állapotban van, jogszerűen birtokolja; és hogyha valaki azt a házat 

vagy annak egy részét elperelné, aminek következtében Andueia Batonis vagy akihez 

a dolog éppen tartozik, nem tudná bírni, birtokolni és jogszerűen elbirtokolni, aminek 

megtörténnie nem szabad, ugyanazt az összeget jogszerűen megfizetni hit alatt 

kérdezte Andueia Batonis, hite alatt ígérte Veturius Valens. Veturius Valens 

kijelentette, hogy a ház felének a vételárát, azaz a 300 dénárt átvette és bírja Andueia 

Batonistól. Megegyeztek egymás között, hogy Veturius Valens fizesse meg a ház 

adóit az összeírásig.  

Kelt Alburnus maiorban, május 6-án, Quintillus és Priscus consulok évében. L. 

Vasidius Victor lepecsételte. T. Flavius Felix, M. Lucanus Melior, Plator Carpi, T. 

Aurelius Priscus, Bato Annaei. Veturius Valens eladó (pecsétje).1266 

 

Az okirat formája triptychon, amelyből a scriptura interior (belső oldal) maradt ránk 

jól olvasható állapotban. Ez az okirat is objektív stílusú, egyes szám harmadik 

személyben tudósít a jogügyletről, és a vevő szemszögéből dokumentálja az 

adásvételt. Andueia Batonis megvette és mancipatióval tulajdonba átvette a 

szerződés tárgyát képező fél lakóházat. A szerződő partnerek valószínűsíthető 

peregrinus jogállása
1267

 és a provinciai telek (házrész Alburnus maiorban, egy kis 

bányászfaluban) szemmel láthatóan nem res mancipi volta sok vitát váltott ki a 

romanisták között.
1268

 Valószínűleg arról van szó, hogy a helyi írnok vagy jegyző 

egy itáliai formuláskönyvet használt, és abból aggályok nélkül átvette az itáliai 

telekre vonatkozó szerződési formulát.  

A szerződő partnerek megnevezését követi az ingatlan fekvésének leírása: 

Alburnus maiorban, a piruszták falujában; az okirat a szomszédokat is 

megnevezi.
1269

 Ezt követi a ház és tartozékainak megjelölése, valamint az eladó 

jogilag kötelező kijelentése, hogy a vevő ita uti optima maximaque est bírja az 

eladott dolgot. Fent láttuk, hogy ez a klauzula a tehermentesség, a szolgalom- és 

zálogmentesség garanciáját jelenti. 

                                                           
1266 Fordítás Pólay Elemér nyomán. 
1267 Andueia Batonis bizonyosan peregrinus származású, valószínűleg illír, és szerződő partnere, Veturius 

Valens is valószínűleg peregrinus, latinos hangzású neve ellenére, v. ö. Pólay 1972: 129.  
1268 Pólay 1972: 136sqq. 
1269 Pólay 1972: 129. 
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Jól olvasható a stipulatióba foglalt garancia-ígéret a joghibákért is. A stipulatiót 

mindig a kérdés-felelet teljes szövegével foglalták írásba: A vevő hitére kérdezte, az 

eladó hitére ígérte a helytállást. Ebben az okiratban a szerződéses bírságként nem a 

vételár kétszerese, hanem csak az egyszeres érték és az interesse került kikötésre. 

A vételár csak az evictióért való helytállás után szerepel; itt nyugtázza az eladó a 

háromszáz dénár átvételét. Végül a közterhek viseléséről rendelkezik a szerződés: a 

házas ingatlan Dácia provinciában fekszik, tehát provinciai a telek, amely után adót 

kell fizetni. A keltezés az okirat végén található; azt követi a hét tanú felsorolása. 

Ingatlan adásvételéről szóló további okiratok: FIRA III. 138 (szőlősbirtok, 227) 

Dura az Euphrates mellett, vételár és helyi lakos; FIRA III. 139 (telek, 494) Afrika; 

FIRA III. 140 (telek, 591) Ravenna; FIRA III. 141 (telek, VII-VIII. sz.) Bavaria még 

mindig stipulatio (stip. duplae) és számos fatábla Afrikából, a VI. századból (Tablets 

Abertini). 

 

 



216 
 

 

V. Bérlet, megbízás, társaság 

 
1. §. A bérleti szerződés fajtáiról (locatio conductio) 

LXIV – LXXXVI. 
 

A római jogi terminológiában a locare és a conducere igékkel kifejezett szerződési 

tartalom a modern jogi fogalmaink szerint három szerződési típust egyesít: bérleti 

szerződés, vállalkozási szerződés és munkabér-szerződés.
1270

 Bérlet alatt egy dolog 

átengedését értjük használatra, bérleti díj fizetése fejében. A vállalkozás 

eredménykötelem: munkaeredmény szolgáltatása vállalkozói díj ellenében. A 

munkabérszerződésben a munkavállaló folyamatos munkavégzésre szerződik a 

munkával töltött idővel arányos munkabér ellenében.  

Brissonius természetesen nem a modern dogmatikai szempontok szerint közelíti 

meg a témát. Szerzőnk a szerződési formulákat gyűjti össze; ennek jegyében itt is a 

tipikus szerződési tárgyak szerint csoportosít. A részletek tárgyalása előtt vessünk 

egy pillantást arra, hogyan vázolja Gaius e szerződés lényegét (Gai. 3, 142-144): 
 

A bérlet hasonló szabályokkal jön létre (mint az adásvétel). Ugyanis, amíg nem 

állapítottak meg határozott bérleti díjat, úgy tűnik, nem jön létre bérlet. Épp ezért, ha a 

bérleti díj megállapítását más becslésére bízták, pl. amennyire Titius majd értékeli, 

felmerül a kérdés, vajon létrejött-e bérlet? Ez okból, ha én a tisztítónak tisztítás és 

karbantartás végett, a foltozónak foltozás végett ruhákat adtam át, anélkül, hogy akkor 

rögtön bármiféle bérben megállapodás történt volna, később pedig majd annyit fogok 

adni, amennyiben majd egymás között megállapodunk, kérdés, vajon létrejön-e a 

bérlet? Ugyanígy, ha odaadtam neked használatra egy dolgot és ennek fejében tőled 

szintén használatra kaptam egy másik dolgot, kérdés, vajon bérlet jött-e létre?1271  

 

Gaius először itt is azt vizsgálja, hogy melyik jogi pillanatban jön létre a kötelem, 

mikor keletkeznek a joghatások a megállapodásból, amelyeket perrel ki lehet 

kényszeríteni. A locatio conductio (az adásvételhez hasonlóan) már a puszta 

megegyezéssel, az egybehangzó akaratnyilvánítással létrejön. Semmilyen 

formakényszert nem ír elő a jog. A consensus itt is akkor áll fenn, ha a felek a 

szerződés lényeges tartalmi elmeiben megállapodtak. A l. c. mindhárom típusa 

visszterhes szerződés; Gaius a bérleti díjban való megállapodásban látja a civilis 

causát. A 2. századi jogtudós megint csak az egyik fél szolgáltatási kötelezettségét 

emeli ki. Feltehetően abból indul ki, hogy a bérleti szerződés tárgya, a megrendelés 

tartalma vagy a munkavégzésre felajánlott munkaerő a locator szerződési ajánlata, 

amely nem kíván külön alkut. A conductor azzal, hogy alkuba kezd az 

ellenszolgáltatásról, már elfogadta a szerződő partner által felajánlott szolgáltatást. 

                                                           
1270 V. ö. Molnár 1984: 2227sqq.; Fiori 1999: 361 s.; és átfogóan, a legújabb irodalom bemutatásával 

Pókecz Kovács 2001: 337-359. 
1271 Brósz Róbert fordítása. 
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A továbbiakban Gaius elhatárolási problémákkal foglalkozik, amelyek 

tulajdonképpen a praxisban elterjedt, atipikus szerződéseket megjelenítő szerződési 

formulákhoz kapcsolódnak (Gai. 3, 145-147): 
 

Úgy látszik, hogy az adásvétel és a bérlet annyira rokonságban van egymással, hogy 

bizonyos esetekben meg szokták kérdezni, hogy vajon adásvételt vagy bérletet 

kötöttek-e? Például, ha egy dolgot örökre bérbe adtak, ami a municipiumok földjeinél 

fordul elő, amelyeket azzal a kikötéssel adnak bérbe, hogy mindaddig, amíg a 

bérösszeget (vectigal) megfizetik, sem a bérlőtől, sem az ő örökösétől nem veszik el a 

földbirtokot. Mégis inkább az a vélemény, hogy ez is bérlet. További kérdés, ha a 

gladiátorokat azzal a kikötéssel adtam neked oda, hogy minden egyesért, aki épen 

kerül ki, a fáradságért húsz dénárt adnak nekem, azokért pedig, akiket megöltek vagy 

akik megsebesültek ezer dénárt, kérdés vajon adásvételt vagy bérletet kötöttek-e? És 

inkább azt az álláspontot fogadták el, hogy azok vonatkozásában, akik épen kerültek 

ki, bérlet tűnik megkötöttnek, azokra nézve azonban, akiket megöltek, vagy akik 

megsebesültek, adásvétel. És ez a történetbõl kitűnik, mivelhogy tulajdonképpen 

feltételesen történt mindegyiknek az adásvétele vagy bérlete. Ugyanis már nincs 

kétség, hogy föltételesen is el lehet adni, vagy bérletbe lehet adni dolgokat. Ugyanígy 

kérdezhető, ha egy aranyművessel megegyeztem, hogy ő a saját aranyából 

meghatározott súlyú és meghatározott formájú gyűrűket csinál nekem, és ezért 

mondjuk kétszáz dénárt kap, vajon adásvétel vagy bérlet jött-e létre? Cassius azt 

mondja, hogy az anyag tekintetében adásvétel történt, a munka tekintetében pedig 

bérlet. De a legtöbbnek az a véleménye, hogy adásvétel jött létre. Ha azonban a 

magam aranyát adtam oda, a munkájáért meghatározott összeget állapítva meg, 

elfogadott, hogy bérleti szerződést kötöttünk.1272 

 

A bérleti szerződést határozott vagy határozatlan időre kötötték Rómában is. A 

határozott időre szóló dologbérlet a szerződési gyakorlatban többnyire öt évre jött 

létre. Öt év jelentett egy adóciklust (lustrum), ötévenként került sor a census 

felmérésére is. A lakásbérletek és a mezőgazdasági kishaszonbérletek is lejártak, a 

bérlők kiköltöztek, és újra kiírták árverésre (bérleti szerződés kötésére árverés útján) 

az ingatlant.
1273

 Gaius felveti a problémát, hogy a határidő atipikus meghatározása 

érinti-e a szerződés jogi minősítését. Más szerződésről van-e szó, ha a bérlő száz 

évre vagy örök időkre veheti át használatra és gyümölcsöztetésre az ingatlant. Ilyen 

hosszú lejáratú szerződéseket kötöttek például a vidéki városok, a városi földek 

bérbeadására megművelés céljából, magánszemélyekkel. A bérlő pozíciója ekkor 

persze sokkal erősebb, a bérbeadó nem kergetheti el a bérleményből, amíg 

rendszeresen, szerződésszerűen fizeti a bérleti díjat. 

Szintén határesetet képez az a megállapodási modell, amelyet gladiátorok bérbe 

adásánál szoktak alkalmazni. Az ünnepi játékokon a császárkori Rómában évente 

gladiátorok tömege lépett az arénába. A gladiátorok kiképzése és kereskedelme 

külön iparággá vált, a gladiátor-iskolák tulajdonosai szállították a magisztrátusoknak 

és a magánszemélyeknek egyaránt a különböző fegyvernemekben küzdő harcosokat. 

A jól kiképzett, sokszor híres gladiátorok objektív, piaci értéke igen magas volt.
1274

 

A legtöbb érdeklődő csak egy fellépés erejéig akarta igénybe venni szolgáltatásaikat, 

                                                           
1272 Brósz Róbert fordítása. 
1273 Frier 1980: 34sqq. 
1274 Egy rendkívüli esetről tudósít Suet. Cal. 38, 2; Szaivert / Wolters 2005 2005: 116. 
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ezért (akár rabszolgák voltak, akár szabadon születettek) pusztán bérelni akarták 

őket a harcra. A bérlet tárgya, a gladiátor tevékenysége azonban magas immanens 

rizikót foglalt magában: a küzdelemben súlyosan megsérülhetett vagy akár el is 

pusztulhatott a harcos.
1275

 Nem áll rendelkezésünkre statisztikai felmérés arról, hogy 

milyen arányban végződött ilyen veszteséggel a fellépés. Mindenesetre a gladiátor-

bérlet szokásos formulája a bérlőre hárította ezt a kockázatot: a sebesült vagy halott 

gladiátorért nem bérleti díjat, hanem vételárat kellett fizetni. A szerződés quasi 

átfordult bérletből adásvételbe. Gaius a feltételes jogügylet szabályai alapján vezeti 

le dogmatikailag ezt a megoldást.  

Végül azzal a tartalmi problémával foglalkozik, ha a vállalkozó (kézműves, 

művész) nem csak a munkáját és szaktudását adja a munkaeredmény előállításához, 

hanem a nyersanyagot is. Ez is atipikus megállapodás, hisz  a vállalkozási szerződés 

elterjedt modellje szerint a megrendelő (locator) adna át egy anyagot 

megmunkálásra, amit a vállalkozó (conductor) magához vesz és azon produkálja a 

munkaeredményt. A Gaius által vázolt modellben tehát a vállalkozás az adásvétel 

elemeivel keveredik (az anyagra vonatkozóan). Ebből következik, hogy a 

vállalkozót az anyagra vonatkozóan jog- és kellékszavatosság terheli. 

Brissonius művének LXIV. fejezete is összeveti az adásvételt és a bérletet, amint 

azt Gaiusnál láttuk. Megállapítja, hogy a szerződés lényeges alkatrészeire 

(essentialia) vonatkozóan elengedhetetlen a konszenzus megléte a felek között. Ezt 

követően Brissonius három alapvető csoportba sorolja a locatio conductio címszó 

alatt összefoglalt szerződési formulákat: ház vagy telek bérbeadása; építési 

vállalkozás; állami (közbeszerzési) szerződések. A conductor (bérlő, vállalkozó) 

elnevezése önálló formát önt a gazdaságilag fontosabb szerződési típusoknál, ennek 

megfelelően inquilinus a lakásbérlő illetve bármely városi ingatlan bérlője, colonus 

a mezőgazdasági telek bérlője, redemptor az építési vállalkozó, publicanus az 

adóbérlő vagy manceps az állami építkezések vállalkozója.
1276

 

 

1. Dologbérlet 

A LXV – LXX. fejezet a magánszemélyek közötti bérleti szerződéseket tárgyalja. 

Az LXV. fejezetben a bérleménybe bevitt használati tárgyakról van szól. Szokásos 

volt annak kikötése, hogy a bevitt tárgyak zálogul szolgáljanak a bérbeadó javára, a 

bérleti díj megfizetésére. Ez a szerződési klauzula lakásbérlet, mezőgazdasági telek 

vagy raktárházak bérlete esetén Nerva idejére már úgynevezett tacita conventiová 

vált, azaz hallgatólagosan, kifejezett szerződési kikötés nélkül, a diszpozitív jog 

erejével fogva is érvényesíthető volt. A bevitt tárgyak azonban nem csak jogot, 

hanem kötelezettséget is keletkeztethettek a bérbeadó számára. Raktárházak 

bérbeadása esetén szokásos volt ugyanis a custodia-felelősség átvállalása a bevitt 

tárgyakra nézve. Sőt, nemesfémek és ékszerek vonatkozásában a megőrzésért való 

helytállást többnyire kifejezetten kizárta a bérbeadó az aránytalanul nagy kockázat 

miatt.
1277

 

Mezőgazdasági telek bérbeadása esetén a felek szokásosan megállapodtak a 

gondos művelésben (LXVII). A bérbeadó kikötötte továbbá a szerződéstől való 

                                                           
1275 Gedeon 2005: 118-120. 
1276 V. ö. Mateo 1999: 19sqq. 
1277 Du Plessis 2006: 424sqq.; Du Plessis 2012: 112sqq. 
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visszalépés jogát arra az esetre, ha a bérlő elhanyagolja a művelést. Sokszor bevették 

a szerződésbe azt a klauzulát is, hogy ilyen esetben az időközi újra bérbeadás 

következtében beállt károkat (pl. alacsonyabb bérleti díj) a bérlő köteles viselni és 

ezért kártérítéssel tartozik az eladó felé.
1278

 A telek felszerelését általában becsült 

értéken adták át a bérlőnek. A becsértéken való átvétel azt jelentette, hogy a 

felszerelési tárgyak (pl. létrák, hordók, öszvérek, rabszolgák) megsemmisülése vagy 

megrongálódása esetén a bérlő felelősséggel tartozott, azaz kártérítést kellett 

fizetnie. Ugyanakkor a vis maior, ellenállhatatlan erő által okozott károk (periculum, 

veszélyviselés) a bérbeadót terhelték.  

A bérleti díjat alapvetően pénzben állapították meg. Ha a bérbeadó terményt is 

átvett a bérleti díj fejében (természetbeni szolgáltatás), akkor már a szerződésben 

kikötötték, hogy bizonyos mennyiséget milyen áron fognak felszámítani. 

A szerződéstől bármelyik fél bármikor visszaléphetett; a diszpozitív jog nem 

védte a bérlőt a bérbeadó önkényes, vagy akár alkalmatlan időben való szerződés-

bontása ellen. A bérlő a szerződéstől való elállása esetén kártérítéssel tartozott a 

bérbeadónak; kérdéses azonban, hogy ezt az igényt a fizetésképtelen vagy a 

fizetésképtelenség határán álló bérlővel szemben érdemes volt-e tényleg perbe vinni. 

A felek sokszor szerződési bírságot kötöttek ki arra az esetre, ha a bérbeadó a bérleti 

idő lejárta előtt elkergetné a bérlőt, illetve ha a bérlő elszökne a bérleményről.  

A bérleménybe bevitt felszerelési tárgyak (ingóságok) és a megtermelt gyümölcs 

zálogul szolgált a bérbeadó javára, a bérleti díj megfizetésének biztosítékaként 

(LXVIII). De a bérbeadó ezen túl sokszor még kezest is követelt a bérlőtől a bérleti 

díj megfizetésére.  

A termőföld minőségének megőrzése érdekében sokszor kikötötték, hogy tilos a 

bérbe adott telken kecskéket legeltetni vagy fákat kivágni. A bérbeadó sokszor 

aggódott a telken álló lakó- vagy gazdasági épületek állaga miatt is, ezért többnyire 

kikötötte, hogy azokat változatlan állapotban (rosszabbodás nélkül) kell visszaadni 

(LXIX). Bizonyos épületekben megtilthatta a tűzrakást — számtalan ház pusztult el 

ugyanis tűzvész miatt az ókori Itáliában.
1279

  

A mezőgazdasági telek bérbeadásánál alapjában két szerződési típust használtak 

az ókorban. Itáliában sokáig a készpénzért való bérbeadás volt egyeduralkodó 

(LXX). Ennek előnye, hogy a bérbeadó a földművelés minden gondját és kockázatát 

a bérlőre háríthatja.
1280

 A szerződésileg kikötött, pénzben megállapított bérleti díj 

akkor is járt, ha a bérlő rossz időjárás vagy kedvezőtlen piaci viszonyok miatt 

pusztán csekély bevételre tett szert. Ez a bérbeadási forma azonban azt 

eredményezte, hogy a bérlők tömegesen eladósodtak, nem tudták a bérleti díjat 

időben megfizetni. Jól példázza ezt Plinius egyik levelének részlete (Plin. ep. 9, 37): 
 

Mert most kiváltképp szükséges itt maradnom, hogy birtokaim több évre szóló 

bérbeadását elintézzem, s ezzel kapcsolatban újabb intézkedéseket tegyek. Mert az 

elmúlt években a bérhátralék – bár jelentős összegeket engedtem el – egyre 

növekedett, hozzá a bérlők többségének esze ágában sincs, hogy adósságát 

törlessze.1281 

                                                           
1278 Ez a szerződési kikötés igen elterjedt volt a görög jogterületen, Jakab 2009: 13sqq.  
1279 Frier 1980: 21, 32sqq. 
1280 Kehoe 1988: 15sqq.; de Neeve 1983: 318sqq. 
1281 Muraközy Gyula fordítása. 
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A haszonbérlők rossz termés esetén reménytelen helyzetbe kerültek: a bérbeadónak 

a szerződésileg kikötött fix összeggel tartoztak, amelyet az átlagos mezőgazdasági 

év szokásos termése alapján kalkuláltak. A várt termés kiesése elvileg nem érintette 

bérfizetési kötelezettségüket. Az egyetlen megoldás az alázatos folyamodás volt, 

hogy a bérbeadó mérlegelje kétségbe ejtő helyzetüket és engedje el a bérfizetést. 

Ilyenkor általában a régió bérlői közösen folyamodtak a bérbeadóhoz, és úgy kérték 

a bérelengedés vagy a fizetési halasztás engedélyezését.
1282

  

E kétféle bérbeadási modellt elemzi Gaius is egyik döntésében, amely D. 19, 2, 

25, 6 alatt maradt ránk. Az idézet ugyan a provinciai ediktumhoz írt kommentárjából 

származik, de nem valószínű, hogy csak provincia környezetben merült volna fel ez 

a jogi probléma. A jogász a kockázatelosztás szemszögéből vizsgálja a 

mezőgazdasági kishaszonbérletet, mégpedig az Itáliában szokásos készpénzben 

kikötött bérleti díjat előíró formulából indul ki. A vis maior, az ellenállhatatlan erő 

által okozott kárt, a bérlet tárgyát illetően a locator, a termést illetően viszont 

alapjában a bérlő viselte. Szélsőséges időjárási viszonyok, szárazság, jégverés, árvíz 

stb. esetén ez adott régióban a bérlők reménytelen mértékű eladósodásához 

vezetett.
1283

 A szorító helyzet orvoslására egyetlen lehetőség létezett: a bérlők 

többnyire kollektívan folyamodtak a bérbeadó birtokoshoz, hogy bérelengedéssel (a 

bérleti díj fizetésének átütemezésével) enyhítsen anyagi nehézségeiken. A bérlők 

tömeges eladósodása ugyanis társadalmi méretű problémává vált; maga a bérbeadó 

is érdekelt volt abban, hogy az egyébként becsületes, jó gazdának bizonyult bérlőit 

megóvja a csődtől és megtartsa őket birtokán.
1284

    

A remissio mercedis tehát az itáliai mezőgazdasági bérleti szerződések elterjedt 

modelljének, a készpénzért való bérbe adásnak a kockázatelosztási szabályaihoz 

kapcsolódik, annak hiányosságait próbálja orvosolni. Gyökeres megoldást kínál 

viszont a bérleti szerződés másik fajtája, a részes haszonbérlet (colonia partiaria), 

amely görög földön már régen ismert és népszerű volt, de Itáliában csak a Kr.u. 2. 

században terjedt el.
1285

 Ez a bérleti típus megosztja a mezőgazdasági termelés 

kockázatát a bérlő és a bérbeadó között: a bérlő a termés bizonyos hányadával 

tartozik a bérleti díj ellenében.
1286

 De már Plinius is mérlegeli, hogy a részes bérlet 

több beruházást és ráfordítást követel a bérbeadótól: kénytelen ellenőrizni a 

termelési folyamatot, hogy kivédje a bérlő hanyagságának vagy hűtlen kezelésének a 

kockázatát. 

 

2. Vállalkozások mezőgazdasági munkák elvégzésére 

A mezőgazdasági termeléshez tartozik, de a vállalkozási szerződés formáját ölti a 

jogéletben a termés betakarítására vagy a nyáj legeltetésére bevált gyakorlat, hogy 

vállalkozót alkalmaznak ezen munkák elvégzésére (LXXVII). Brissonius Cato 

szerződési formuláit idézi itt az olajbogyó leszedéséről, az olaj előállításáról és a 

szőlő szüreteléséről. 

                                                           
1282 Plinius ep. 9, 37, 3-4; ep. 3, 19; ep. 10, 8, 5. 
1283 Molnár, 1994: 169sqq. 
1284 Az ifjabb Plinius többször is foglalkozik leveleiben ezzel a problémával, v. ö. Plin. ep. 9, 37, 3-4; 3, 

19; 10, 8, 5.  
1285 V. ö. Columella 1, 7, 1. 
1286 De Neeve 1983: 296sqq.; Kehoe 1992: 32sqq. 



 221 

A mezőgazdasági telek speciális szakértelmet igénylő vagy nagy 

munkaintenzitást követelő munkáit az ókorban többnyire árverés formájában adták 

ki vállalkozóknak, akik bzonyos munkaeredmény szolgáltatására szerződtek. Ide 

tartozik a LXXVII. fejezetben tárgyalt mészégetés, az olajbogyó leszüretelése vagy 

az olívaolaj készítése. Brissonius ezek szerződési formuláinak ismertetésénél 

kizárólag Cato De agri cultura című művére támaszkodik. A humanista tudós tehát 

feltételezi, hogy a Kr.e. 2. századból származó szerződési minták még 

évszázadokkal később is használatban voltak. 

A mészégetés a dominus, az árverést kiírató magánszemély telkén, az ő általa 

rendelkezésre bocsátott területen, az ő nyersanyagából zajlott. A rövid szerződési 

formulából nem világos, hogy a telektulajdonos évekre átengedte a természeti 

erőforrás kiaknázását ellenszolgáltatás ellenében vagy a saját szükségletére szeretett 

volna bizonyos mennyiségű meszet előállíttatni.
1287

 Az első variációra párhuzamként 

idézhető a telken lévő agyagbányák bérbeadása fazekasoknak, akik készpénzben 

vagy természetben (azaz például égetett agyagedények formájában) fizették a bérleti 

díjat.
1288

 Az olajbogyó szüretelése és az olívaolaj készítése esetén kétségkívül arról 

van szó, hogy a telektulajdonos nem rendelkezik elegendő munkaerő-kapacitással, 

ezért úgynevezett „bandagazdáknak‖ adja ki elvégzésre a munkát.
1289

 Figyelemre 

méltóak itt a felelősségi szabályok: a vállalkozó gondos és hozzáértő munkavégzése 

általában elvárt volt; a szakértelem hiánya vagy a gondatlan munka révén okozott 

károkért felelősséggel tartozott.
1290

 

 

3. Építési szerződés 

A LXXI – LXXVI. fejezet az építési szerződéssel foglalkozik. Az insula, bérház 

építése Rómában külön üzletágat képzett, erre specializálódott vállalkozókkal. A 

vállalkozói díjat vagy átalányban, vagy mérték szerint kötötték ki. Az első esetben a 

vállalkozó egy fix összegért, kulcsrakész állapotban kötelezte magát a teljesítésre, 

míg a második esetben a felépített mű mértéke szerint (pl. a fal hossza, a tető 

mérete) fizették (LXXI). A felek részletesen szabályozták a szerződésben, hogy 

milyen építőanyagot melyik fél szolgáltat.
1291

 Ha a vállalkozó szállította az anyag 

egy részét, akkor annak minőségét és fajtáját is rögzítette a megegyezés. Fontos 

kérdés volt még az átadás-átvétel, mert ebben a jogi pillanatban vált joghatályossá a 

teljesítés illetve szállt át a veszély (periculum). Az átvétel minőségi és mennyiségi 

ellenőrzést is jelentett egyben. Többnyire a megrendelő, de harmadik személy vagy 

a vállalkozó javára is ki lehetett kötni az átvétel jogát.
1292

  

A LXXII. fejezet feliratos forrást ismertet, amelyben egy vidéki város (colonia) 

ír ki középítkezést. A közületek magánvállalkozókkal kötöttek szerződést a 

közmunkák elvégzésére. A kedvező ár elérése érdekében árverés formájában 

keresték meg a szerződő partnert (ma versenytárgyalásról vagy közbeszerzési 

eljárásról beszélhetnénk). Brissonius a lex parieti faciundo Puteolana
1293

 szövegét 

                                                           
1287 Maróti 1966: 61sqq. 
1288 V. ö. D. 19, 2, 15, 6. 
1289 V. ö. Thielscher 1963: 343sqq., Molnár 1994: 43, Pókecz Kovács 1996: 214sqq. 
1290 Lübtow 1957: 271-272. 
1291 Jakab 2006: 76; Martin 1986: 326sqq. 
1292 Wubbe 1980: 131sqq.; Rainer 1992: 314sqq. 
1293 FIRA III Nr. 153. 
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idézi, amely közismert és érdekes példája a „közbeszerzési eljárás‖ keretében kötött 

szerződéseknek.  

A szakirodalomban vitatott, hogy az állami és a magánszemélyek közötti építési 

szerződések milyen viszonyban állnak egymással.
1294

 Valószínűnek látszik, hogy a 

köztársaság korában az állami építkezéseknél kifejlesztett szerződési formulák 

mintául szolgáltak a magánszemélyek közti szerződési formulákhoz.
1295

 A Kr.e. 

105-ben datált felirat Puteoli városából
1296

 származik és a város védőfalainak 

megerősítésére szóló vállalkozási szerződés árverésre való kiírását örökíti meg. A fal 

a Szerapisz-templom előtt húzódott. A szöveg a konzulok szerinti dátumozással 

kezdődik, amit az elvégzendő munka rövid megnevezése követ (5-6. sor). A 

vállalkozó köteles személyi és dologi biztosítékot adni: kezest állítani és telkeket 

lekötni zálogul (7-8. sor). Érdekes a részletes, az építkezés minden lépésére kiterjedő 

szabályozés: a vállalkozó vágjon ajtónyílást a falba (ami 6 láb széles, 7 láb magas 

legyen). A szerződés pontosan szabályozza a beépítendő ajtótok és az áthidaló 

gerenda méretét, anyagát, minőségét (12-19. sor). A munka leírása hasonló 

precizitással folytatódik. A szerződéstan szempontjából nem annyira a technikai 

részletek, hanem inkább a felelősségi és veszélyviselési klauzulák bírnak 

jelentőséggel.  

A közbeszerzési eljárás menetét, az illetékes magisztrátusokat és az elszórva 

ránk maradt szerződési klauzulákat ismerteti a LXXIII. fejezet. Ezt követően ismét a 

magánépítkezésekhez tér vissza Brissonius: Cato (agr. 14) szerződési formuláját 

idézi az ideális villa (lakó- és gazdasági épületegyüttes) megépítéséről. Figyelemre 

méltó a mérték szerinti díjszabás gyakorlata.
1297

 

Florentinus hangsúlyozza, hogy az építési tevékenység kockázata a periculum 

specifikus faját képezi, amit elhatárol a vis maior klasszikus eseteitől (D. 19, 2, 36):  
 

Ha a munkát átalányba adták ki, akkor a vállalkozó viseli a veszélyt az átvételig. Ha 

azonban úgy kötötték meg a szerződést, hogy „láb‖ vagy más hosszmérték szerint kell 

teljesíteni, akkor a vállalkozó csak addig viseli a veszélyt, amíg a lemérés meg nem 

történik. És mindkét esetben a megrendelő viseli a hátrányt, ha rajta állt, hogy a 

munka nem került átvételre vagy lemérésre. Ha azonban vis maior (ellenállhatatlan 

erő) következtében pusztul el a mű az átvétel előtt, akkor a megrendelő viseli a 

veszélyt, hacsak nem másban állapodtak meg. A megrendelő javára ugyanis nem kell 

többért helytállni, mint amit a saját fáradsága és munkája révén elérhetett volna. 

 

Az immanens, szerződés-specifikus kockázatot a conductor (vállalkozó) Florentinus 

esetében az adprobatio lebonyolításáig viseli. Ez a kockázat a szóban forgó bérház 

építésénél is releváns és itt is a vállalkozót terheli. 

Jogesetünk jól példázza, hogy modern jogi terminológiánk és általánosító 

dogmatikánk alkalmatlan az ókori római szerződési gyakorlat, a jogélet precíz 

ábrázolására.
1298

 Az okirati gyakorlat feldolgozása révén élesebb kontúrokat 

                                                           
1294 Mayer-Maly 1956: 19; Lübtow 1957: 243; Ries 1989: 5sqq.; Pókecz Kovács 2005: 427. 
1295 Zlinszky 1995: 677sqq. 
1296 Puteoli a Nápolyi öböl észak-keleti részén fekvő jelentős kikötőváros volt; ma Pozzuoli terül el az 

ókori település romjain. 
1297 Pókecz Kovács 1996: 74sqq.  
1298 Wolff 1967: 687. 
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nyerhetünk. A szerződési formulák tipikus klauzulái a jogügylet gazdaságilag 

releváns, markáns pontjait jelölik, amelyek szerződési szabályozást illetve jogtudósi 

értelmezést igényelnek.
1299

 A szocio-ökonomikus kontextus vizsgálata 

nélkülözhetetlen a jogviszony történetileg korrekt értelmezéséhez.
1300

 

Számos Digesta-beli jogeset tanúsítja, hogy Rómában gazdaságilag jelentős 

építőipar virágzott. Az insula címszó alatt elérhető fragmentumokat átolvasva 

sokrétű információhoz jutunk a korabeli technológiáról, munkaszervezésről, a 

vállalkozók hierarchiájáról ill. az építkezések minőségéről és kockázatáról. 

Papinianus arról tudósít, hogy valaki tévedésből idegen telken épít fel egy 

insulát; meglepő módon a jogász az épület elvitelét (tollere) ajánlja.
1301

 Máshol arról 

olvashatunk, hogy valaki ellopott (elvitt) egy insulat.
1302

 Úgy látszik, hogy könnyű, 

faszerkezetes építmények készültek (talán némileg hasonlóak voltak ezek a mai 

elemes félkész- vagy készházakhoz), amit a helyszínen gyorsan összeácsoltak, de 

épp olyan gyorsan le is tudtak bontani. Az olcsó és gyors építési technika számtalan 

esetben katasztrófákhoz vezetett. Meglepően sokszor beszélnek a jogászok a 

bérházak összedőléséről: pl. a lakbért előre kifizették egy évre, de a bérház már hat 

hónap múlva összeomlott.
1303

 Alfenus
1304

 és Africanus
1305

 hasonló esetekről számol 

be, ahol azonban a tulajdonos még időben le tudta bontatni az épületet. Másutt arról 

olvasunk, hogy a bérházat (összedőlésétől tartva) erős gerendákkal dúcolják alá.
1306

 

A bérházakba fektetők könyörtelen spekulációját mutatja Pomponius haszonélvezeti 

kikötése, amely a haszonélvezőnek megtiltja az emeletráépítést.
1307

 Ellenállhatatlan 

erő behatásával csak egyetlen egy forráshelyben találkozunk – Africanus egy 

földcsuszamlásról tudósít;
1308

 egyébként úgy tűnik, hogy elsősorban az olcsó építési 

mód és az építőanyagok elöregedése idézte elő a baleseteket. 

Rómában a bérházak üzemeltetése viszonylag nagy kockázattal járó üzletnek 

számított. Gellius és Apuleius egyaránt arra hivatkozik, hogy elsősorban a gyakori 

tűzesetek veszélyeztették ezt a befektetést.
1309

 A klasszikus római jogászok is 

gyakran idéznek responsumaikban tűzeseteket.
1310

 

A panaszolt rizikófaktorok ellenére úgy tűnik, hogy az insulák építése és 

bérbeadása közkedvelt és nyereséges vállalkozás volt. Paulus arról tudósít, hogy egy 

                                                           
1299 Jakab 2006: 72-74. 
1300 Bürge 1998: 152sqq. 
1301 Pomp. D. 6, 1, 27, 5; hasonlóan Ulp. D. 6, 2, 11, 9-10. 
1302 Ulp. D. 6, 2, 11, 9-10. 
1303 Ulp. D. 19, 2, 19, 6. 
1304 Alf. D. 19, 2, 30 pr. 
1305 Afr. D. 19, 2, 35 pr. 
1306 Gai. D. 3, 5, 5, 13; Ulp. D. 3, 5, 9, 1; Ulp. D. 3, 5, 16; Ulp. D. 10, 3, 4, 4; Paul. D. 13, 6, 17, 3; Pomp. 

D. 13, 7, 8 pr.; Ulp. D. 15, 3, 3, 8; Afr. D. 16, 1, 17, 2. 
1307 Pomp. D. 7, 1, 19 pr. A szerződési klauzulák szerepét hangsúlyozza a szolgalmaknál Knütel 2002: 

352-358. 
1308 Afr. D. 19, 2, 33. 
1309 Gell. NA 15, 1, 1-3; Plutarch. Crassus 2, 5, 34, 1. Egy insula-tűzről tudósít Pomp. D. 13, 7, 8 pr.; Alf. 

D. 18, 6, 12 pr.; Ulp. D. 19, 2, 9, 1; Pomp. D. 45, 1, 15; Paul. D. 4, 3, 18, 2; Ulp. D. 4, 4, 11, 5; Ulp. D. 9, 

2, 27, 8. A gazdasági-társadalmi háttérhez l. Frier 1980: 21, 32sqq. 
1310 Alf. D. 18, 6, 12 pr.; Ulp. D. 4, 4, 11, 5; Pomp. D. 45, 1, 15. 



224 
 

haszonélvezettel terhelt insula tulajdonosa felgyújtotta az objektumot, hogy a 

helyére az értékes építési telken új, most már tehermentes bérházat emelhessen.
1311

 

Érdekes probléma, hogy általában hogyan finanszírozták ezeket az építkezési 

munkákat és házrenoválásokat. Pomponiusnál A úgy ad el B-nek egy insulát, hogy a 

vételár bizonyos pénzösszegből és egy másik insula helyreállításából áll.
1312

 A vevő 

tehát csak részben fizetett készpénzzel, túlnyomóan munkateljesítménnyel. Paulus 

kommentál egy jogügyletet, ahol A épít B számára Karthágóban egy insulát, B pedig 

A számára Rómában emel egy bérházat.
1313

 Pomponius kiindulási esetünkhöz 

hasonló tényállásról számol be: A elad B-nek egy telket certo pretio és azzal a 

kikötéssel, hogy B részére a majdan elkészült bérház fele tulajdonát 

visszaruházza.
1314

 Mivel a vételár legalább részben pénzből áll, a jogász elismeri 

adásvételnek a jogügyletet. 

A fenti példák mutatják, hogy a telek- ill. bérháztulajdonosok sokszor likviditási 

problémákkal küszködtek. Úgy tűnik továbbá, hogy az építési vállalkozók szívesen 

szerződtek készpénzmozgás nélküli üzletekre. Munkateljesítményük komoly piaci 

értéket képviselt; természetbeni szolgáltatás esetén a költségvetés kalkulációjánál és 

a kivitelezésnél gazdaságosabban kalkulálhattak, ügyesebben gazdálkodhattak az 

anyaggal és a munkaerővel, gazdaságosabban szervezhettek; azaz összességében 

könnyebben szerezhettek megbízásokat, jobban tudták állni a harcot a 

konkurenciával. Tipikus példát ismertet Ulpianus egyik döntésében (D. 19, 5, 13, 1 

Ulp. 30 Sab.): 
 

Julianus digesztáinak tizenegyedik könyvében írja: ha a telkemet a tulajdonodba adom 

(azzal a kikötéssel), hogy miután azon egy bérházat építettél, annak egy részét rám 

visszaruházd – ez nem adásvétel, mivel vételár helyett a dolgom egy részét kapom 

vissza; nem is megbízás, mivel nem ingyenes (ügylet) és nem is társaság, mivel 

társaságra szerződve senki sem mond le a tulajdonjogáról.  

 

A forrás a Digestában ugyan a 19, 5 titulus alatt található (De praescriptis verbis et 

in factum actionibus), de tartalmát illetően szemmel láthatóan építési vállalkozással 

foglalkozik, bár atipikus szerződés keretében. Ego átruházza Tu-ra egy építési telek 

tulajdonát azzal, hogy Tu azon bérházat építsen és a kész insula tulajdoni hányadát 

ruházza vissza rá. Ulpianus igyekszik a jogélet szokványos esetét a jogtudomány 

logikusan felépített, zárt rendszerében, a szerződési jogban elhelyezni. Az elméleti 

megközelítés mögött az a praktikus kérdés rejlik, hogy a felek szerződésszegés 

esetén milyen keresetet indíthatnának. Iulianus azonban olyan speciális kétoldalú 

obligatioról tudósít, amely alig illeszthető be a római szerződések típuskényszeren 

alapuló rendszerébe. Az adásvételi és a megbízási jogviszony létrejöttét cáfoló érvek 

nélkülözhetetlen fogalmi elemek hiányára építenek, ezért azonnal meggyőznek; 

ezzel szemben úgy tűnik, hogy a jogász a társasági szerződés megítélésénél kicsit 

zavarban van. További példákat idéz, hogy modern fogalmaink szerint 

                                                           
1311 Paul. D. 4, 3, 18, 2. A nyereségi esélyekhez l. Frier 1980: 31sqq. Az építési előírásokat ismerteti 

Robinson 1992: 34sqq. 
1312 Pomp. D. 19, 1, 6, 1; hasonlóan Ner. D. 19, 5, 6, ahol az ellenszolgáltatás kizárólag 

munkateljesítményből áll. 
1313 Paul. D. 19, 5, 5, 4. 
1314 Pomp. D. 19, 1, 6, 2. 
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rendszeridegen dologi jogi érvelését szemléletesebbé tegye. A szöveg (itt 

helytakarékosság miatt mellőzött) folytatásában egy rabszolgafiúról beszél, akit 

kitanításra ill. egy nyájról, amelyet legeltetésre adtak át; a birtok átvétele a jogász 

számára nem akadály a társasági jogviszony illetve az actio pro socio elismerésekor. 

Az indoklás igen tömör: „Senki sem szűnik meg tulajdonos lenni, ha társasági 

szerződést köt.‖ 

Mérlegeljük az érdekviszonyokat a jogesetben! Ego rendelkezett egy építési 

telekkel, de nem volt tőkéje a beépítésére. Tu jól menő építési vállalkozást vezetett, 

de kevés befektethető tőkével bírt, azaz nem tudott telket venni. Mindketten 

szívesen fektettek volna a kockázatosnak tartott, de jól jövedelmező bérház-üzletbe. 

A kész insulát közös tulajdonként, feltehetően társasági jogviszonyban akarták 

üzemeltetni. Kérdés, hogy miért nem alapítanak azonnal társaságot? A társasági 

jogviszonytól való tartózkodásnak az építkezés fázisában csak egyetlen logikus 

magyarázata lehet. Tu, az építési vállalkozó valószínűleg nem akarta kiteregetni az 

üzleti titkait: sem az üzleti könyvét, sem a kalkulációját nem óhajtotta leendő társa, 

Ego elé tárni, ezért kerülte a társasági jogviszonyt az építkezés ideje alatt. 

Valószínűleg elesett volna nyeresége tetemes részétől, ha közös nyereségre és 

veszteségre, pontos elszámolási viszonyban bonyolítják le már az építkezést is.  

Ebből azt látjuk, hogy az építési telek tulajdonának átruházása nem a 

telektulajdonos érdekében állt, ahogyan azt Backhaus vélte;
1315

 Éppen ellenkezőleg, 

az építési vállalkozó érdekében állt a dolog, akinek ezáltal nyílt lehetősége arra, 

hogy az építkezés menetét – és főleg költségvetési és kivitelezési kalkulációját – a 

saját kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa. Beruházásainak piaci ellenértékét a 

felépítendő bérház egyketted tulajdoni hányadával honorálta a szerződő partner.  

 

4. Fuvarozási szerződés 

Brissonius viszonylag röviden foglalkozik a fuvarozási szerződéssel (LXXX). Kevés 

szerződési formulát idéz és alig kommentálja őket. Felismeri és ismerteti azonban 

azt a lényeges körülményt, hogy a teher- és személyfuvarozás vagy vállalkozási, 

vagy bérleti (charter) szerződés keretében zajlott le már az ókorban is.  

A Ptk. 448. § (1) szerint a fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás 

ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek 

kiszolgáltatni. A fuvarozót tehát két fő kötelezettség terheli: a küldemény 

továbbítása és annak szerződésszerű átadása.
1316

 Modern jogunk kiveszi a fuvarozási 

szerződés hatálya alól a személyfuvarozást, valamint a vasúti, víz és légi fuvarozásra 

speciális szabályokat irányoz elő. Az ókorban a fuvarozás nem volt ennyire 

részletesen szabályozva az un. diszpozitív jogban. A személyfuvarozás, a vízi- vagy 

közúti fuvarozás alapjában egységes szabályok alá esett. Ugyanakkor a szerződési 

gyakorlatban kialakultak az egyes fuvarozási típusokra jellemző szerződési 

formulák, amelyek az adott gazdasági tevékenység tipikus kockázatát és felelősségi 

mércéit szokásjogi úton rendezték. A jegyzők, írnokok spontán jogformáló 

tevékenysége illetve a formuláskönyvek által összefoglalt és terjesztett jogi kultúra 

nagyobb jelentőséggel bírt, mint napjainkban.
1317

  

                                                           
1315 Backhaus 2004: 257sqq. 
1316 V. ö. Bíró 1998: 152, 157. 
1317 A mai joggyakorlatban az Általános Szerződési Feltételek töltenek be hasonló szerepet. 
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A fuvarozási szerződések mindennapi gyakorlatát az ókori Római Birodalomból 

viaszos táblák és papiruszok tanúsítják.
1318

 Az ókori források szerint kétféle 

behajózási módszer létezett (és mindegyik sajátos joghatásokkal járt). Az 

alkalmazott technológiából eredő eltérő joghatásokat a precíz rómaiak szemléletesen 

tárgyalják (D. 19, 2, 31 Alfenus):  

 
(Alfenus) azt válaszolta, hogy a vállalkozási szerződésnek két fajtája van: vagy 

ugyanazt (a dolgot) kell visszaadni … vagy ugyanabból a fajtából (ugyanannyit) kell 

visszaadni ... Ha viszont mindegyik (kereskedő) búzája deszkákkal el volt különítve, 

vagy kosarakban illetve amphorákban lezárva … vagy ha úgy adták át, hogy 

hasonlóval lehet teljesíteni … (a hajóba … többen a gabonát összeöntötték). 

 

Alfenus, a Kr.u. 1. században élt jogtudós
1319

 magyarázza, hogy a hajósok a gabonát 

kétféle módon vehetik át szállításra: vagy arra kötelezik magukat, hogy ugyanazt a 

dolgot adják vissza, vagy ugyanabból ugyanannyit. Az idem reddere a mensura, a 

kimérés nélküli átvétel és visszaadás kikötése. Erre akkor van mód, ha a gabona jól 

elkülönítve, az átadott rakományt mindvégig azonosíthatóan tárolva (specifikus 

szolgáltatás) kerül sor a szállításra. Ilyen pl. a zárt tömlőkben, kosarakban, 

amphorákban történő berakodás. Több szállíttató esetén az azonosítást az is kellően 

biztosítja, ha szeparált, pallókkal elválasztott rekeszekbe öntik a gabonát (bár a 

mérésről ekkor már nem lehet lemondani). Ez a szállítási mód azonban igen 

helyigényes és költséges.
1320

 Nagy mennyiségű gabona fuvarozása esetén általában a 

hajó rakterébe való beömlesztés volt a fuvarozás szokásos módja. Ebben az esetben 

a berakodáskor és a kirakodáskor is le kellett mérni az egész mennyiséget. Sok 

szerződésben a fuvardíjat is az űrmérték alapján állapítják meg, pl. 28 drachma 

minden 100 artabae után.
1321

  

A gabonát a fenti esetben tehát gondosan kimérték és a hajó rakterébe 

ömlesztették. A hajós által kiállított átvételi elismervény azzal a joghatással bír, 

hogy a hajós a célkikötőben pontosan ugyanannyi gabona átadására köteles, mint 

amennyit átvett; azaz objektív felelősség terheli a gabona tömegét illetően. Ha 

fuvarozás közben elfolyik a gabona, ellopnak belőle vagy a kirakodáskor bármilyen 

okból kevesebb a lemérés eredménye, a hajós exkulpálási lehetőség nélkül felel a 

hiányzó mennyiségért. 

Az okiratok néha azt is pontosan megnevezik, hogy a berakodáskor milyen 

mértéket használtak; pl. kimérve Athéné templomának mércéjével.
1322

 Esetleg a 

mércét is a hajóra viszik, hogy a célkikötőben biztosan ugyanolyan mérési 

eredményre jussanak. 

A mérés lebonyolításáról ill. az ezzel kapcsolatos problémákról informál CIL III 

14 165 (=ILS 6987).
1323

 Az Arles-i hajósok öt corpusa (szakmai egyesülete) 

panasszal fordult a gabonaszállítást felügyelő tisztviselőhöz. A feliratból hiányzik a 

rendelkező magisztrátus megnevezése, de valószínűleg a praefectus annonae volt a 

                                                           
1318 Jakab 2000: 272sqq.; Jakab 2006: 87. 
1319 Kunkel / Liebs 2001: 29. 
1320 Jakab 2006: 89sqq. 
1321 Perzsa eredetű űrmérték, amely Egyiptomban igen elterjedt volt a gabona mérésére.  
1322 P.Oxy. XLV 3250 (Kr.u. 63), vagy P.Oxy. XVII 2125 (Kr.u. 220-1). 
1323 A felirathoz v. ö. Sirks 1991: 98sqq.; Höbenreich 1997: 86sqq. 
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címzett, akinek válaszát örökíti meg a felirat, amely Septimius Severus és Caracalla 

császárok idejéből (Kr.u. 211-17) származik. A navicularii a gabona kimérésekor 

elhatalmasodott visszaélések miatt tiltakoztak, és azzal fenyegetőztek, hogy 

visszalépnek a szerződéstől és beszüntetik a fuvarozást. Feliratunk tanúsága szerint a 

praefectus annonae arra utasította az adott körzetben tevékenykedő procuratort, 

hogy intézkedjen az anomáliák megszüntetéséről. A szövegből arra lehet 

következtetni, hogy a mensores, akik az állammal szintén pusztán szerződéses 

viszonyban álló magánvállalkozók voltak, több esetben is a hajósok kárára hamisan 

mérték át a gabonát. A decretum ugyanis hangsúlyozza, hogy a további anyagi 

veszteségek elkerülése érdekében un. regulae ferrae, mércével ellátott vasrudak 

szerelendők fel a hajók oldalán; valamint kísérőt kell adni a gabonaszállítmányok 

mellé. 

Arra az esetre, ha hiány mutatkozik a célkikötőben, több okirat szerződéses 

bírságot irányoz elő. Egyes papiruszok szerint a nauklerosz köteles megfizetni a 

teljesítés helyén aktuális piaci árat; másutt a felek már előre rögzítik a 

szerződésükben az egységenkénti „árfolyamot.‖
1324

 

Rabszolgák behajózása esetén a fuvardíjat darabonként kötötték ki a felek. Már 

Labeo utal rá, hogy a kockázatelosztás különös szabálya érhető tetten abban a 

klauzulában, hogy a megrendelő csak az élve megérkezett rabszolgák után fizet.
1325

 

Charter-szerződésekben átalányban, de esetleg súly, szám, mérték szerint is ki 

lehetett kötni a bérleti díjat. 

Általános jelenség, hogy az állammal kötött fuvarozási szerződésekben a hajós 

szerződésileg átvállalja a „tengeri veszélyt.‖ Ez a kockázattelepítés egyaránt 

megtalálható az egyiptomi görög-hellenisztikus papiruszokban és az itáliai 

forrásokban. Most csupán két olyan forrást idézek, amelyek mutatják, hogy csak 

kivételesen, igen válságos időkben tértek el ettől a modelltől – ekkor is csak azért, 

hogy a valamilyen okból vonakodó fuvarozókat kedvezményekkel vegyék rá az 

együttműködésre.  

Így például a 2. pun háború idején (Kr.e. 215-ben) akadozott a Hispániában 

harcoló csapatok ellátása. Publius és Cn. Scipio, a két római hadvezér jelentős 

katonai sikerekről tudott a szenátusnak beszámolni, de eredménytelenül sürgették az 

utánpótlást: a légióknak sürgősen zsoldra, ruhára és élelemre lett volna szüksége, de 

a tengeri fuvarozás akadozott. Ennek fő oka viszont abban állt, hogy az 

államkincstár üres volt, ezért nem tudtak fuvarozási közszerződéseket kiírni. Az 

„atyák‖ úgy döntöttek a szenátusban, hogy Fulvius praetor álljon a népgyűlés elé, 

számoljon be az állam nehéz helyzetéről és szólítsa fel azokat a vállalkozókat és 

pénzembereket, akik vagyonukat korábban állami szerződésekből szerezték 

(tipikusan a publicani), hogy a hispániai hadseregnek történő szállításoknál adjanak 

fizetési haladékot az államnak és vállalják a fuvarozást átmenetileg ellenszolgáltatás 

nélkül is, de azzal a feltétellel, hogy ha újra fetöltődik az államkincstár, az ő 

követelésüket fogjak először kielégíteni.
1326

 

                                                           
1324 Jakab 2006: 91sqq. 
1325 V. ö. D. 14, 2, 10 pr.-1 Labeo 1 pithanon a Paulo epitomarum. 
1326 V. ö. Bürge 1994: 398. 
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A praetor a népgyűlés elé terjesztett beszámolója után közölte, melyik napon 

lehet megpályázni a hispániai seregeknek küldendő ruházat, élelem s egyéb 

felszerelés szállítását (Livius 23, 49, 1): 
 

A kijelölt napon tizenkilenc, három haszonbérlő társaságba tömörült vállalkozó 

jelentkezett. Két feltételük volt: Az egyik, hogy ne kelljen katonáskodniuk, míg ilyen 

módon szolgálják az államot; a másik, hogy ha már a szállítmányokat behajózták, az 

állam vállalja a kárt, amit az ellenség vagy a viharok ereje okozhat. Mindkét 

feltételüket elfogadták …1327 

 

Livius szerint a felhívásra jelentkezett vállalkozók hajlandónak mutatkoztak a fenti 

feltételekkel fuvarozni, de még két további feltételt szabtak: egyrészt felmentést 

kértek a katonai szolgálat alól, másrészt módosítást követeltek a szerződési formula 

szokásos szövegében. Bennünket itt pusztán az utóbbi érdekel. A fuvarozási 

vállalkozók a hitelbe való szállítás ellensúlyozásaként azt követelték, hogy a 

„tengeri veszély‖ tipizált esetei (hajótörés, rablótámadás) ne az ő kockázatukat 

képezzék, hanem épp ellenkezőleg, az állam vállalja át most ezek veszélyét.
1328

 

A történet folytatása igen tanulságos: a történelmi esemény jól mutatja, hogy 

általában milyen gyakorlati jelentősége volt a kockázattelepítési kikötésnek (Liv. 25, 

3, 10): 
 

Ezek ketten (M. Postumius és T. Pomponius), mivel a károkért, amelyeket a 

hadseregekhez küldött szállítmányokban a vihar okozott, az állam viselte a 

kockázatot, hamis hajótöréseket jelentettek be, de még ha olyanról adtak is hírt, amely 

valóban megtörtént, azt sem a véletlen okozta, hanem ravaszul ők maguk rendezték 

meg. Régi, rozoga hajókat kevés és csekély értékű holmival raktak meg, s miután 

ezeket a nyílt tengeren elsüllyeszetették, sa legénység az előkészített csónakokon 

menekült, csalárd módon többszörös érték elvesztését jelentették be.1329 

 

A következő forrás arra is rávilágít, hogy a kockázattelepítés modifikációja 

(csalások nélkül is) lényegesen kedvezőbb gazdasági pozíciót biztosított a 

fuvarozóknak (Suet. Claud. 18, 3-4): 
 

… nihil non excogitavit ad invehendos etiam tempore hiberno commeatus. Nam et 

negotiatoribus certa lucra proposuit suscepto in se damno, si cui quid per tempestates 

accidisset …  

 

Rómában éhínség kitörése fenyegetett, ezért Claudius arra kényszerült, hogy a téli 

viharok idején is áruszállításokat szervezzen.
1330

 Köztudomású, hogy a mare 

clausum ideje alatt, ami Vegetius szerint a szeptember 14. és május 27. közötti 

időszakot jelentette (végső határidő: nov. 10 és márc. 10), a hajózási szezon 

szünetelt.
1331

 Claudius felajánlotta a kereskedőknek (negotiatores), hogy a viharok 

által okozott károkat átvállalja. Suetonius rövid tudósításából nem tűnik ki, hogy 

                                                           
1327 Fordítás Kis Ferencné nyomán. 
1328 Bürge 1994: 393. 
1329 Fordítás Kis Ferencné nyomán. 
1330 Sirks, Food 1991: 40-42.; Pókecz-Kovács 2005: 421sqq. 
1331 Casson 1971: 270. 
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csak a rakomány károsodását ill. pusztulását (a klasszikus tengeri veszélyt), vagy 

ezen túl a hajóban keletkezett károkat is magában foglalta-e a császári 

kockázatátvállalás.
1332

 Figyelemre méltó mindenesetre a certa lucra kifejezés. A 

kockázattelepítés modifikációja garantálja a hajósoknak a nyereséget, azaz kiiktatja 

a tipikus veszteséggel fenyegető tényezőket. 

Végül megemlíthetjük Mummius, a győztes hadvezér esetét, akinek butaságáról 

és jogi tájékozatlanságáról élvezettel tudósít Velleius Paterculus, a szintén katonai 

karriert befutott, de igen művelt és történetírói ambíciókat ápolgató kortárs (Vell. 

Pat. 1, 13, 4): 
 

Mummius viszont annyira műveletlen volt, hogy amikor Korinthos elfoglalása után a 

leghíresebb művészek festményeit és szobrait Itáliába vitette, megparancsolta, hogy a 

fuvarozási szerződéseben a fuvarozók vállaljanak helytállást, hogy ami abból 

elveszne, helyette újat kötelesek adni. 

 

Kr.e. 146-ban, Korinthosz elfoglalása után Mummius igen gazdag hadizsákmányra 

tett szert, amely jelentős részben értékes műkincsekből állt. A korinthoszi gazdag 

polgárok villáiból Mummius festményeket és szobrokat raboltatott össze, és hajóval 

Itáliába kívánta őket fuvaroztatni. Az értékes rakományra tekintettel ő maga 

gondoskodott a szerződés megfogalmazásáról; váltig erősködött, hogy a következő 

kikötés feltétlenül szerepeljen benne: „ha ezek elvesznének (tengeri veszélyben), (a 

hajós ugyanolyan) újakat köteles helyettük adni.‖ Velleius Paterculus 

felháborodottan ecseteli, mennyire nevetségessé tette ezzel magát a művelt 

korinthosziak (és persze a rómaiak) előtt.  

Miért? A vicc poénja jogi természetű, alapos jogi műveltséget tételez fel, amint 

arra már Alfons Bürge is rámutatott.
1333

 A görög-hellenisztikus szerződési jogban 

szokásos kockázattelepítési kikötésnek, amely szerint az adós az elveszett, 

megsemmisült dolgot újjal köteles pótolni (a német jogtörténetben ez volt az ún. 

’Eisernvieh-Klausel’), csak helyettesíthető dolgok esetén van értelme; ilyen pl. a 

gabona, a bor, vagy az ezüst, az arany. Például 100 mérő búza vagy 500 culleus bor 

pusztulása esetén viszonylag egyszerűen beszerezhető azonos mennyiségű és 

minőségű áru. De ha már például a Stichus nevű rabszolga pusztul el, őt már nem 

tudom másikkal pótolni, hisz helyettesíthetetlen dologról van szó; még kevésbé 

lehetséges ez az egyedi műalkotások esetében, amelyek értéke éppen 

eredetiségükben rejlik. 

Számunkra az eset azzal a tanulsággal jár, hogy a kockázat áthárítása a 

fuvarozóra Mummius jogos igénye volt, amiben nyilván kora szerződési szokásait 

követte. A hiba ott történt, hogy a lassú felfogású harcos rossz szerződési mintát 

választott ki. 

A fent elemzett problémát érinti Ulpianus állásfoglalása is a következő 

jogvitában (D. 19, 2, 15, 6 Ulpianus 32 ad edictum):  
 

Ugyanúgy ha valakitől a hajó elsüllyedése után a fuvardíjat, amit kölcsönként átvett, 

visszakövetelik, azt a rescriptumot adta Caracalla császár, hogy a procurator Caesaris 

                                                           
1332 Az utóbbi mellett voksol Höbenreich 1997: 85. 
1333 Bürge 1994: 394. 
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jogosan követeli vissza tőle a fuvardíjat, mivel a szállítási kötelezettségét nem 

teljesítette: és minden személyt illetően ezt kell hasonlóan figyelembe venni. 

 

A fragmentum Ulpianus libri ad edictum című, 83 könyvből álló művéből 

származik, amelyben a praetori edictumot kommentálja.
1334

 Néhány könyvben 

azonban a klasszikus jogász kitérőket enged meg magának, elsősorban egyes 

császári rescriptumok ismertetése céljából. Ulpianus a császári kancellária több 

vezető tisztségét töltötte be pályafutása során (magister libellerum, praefectus 

annonae, praefectus praeterio),
1335

 ezért fontos hivatásának tekintette e viszonylag 

új keletű jogforrás népszerűsítését. Néhány kiemelkedő rescriptum szövegét 

hosszan, szó szerint is idézi; másutt tartalmi áttekintést ad saját interpretációval.
1336

 

Egy ilyen fragmentumról van szó a fenti esetben is. 

Ez a jogirodalmi-jogpolitikai háttér magyarázza a szöveg sajátos felépítését: Az 

első rész (item-repeteretur) igen tömören vázolja a konkrét tényállást, amely 

Ulpianus és kollégái számára bizonyosan közismert volt. Item a jogász művében az 

előző fragmentumokhoz csatolja a szöveget, amelyek szintén császári döntésekről 

tudósítanak. A bekezdés egy igen problematikus nyelvtani formával (repeteretur) 

végződik.
1337

  

A második bekezdés a császári döntés tartalmát ismerteti (rescriptum est - 

observandum est). A szövegösszefüggés alapján úgy tűnik, hogy a rescriptum egy 

konkrét kérdésre válaszol; néhány fontos tényállási elemről az olvasó is csak itt 

szerez tudomást. Az uralkodót Antoninus Augustusként említi Ulpianus; Honoré 

szerint nagy valószínűséggel Caracalla császárról van szó.
1338

 

A szakirodalom a fogalmazás fent már említett problémái miatt korábban 

interpoláltnak tekintette a szöveget.
1339

 Kaser ellenben úgy vélekedett, hogy talán a 

másolást végző írnok tévedhetett, hagyhatott ki egy sort.
1340

 Ezt a rejtélyt nem tudjuk 

megoldani, ezért meg kell próbálnunk a ránk maradt szöveg tartalmát, 

mondanivalóját logikusan megfejteni. 

Támpontul szolgál, hogy Ulpianus a császári döntést a magánjog fejlődése 

szempontjából olyan fontosnak ítélte, hogy felvette az edictum-kommentárjába is. A 

szöveg egyáltalán nem említi a felek között eredetileg létrejött jogviszonyt. A 

szövegkörnyezet azonban amellett szól, hogy locatio conductióról, azaz a fuvarozási 

szerződés valamelyik formájáról lehetett szó. Emellett szól a kompilátorok 

szerkesztői meggondolása is, amely a D 19,2 titulus alá vette fel a fragmentumot. A 

szövegkörnyezet többnyire a remissio mercedis, a vis maior miatti bérelengedés 

kedvezményével foglalkozik. 

Szövegünkben a vectura, a fuvardíj megfizetéséről vitáznak a felek. A nave 

amissa kifejezés mutatja, hogy tengeri fuvarozásról van szó, amely szerencsétlenül 

hajótöréssel végződött. Meglepő a kitétel, hogy a fuvardíjat kölcsönként fizették ki 

(vectura pro mutua). Mit tudhatunk meg a szerződő partnerekről? A szöveg egy 

                                                           
1334 Schulz 1961: 244sqq. 
1335 Schulz 1961: 127. 
1336 Kunkel / Liebs 2001: 245sqq. 
1337 Részletesebben elemzi a témát Jakab 2000: 260-61. 
1338 Honoré 1982: 134sqq. 
1339 Beseler 1933: 53; Haymann 1920: 67; Betti 1956: 189. 
1340 Kaser 1957: 193; Miquel 1964: 134sqq. és Ernst 1988: 541sqq.  



 231 

procurator Caesarist nevez meg; a másik fél valószínűleg egy hajós volt (nauta, 

naukleros, navicularius). A procurator fellépése valószínűvé teszi, hogy annona, 

azaz állami megrendelésre történő gabonaszállítás volt a szerződés tárgya. A 

tényállást tehát a következőképpen rekonstruálhatjuk: A procurator Caesaris 

fuvarozási szerződést kötött egy hajóssal. A szerződés tárgya tengeri fuvarozás volt, 

esetleg gabonára vonatkozóan. A berakodás megtörtént és a hajó elvitorlázott, de 

sohasem érkezett meg a rendeltetési helyére, mert viharba került és elsüllyedt. A 

hajóskapitány a hajótörés miatt nem tudta teljesíteni vállalt kötelezettségét. A felek 

azonban nem az elveszett rakomány miatt pereskednek. Pusztán a vectura, a fuvardíj 

a per tárgya, amit nyilvánvalóan előre kifizettek a hajósnak; most ezt perli vissza a 

procurator.  

A Digestában ránk maradt jogeset jól illeszkedik a fenti kivételek sorába, mert a 

rakomány tengeri szállításának kockázatát nyilvánvalóan itt sem a hajós, hanem a 

procurator Caesaris viselte. A naviculariusra pusztán az ő érdekszférájában 

jelentkező bérveszélyt akarta áthárítani, a munkaeredmény elmaradása miatt elesik 

az ellenszolgáltatástól. A papiruszok szerződési gyakorlata és az Imperium 

Romanum történetének különböző szakaszaiból ránk maradt tudósítások azt 

mutatják, hogy az állam számtalan esetben kénytelen volt alkalmazkodni a 

gazdasági környezet, a piac realitásaihoz. A hajósvállalkozók lehetőleg kerülték a 

tengeri szállítás kockázatának teljes átvállalását, mert a korabeli hajózási technika 

mellett ez nyereségüket vagy esetleg egész üzleti egzisztenciájukat veszélybe 

sodorhatta. Ugyanakkor az állam is tartózkodott a kockázat átvállalásától, mert az 

még nagyvállalkozókat is arra csábított, hogy csalással kihasználják az ebből 

húzható gazdasági előnyöket. Ne felejtsük el, hogy az államnak kevés lehetősége 

volt a tényleges kontrollra. 

A LXXXI. fejezet a közföldek bérbeadását tárgyalja. Brissonius még nem 

ismerhette Hadrianus edictumát (Kr.u. 135-6), amely a Nílus mentén közföldeket 

bérlő földművesek eladósodását rendezi. Hadrianus mérlegelte a bérlők tömeges 

panaszát, hogy a termés kiesése miatt nem képesek a szerződés szerinti (pénzben 

meghatározott) bérleti díj megfizetésére. A bérlők elnyomorodását elkerülendő a 

császár bérelengedést ajánl fel (FIRA I Nr. 81 = P. Oslo 78).  

 

5. Adóbérlők az Imperium szolgálatában 

Az állam és a vállalkozók közötti bérleti szerződés témaköréhez tartozik az 

adóbérlők (publicani) működése is. A közelmúlt legjelentősebb új forrása ehhez a 

témakörhöz a lex portoria Asiae, Ázsia provincia kikötőinek vámtörvénye,
1341

 amely 

fontos kiegészítője lehet Brissonius rövid és töredékes anyagának. A Római 

Birodalom szigorú vámosairól egy jogesetben Scaevola is tudósít (D. 19, 2, 61, 

1):
1342

 Valaki, valószínűleg egy kereskedő kibérelt egy hajót, hogy Kyreneika 

provinciából
1343

 Aquileiába árut szállítson. Az áruját, háromezer metreta olajat
1344

 és 

                                                           
1341 Engelmann / Knibbe 1989: 165. 
1342 Scaevola munkásságához v. ö. Kunkel / Liebs 2001: 217. 
1343 Cyreneika provincia híres volt termékeny földjéről, a kiváló gyümölcs és gabona miatt. Pentapolisnak 

is nevezték a provinciát híres öt városa után. 
1344 Metretes = nagyobb görög űrmérték, amely 17-23 liter közötti mértéket jelentett, de egyes régiókban 
akár 34 liter is lehetett. Az űrmérték nagysága régiónként változott. 
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nyolcezer mérő
1345

 gabonát, felrakatta a hajóra a fuvaroztató, de a hajó a 

vámszabályok megszegése miatt nem tudott kihajózni, hanem kilenc hónapig tovább 

vesztegelt a provinciai kikötőben, az árut pedig elkobozták a vámosok. A jogász úgy 

döntött, hogy a hajóskapitány a fuvardíjat mégis követelheti a fuvaroztatótól. A 

munkaeredményt, a transzport célkikötőbe való szállítását valószínűleg azért nem 

tudta teljesíteni a hajóskapitány, mert a fuvaroztató nem vallott be valamilyen 

adóköteles árut vagy nem tudta (akarta) megfizetni a vámot áruja után.
1346

  

A terminológia (navem conduxit) egyértelműen tanúsítja a szerződés fajtáját: a 

fuvaroztató kibérelte a hajót, tehát charter-szerződésről van szó.
1347

 A magister navis 

bérbe adta az általa vezetett hajót, az egész legénységgel együtt. A navigáció 

továbbra is az ő feladata volt, de az áru őrzését vagy a vámügyek intézését nem vette 

át. Az továbbra is az árutulajdonos, a bérlő (fuvaroztató) felelőssége illetve 

kockázati szférája maradt. A szerződési formula, a választott szerződési konstrukció 

adja meg a magyarázatot a jogász döntésére: a fuvaroztató gondatlanságára 

vezethető vissza a vámszabályok megszegése és az adóbérlők (illetve 

alkalmazottaik) beavatkozása.
1348

  

Kyreneika provincia adóbehajtásáról kevés forrás maradt ránk. Joggal 

feltételezhető azonban, hogy az adóbehajtásra hasonló szabályok vonatkoztak, mint 

a többi provinciában. Részletes információink vannak Asia provincia adóbérlőinek 

működéséről, amint arról fent már szó volt. A lex tulajdonképpen az árverési kiírás 

szövege, amely az adók bérbe vetésének szerződési feltételeit tartalmazza.
1349

 Az 

adók behajtásának jogát mindig öt évre adta bérbe az állam (lustrum), egy ún. lex 

censoria tartalmazta a bérlet feltételeit. 

Az LXXXII – LXXXVI. fejezet a leges censoriae forrásait tárgyalja.
1350

 A 

censorok feladata volt ugyanis az állam nevében a bérleti és vállalkozási 

szerződések megkötése. A szerződési formulák nemzedékről nemzedékre szálltak, 

de néha szükség volt módosításra, kiegészítésre — a cenzorok korrekciós joga néha 

visszaélésekre is alkalmat adott, amint ezt Cicero híres perbeszédében gyakran 

Verres szemére veti. A tabulae censoriae, a censorok fatáblái (viaszos táblái) a 

megkötött és levéltárban őrzött szerződések szövegét tartalmazták.
1351

 

Az állam árverés formájában keresett szerződő partnert a közföldek 

megművelésére, az adók behajtására vagy az állami építkezések, gabonafuvarozások 

kivitelezésére. Az optimális vállalkozó kiválasztásánál egyrészt a kedvező ár, 

másrészt a kielégítő biztosítékok (kezes, zálogul lekötött telkek) játszottak döntő 

szerepet. 

A lex portorii Asiae messzemenően szabad kezet adott a publicaninak.
1352

 

Adóbérlőként többnyire tőkeerős társaságok jelentkeztek, mert az állam dologi 

(telkek jelzálogként lekötése) és személyi (kezesek) biztosítékot is követelt a 

szerződő partnertől. A társaság tagjai azután maguk között felosztották a bérlet 

                                                           
1345 Modius = mérő, a legnagyobb űrmérték gabona esetén, egy modius = 8,7 liter. 
1346 Klingenberg 1977: 110. 
1347 A charter-szerződésekhez az ókori Rómában v. ö. Jakab 2000: 244sqq. 
1348 V. ö. Pennitz 1991: 218sqq. 
1349 V. ö. Kunkel 1995: 497.  
1350 Kunkel 1995: 498. 
1351 V. ö. E. Meyer 2004: 218sqq. 
1352 Klingenberg 1977: 41-43. 
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tárgyát, régiók vagy vámfajták szerint.
1353

 Az adóbérlők vámházakat emelhettek az 

utak mentén és a kikötőkben, amelyben többnyire alkalmazottaikat szállásolták el az 

adók behajtására. Aki a határt átlépte, az ahhoz legközelebb eső vámházban volt 

köteles megfizetni a vámot. A lex portorii felsorolja az adóköteles árukat és a vám 

mértékét. A vámot vagy az áruk összértéke vagy darabszáma után szabták ki. 

Hadrianus császár responsuma leszögezi, hogy a vámszabályok megszegése miatt az 

is felelősségre vonható, aki azt állítja, hogy nem ismerte a vámszabályokat – azaz a 

jog nem ismerése nem mentesít.
1354

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Brissonius a locatio conductio tárgyalása 

során egész más rendszert és struktúrát követ, mint a pandektisztikán alapuló 

modern római jogi tankönyvek. A modern romanisztika még mindig túl erős 

kapcsolódást mutat a pandektista elvekhez: a rendszerezett, absztrahált, az egyes 

jogintézményeket generalizáló, zárt rendszerbe fogalaló szemlélet maradt uralkodó 

napjainkig. Egész más aspektusból közelített a szerződési joghoz a humanista tudós. 

A locatio conductio egységének vagy trichotómiájának problémáját, amely ma annyi 

vitát generál a szakirodalomban,
1355

 fel sem veti. Nem egy vagy három locatio 

conductio áll a mű középpontjában, hanem a locationes számtalan variációja. A 

szerződés gazdasági tartalmához igazodnak a tipikus szerződési kikötések, amelyek 

szerződési mintákba kristályosodva hagyományozzák egyik nemzedékről a másikra 

az adott jogviszonyban általánosan szokásos felelősségi és kockázatelosztási 

szabályokat. A humanista jogász is rendszerez, de a struktúrát nem elméleti 

meggondolások, hanem a jogélet jelenségei szolgáltatják. Modern fogalmaink 

szerint a bérleti szerződés különböző formáival indít, de differenciál a városi és a 

mezőgazdasági ingatlanok bérlete között. Ez a megkülönböztetés kézenfekvő, hisz a 

városi ingatlanoknál pusztán a használat, míg a mezőgazdasági területnél a használat 

és a gyümölcsöztetés a szerződés tárgya. Az eltérő gazdasági tartalom különböző 

szerződési kikötések kialakulásához vezetett. Ezt követően az építési vállalkozás 

tipikus szerződési kikötéseit foglalja össze Brissonius. Nagy teret szentel a 

középítkezések szokásos formuláinak, amelyet a jogtudósok írásaiból és feliratos 

emlékekből rekonstruál. A magánszemélyek közti építési vállalkozás jellemzőit 

ismét Cato alapján ismerteti. A felelősségi szabályok mellett különösen az átadás-

átvétel különböző formáit elemzi. 

A bérleti jogviszony után tulajdonképpen munkavégzésre irányuló 

jogviszonyokat tárgyal Brissonius: ezek formája azonban nem munkabér-szerződés, 

hanem eredménykötelem, azaz vállalkozás. Először, a mezőgazdasági ingatlanok 

megművelésének logikai szerkezetéhez igazodva, a mezőgazdasági munkák 

végzésére irányuló vállalkozások szabályait ismerteti. 

Az olajbogyó leszüretelése, az olívaolaj készítése vagy a szőlő szüretelése 

tipikusan olyan munkák, amelyeket rövid idő alatt és nagy szakértelemmel kellett 

elvégezni. A birtokosok ezért külső munkaerő igénybe vételére szorultak 

évszázadokon keresztül. Hasonló meggondolások alapján adták ki legeltetésre télen 

a nyájakat. Az eredmény-kötelem alkalmazása átláthatóbbá tette a felelősségi 

viszonyokat és a kockázat-elosztás módját ezekben a jogviszonyokban. 

                                                           
1353 Engelmann / Knibbe 1989: 166, 169. 
1354 V. ö. Winkel 1985: 603. 
1355 V. ö. Fiori 1999: 5sqq., 285sqq. 
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A fuvarozási szerződésnek meglepően kevés teret szentel Brissonius: egy 

fejezetben elintézi a gazdag szerződési gyakorlat ismertetését; sőt összekapcsolja a 

témakört a kézműves munkák tárgyalásával. 

Hosszan értekezik ezzel szemben a közföldek bérbeadásáról, amelyet 

egyértelműen elkülönít a közönséges földbérlettől. Ez arra utal, hogy a censorok 

nagyon hosszú vagy örök időre szóló bérleti szerződéseinél felismerte a dologi 

hatályt és az adásvétel és bérlet közt mozgó szerződési jelleget. Figyelemre méltó, 

hogy a középületek szerződési mintáinál részletesen elemzi az árverési forma 

lebonyolításainak szabályait. 

 

 

2. §. Megbízási szerződés (mandatum) 

LXXXVIII – XC. 
 

A megbízási szerződés a felek közti konszenzussal, a kétoldalú egybehangzó 

akaratnyilvánítással jön létre.
1356

 A modern dogmatikai rendszer szerint 

egyenlőtlenül kétoldalú kötelem keletkezik a mandátumból (obligatio bilateralis 

inaequalis): a megbízó az actio mandati directával követelheti a megbízásban 

foglaltak teljesítését, míg a megbízott az actio mandati contraria révén 

érvényesítheti esetleges költségét vagy kárát. Érdemes megint egy pillantást vetni 

arra, hogy Gaius milyen fogalmi elemeket emel ki a szerződés lényeges elemeinek 

meghatározásához (Gai. 3, 155-156): 
 

A megbízás abban áll, hogy vagy a magunk, vagy a más érdekében megbízunk 

(valakit). Tehát, ha azzal bízlak meg, hogy akár az én ügyeimet, akár a máséit intézd, 

létrejön a megbízás kötelme, és kölcsönösen egyikünk a másiknak tartozik mindazzal, 

amit vagy nekem, vagy neked a jóhiszeműség alapján egymásnak teljesítenünk kell. 

Ha ugyanis a saját érdekedben bízlak meg, felesleges a megbízás; azt a saját belátásod 

szerint és nem az én megbízásom folytán kell megtenned. Tehát, ha téged, akinek 

otthon elfekvő pénze van, arra beszéllek rá, hogy azt kamatoztasd, mégha azt olyan 

valakinek is adtad kölcsön, akitől nem tudod behajtani, még sincs neked velem 

szemben megbízási kereseted. Ugyanígy, ha arra buzdítalak, hogy valamilyen dolgot 

megvásárolj, bár neked nem vált javadra a vásárlás, mégsem felelek neked 

megbízásból eredően. Ez annyira így van, hogy felmerül a kérdés, hogy vajon felel-e 

a megbízás alapján az, aki megbízott téged, hogy Titiusnak pénzt adj kölcsön kamatra. 

Servius azonban tagadta ezt és úgy vélte, ebben az esetben sem jött létre kötelem, 

éppúgy, mintha valakinek általánosságban azt a megbízást adnák, hogy a pénzét adja 

ki kamatra. Mi azonban Sabinus ellenkező véleményét követjük, mivel másképp nem 

hiteleztél volna Titiusnak, csak mivel erre megbíztak.1357 

 

A kötelem itt is a konszenzussal, a megbízással és annak elfogadásával (ami 

kifejezetten vagy ráutaló magatartással történhet) jön létre. Gaius és kortársai idején 

a fő dogmatikai probléma abban állt, hogy kinek az érdekében állhat az elvégzendő 

feladat. A megbízó érdeke kézenfekvő; dogmatikailag vitatott, ha a megbízottnak is 

                                                           
1356 Bürge 1999: 137 hangsúlyozza, hogy a megbízás és a puszta jó tanács között gyakran igen keskeny 

határ húzódik.  
1357 Brósz Róbert fordítása alapján. 
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érdeke fűződik a megbízás tárgyához. Egyértelműen kizárt a kötelem keletkezése és 

a perlési lehetőség, ha a megbízás pusztán a megbízott érdekét szolgálja. Ilyenkor 

jogilag irreleváns jó tanácsról van szó, a tanácsot megfogadó esetleges káráért 

semmiképpen sem perelheti a tanácsadót. Az utolsó bekezdés dogmatikai 

dilemmájával, a hitelezési megbízással alább részletesen foglalkozunk. Előzetesen 

csak annyit, hogy a hitelvilágban közismert és előszeretettel alkalmazott 

konstrukciót a római jogászok csak Gaius korában ismerték el érvényes megbízási 

szerződésnek. 

Brissonius röviden, pusztán négy kurta fejezetben tárgyalja ezt a szerződési 

fajtát. A kis terjedelem egyaránt tükrözi az ókori szerzők és Brissonius korának 

értékítéletét: a mandátum még a klasszikus római jogban is erősen jogon kívüli 

jegyeket viselt. A szerződési típus gazdaságilag releváns alkalmazása elsősorban a 

procuratorok (képviselők, intézők, jószágigazgatók) tevékenységéhez kapcsolódik. 

A tipikus igék, amelyek a szerződési akaratot kifejezik, a rogo, mando, volo; de 

Brissonius hangsúlyozza, hogy nincs formakényszer, azaz más szóhasználat esetén 

is keletkezik kötelem és megadható az actio mandati directa.  

A mandare ige jogi szövegekben általában azt jelenti, hogy valaki egy másik 

személytől egy cselekmény elvégzését kívánja vagy azt rábízza. A források 

alaposabb vizsgálata azonban azt mutatja, hogy az igét szűkebb és tágabb 

értelemben is használták az ókori szerzők. A szűkebb, jogi terminológia más 

ügyének ingyenes ellátását, valamilyen cselekmény más érdekében történő 

végrehajtását jelenti. A német szakszókincsben ezt a következőképpen foglalják 

össze: „von jemandem die Vollziehung einer Handlung begehren, sie ihm 

anvertrauen … die unentgeltliche Vollziehung einer Handlung, Besorgung von 

Geschäften.―
1358

 Az igének van azonban egy lényegesen tágabb, általános 

jelentéstartalma is. Például az Oxford Latin Dictionary a következő árnyalatokat 

emeli ki: „to land over, deliver, consign, to commit, to give into a person’s charge, 

to entrust, to give as a wife, to marry, to give orders for, prescribe, specify.‖
1359

 A 

klasszikus római jogászok döntéseikben, szakvéleményeikben a mandare igét a 

szűkebb és a tágabb értelemben egyaránt használták. 

Brissonius formulái mutatják, hogy a mandatum a gazdasági életben többnyire 

egy szerződés megkötésére vonatkozott más érdekében, más nevében. Tipikus volt 

például a vételi megbízás: „Megbízlak, hogy vegyél meg nekem valamilyen dolgot, 

egy bizonyos házat, telket.‖ A megbízott többnyire a közvetett képviselet szabályai 

szerint járt el, azaz a joghatások először az ő személyében álltak be, és egy későbbi 

aktussal ruházta át azokat a megbízóra. Az ebből eredő komplikációkat jól 

szemlélteti Cicero beszéde Caecina védelmében.
1360

 

A megbízott többnyire baráti alapon szívességből, azaz ingyenesen, 

ellenszolgáltatás nélkül járt el. A jogviszony azért jött létre, hogy az ismeretségi 

köréhez tartozó személynek vagy egyenesen patrónusának egy ügyben szívességet 

tegyen.
1361

 Más ügyének ingyenes vitele azonban rendszeres és sok figyelmet 

kívánó, komplex tevékenység is lehetett, például ha a megbízás procuratorként más 

                                                           
1358 Ez a definíció található a Heumann / Seckel által összeállított jogi szakszótárban is. 
1359 Oxford Latin Dictionary, további forrásokkal. 
1360 Frier 1985: 21sqq. 
1361 Nörr 1993: 13sqq. 
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üzleti ügyeinek folyamatos intézésére vagy egész vagyona igazgatására irányult 

(LXXXVIII).  

Brissonius irodalmi és jogászi példái mellett, azok kiegészítésére érdemes a 

későbbi forrásokból is idézni. Szerzőnk nem ismerhette a BGU I 300 alatt (Kr.u. 

148), azaz papiruszon fennmaradt megbízási szerződést, amely két veterán római 

katona között jött létre Kr.u. 148-ban, Egyiptomban (FIRA III Nr. 159): 
 

C. Valerius Chaeremonianus veteranus Antinoites Neronianius qui et Hestiaeus M. 

Sempronio Clementi veterano salutem. Mandavi tibi per hoc chirographum ut bona 

mea quae in Arsinoitico pago sunt administres et a conductoribus exigas et ut 

oportuerit sive loces sive ipse colas colonisque apochas meo nomine proferas et 

omnia ad curam spectantia ita perficias ut mihi praesenti liceret, et in agrorum 

divisione quae in vico Caranide fiat partem capias, et reditus ad me spectantes cum in 

loca venerim numeres ex tua ipsius fide; et rata habebo quae in haec impenderis. 

Chirographum duplici exemplo a me scriptum efficax esto. C. Iulius Satornilos 

veteranus huius documenti corpus scripsi. 

 

Az okirat típusa chirographum, amely a szokásos levél-formában íródott. C. 

Valerius Chaeremonianus megbízza M. Sempronius Clementust, hogy az Arsinoites 

faluban fekvő birtokait igazgassa. Az intézői tevékenység kiterjedt a bérleti díjak 

beszedésére a haszonbérlőktől, szükség esetén új bérleti szerződések megkötésére és 

nyugták (elismervények) kiállítására a haszonbérlők teljesítéseiről. A 

chirographumot két példányban állították ki, nyilván mindegyik szerződő fél őrzött 

belőle egy-egy példányt. Érdekes, hogy az okiratot egy harmadik személy, a C. 

Iulius Satornilos nevű veterán állította ki, holott a chirographum elvileg saját 

kezűleg írt, szubjektív stílusú (egyes szám első személyben fogalmazott) 

dokumentum lenne.
1362

 A görög szöveg és Arangio-Ruiz kiváló latin fordítása jól 

szemlélteti a jogászi iratokban csak töredékesen fennmaradt formula alkalmazását. 

A megbízási szerződés talán gazdaságilag legfontosabb hatásterülete a banki 

jogügyletek és általában a hitelügyletek intézésénél diagnosztizálható.
1363

 Brissonius 

szövegei is tanúsítják, hogy Rómában igen elterjedt volt a képviselő útján való 

szerződéskötés a hitelügyleteknél. Az előkelő, jómódú római polgár általában nem 

személyesen, hanem procurator útján vett részt a gazdasági életben. A patrícius 

kliensét, felszabadítottját vagy barátját bízta meg, hogy pénzét kölcsönbe adja. A 

szerződésben kikötötték, hogy a hitelnyújtás kockázatát (az adós 

fizetésképtelenségének veszélyét) a megbízó (a tőkeadó) viseli. De olyan variáció is 

létezett, hogy a dominus (az ügy ura) kamatbevételként egy fix összeget kötött ki, és 

a procurator megtarthatta az ezt meghaladó kamatbevételt, ha különösen kedvező 

hitelnyújtási lehetőséget talált.
1364

 

A mandátum azonban egészen más szerződési tartalommal is megjelent a római 

jogéletben. A megbízó hitel felvételére vagy rabszolgája üldözésére illetve a 

szökevény elkapása esetén annak eladására is megkérhette a megbízottat. Jogilag 

fontos momentum, hogy ebben az esetben a megbízott köti meg az adásvételi 

szerződést, ő köteles helytállni a kellék- és joghibákért. Három személyes 

                                                           
1362 A chirographum tipikus jegyeihez v. ö. Jakab 2011: 283sqq. 
1363 V. ö. Bürge 1993: 319sqq. 
1364 Jakab 2013: 135sqq. 
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jogviszony jön létre, ha a megbízó a saját adósát bízza meg azzal, hogy ne neki, 

hanem egy harmadiknak teljesítsen. Az adós (megbízott) teljesítése ilyenkor 

kötelemszüntető hatállyal bír a közte és a megbízó közötti jogviszonyban. A 

megbízó és a harmadik között a teljesítés lehet kötelem keletkeztető (pl. ajándék) 

vagy kötelemszüntető is (pl. adósság törlesztése). 

A mandátumot sokszor chirographum vagy epistula formájában foglalták 

okiratba. Cervidius Scaevola (D. 17, 1, 62, 1) idézi egy ilyen „üzleti levél‖ teljes 

szövegét: „L. Titius üdvözletét küldi Gaiusnak. Kérlek és megbízlak téged, hogy 

vállalj kezességet Publius Maeviusért Semproniusnál. Amit Publius neked nem fizet 

meg, azért én fogok helytállni, (erről) biztosítalak ezzel a saját kezűleg írt levéllel.‖ 

A dokumentum írója valószínűleg nem akart a nyilvánosság elé lépni, nem akart 

kezesként szerepelni a Sempronius és Publius Maevius közötti kölcsönszerződésben. 

Ezért kérte Gaiust (aki nyilván közeli ismerőse, barátja volt), hogy vállalja magára a 

kezesi szerepet. A helytállás kockázatát (hogy a hitelező az adós helyett esetleg 

közvetlenül a kezesen hajtja be a követelést) azonban diszkréten magára vállalta. A 

Puteoliból származó viaszos táblákban látjuk, hogy sokszor nők, jómódú 

üzletasszonyok kerülték ilyen finoman a nyilvános szereplést; a közvetítő igénybe 

vételével mégis utat találtak a gazdasági életben való hathatós közreműködésre.
1365

 

A mandatum jó szolgálatot tett a dominusoknak a hatalomalattiak által kötött 

jogügyletek esetén is. Értékes adalékot szolgáltat ehhez a Sulpiciusok archívuma, 

amelyet Giuseppe Camodeca 1999-ben mintaszerűen publikált. A viaszos táblákat 

1959-ben találták, a Nápoly-Salerno autópálya építési munkálatai során, Murécine 

kisváros határában.
1366

 Az okiratok között található két dokumentum, amelyeket az 

editor a XII. fejezetben a Mandata címszó alá sorolt be: TPSulp. 48 és 49.
1367

 

Mindkét viaszostábla triptychon formájában került lejegyzésre, a Kr.u. 48 és 49 

évben, Puteoliban. TPSulp. 48 három táblából áll, és mindegyiket duplán használták, 

azaz mindkét oldalára írtak (triptychon). A jogügyleti tartalmat hitelesen rögzítő 

belső táblákat a felek és a tanúk pecsétje védte a hamisítástól; a külső tábla szabadon 

megismételte a szerződési szöveget:
1368

 
 

Tab. I, pag. 2 – (graphio, scriptura interior) 

[A(ulo?)] Fitellio f[i]l[io L(ucio)] Fipstano Poplicola co(n)s(ulibus), | pr(idie) 

non(as) [---].| C(aius) Iulius Prudens scripsi me rogasse C(aium) Sulpicium | 

Cinnamum eique mandasse uti quantam|c[u]mqu[e p]ecuniam is aut Eros aut us 

| aut Titianus aut Martialis ser(vi) eius aut C(aius) Su[l]p[i]ciu[s] | Faustus aliusve 

quis iussu rogatu mandatu[ve] | cuius eor[u]m semel saepiusve Suavi l(iberto) meo 

aut | Hygino ser(vo) meo alive cui iussu eorum | d[edisset cr]edidisset aut pro eorum 

promisisset | spopo[ndisset] fideve sua esse iussisset aliove quo | no[mine o]bligatus 

esset; quantaque ea pecunia | [erit quae] ita data creditave cuiusve | [pec]uniae 

obligatio quoque nomine, ita úti | [supra] conprehensum est, facta erit, t(antam) 

p(ecuniam) d(ari) | [dolum]que malum huic rei promissioniqu[e] 

tab. II, pag. 3  

abesse afuturumque es[se] a me heredeque | meo et ab is omnibus ad q[u]ous ea res 

q(ua) d(e) a(gitur) pertinet, | cui rei ita dolus malus no[n] abest, non aberit, | quanti 

                                                           
1365 Jakab 2013: 123sqq. 
1366 Kiváló áttekintést ad Wolf 2001: 74. 
1367 Camodeca 1999: 128-132. 
1368 A következőkben Camodeca 1999: 128sqq. olvasatát és szövegváltozatát követem. 
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ea res erit, tantam pecuniam dari, | haec sic recte dari fierique, stipulatus est | 

C(aius) Sulpicius Cinnamus spopo[n]di C(aius) Iulius Pruden<<s>>. 

Actum [P]ut[eolis]1369 

 

A szöveg egyes szám első személyben, szubjektív stílusban fogalmazódott: Caius 

Julius Prudens saját kezűleg írja, hogy kötelezettséget vállal Caius Sulpicius 

Cinnamus felé bizonyos szolgáltatásokért, amelyeket az Hyginus nevű rabszolgája 

és Suavis nevű felszabadítottja számára teljesíteni fog.  

Az okirat felépítése szokatlan struktúrát követ. A dátum után (3. sor) a jogügyleti 

tartalmat rögzítő szöveg a scripsi me rogasse … mandasse kifejezéssel kezdődik. Az 

AcI a chirographum-formula más forrásokból is jól ismert bevezetője; ez a tipikus 

fogalmazási mód számos elismervényben maradt ránk viaszos táblákon, de a római 

jogászok írásaiban is számtalan példát találunk alkalmazására.
1370

 A tab. I. pag. 3, 4-

6. sorában a stipulátiók tipikus kérdés-felelet formája olvasható (stipulatus est – 

spopondi),
1371

 amelyet az ígéretet tevő szintén egyes szám első személyben, 

szubjektív stílusban fogalmazott.
1372

 Tab. II. pag. 4 a signatores, a hat tanú aláírását 

(nevét) és pecsétjét örökíti meg. Megjegyzendő, hogy a tanúk alkalmazása általában 

idegen a chirographum-formulától, inkább a testationes (harmadik személyben, 

objektíven fogalmazott okiratok) tipikus jellemzője.
1373

 

A TPSulp. 48 által megörökített jogügylet Caius Iulius Prudens és Caius 

Sulpicius Cinnamus között jött létre.
1374

 Prudens nevével további okiratokban is 

találkozunk: így például TPSulp. 25, egy interrogatio in iure és TPSulp. 36, egy 

választott bírói eljárás tartalmazza nevét. Mindkét dokumentum hitelügyletekkel áll 

kapcsolatban. Partnere, Cinnamus a Sulpiciusok bankjának jól ismert tagja, aki az 

ügyvitelt bizonyíthatóan Kr.u. 40-től vette át patrónusától, C. Sulpicius 

Faustustól.
1375

 A Sulpiciusok bankjának pontos meghatározása és tevékenységi 

körének definíciója vitatott a szakirodalomban. A ránk maradt okiratokból nem lehet 

egyértelműen meghatározni, hogy a bankárok melyik kategóriájába tartozhattak. 

                                                           
1369 TPSulp. 48: Én, Caius Iulius Prudens írtam, hogy megkértem C. Sulpicius Cinnamust és megbízást 

adtam neki, hogy amennyi pénzt ő vagy Eros vagy ...us vagy Titianus vagy Martialis, az ő rabszolgái, 

vagy C. Sulpicius Faustus vagy valaki valamelyikük utasítására, kérésére vagy megbízására egyszer vagy 
többször Suavisnak, a felszabadítottamnak vagy Hyginusnak, a rabszolgámnak, vagy valakinek 

valamelyikük utasítására kifizet, hitelez vagy számukra megígér ... és amennyi ez a pénzösszeg lesz, amit 

kifizetnek, hiteleznek vagy amiért valamilyen címen obligatiót vállalnak, ahogy az fent kifejtésre került, 
… annyi pénzt fizetni ... amennyi ez (az interesse) lesz, annyi pénzt fizetni megígértetett magának C. 

Sulpicius Cinnamus és megígértem én, C. Iulius Prudens. Puteoli. 
1370 Igy pl. D. 22, 1, 41, 2 Mod.: Ab Aulo Agerio Gaius Seius mutuam quandam pecuniam quantitatem 
accepit hoc chirographo: ‚ille scripsi me accepisse et accepi ab illo mutuos et numeratos decem, quos ei 

reddam kalendis illis proximis cum suis usuris ... Lásd ehhez Ankum 1981: 15-17; Nelson / Manthe 1999: 
521-522; Jakab 2000: 247-249. 
1371 Wolf 1993: 71 és 73 alatt chirographum gyanánt sorolja be az okiratot; szerinte két periódus válik el a 

szövegben, mindegyik két „szokatlanul bonyolultan‖ fogalmazott mondatból áll. 
1372 Összehasonlításul a Kr.u. 2. századból származó dáciai táblákat idézhetjük, amelyekben viszont a 

stipulatio harmadik személyben, objektív stílusban szerepel, l. Pólay 1972: 155-159. 
1373 A chirographum tipikusan tanúk nélkül készült, amíg a testatio mindig tanúkat is tartalmaz, l. Nelson / 
Manthe 1999: 518-525. 
1374 Wolf 2001: 81 úgy véli, hogy Prudens TPSulp. 48 alapján egyedül Cinnamus felé felelt. 
1375 Gröschler 1997: 57. A pompeji táblák bankárjainak társadalmi állását és közfeladatait részletesen 
elemzi Andreau 2003: 229-247. 
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Gröschler argentariusnak nevezi őket,
1376

 Verboven viszont úgy érvel, hogy az ars 

argentaria tipikus ügyletei (nagyobb összegű pénzletétek, kifizetések a bankon 

keresztül) nem találhatók meg az archívumban. Ezért szerinte a Sulpiciusok inkább 

hitelügyletek közvetítésével és esetenként kereskedelmi befektetésekkel 

foglalkozhattak.
1377

 

A szoros értelemben vett szerződő feleken kívül további személyeket is 

megnevez az okirat, akiknek a cselekményei jogi relevanciával bírnak. Cinnamus 

mellett négy rabszolgája (Eros, Titianus, Martialis, …us) és patrónusa, Faustus 

szerepel. Prudens Hyginus nevű rabszolgáját és Suavis nevű felszabadítottját 

(libertinusát) nevezi meg.  

Camodeca
1378

 úgy látja, hogy az okirat első része (3-12. sor) egy konszenzuális 

szerződés (mandatum), a második pedig egy stipulatiót rögzít. A stipulatio szövege 

és jogi funkciója világos: Prudens felelősségvállalása rabszolgája és felszabadítottja 

pénzügyi tranzakcióiért. Problematikus azonban a megbízási szerződés célja, 

szerepe és formulája. Camodeca kommentárjában mandatum pecuniae credendae, 

hitelezési megbízás gyanánt definiálja a 3-12. sor jogügyletét,
1379

 amely egy 

főkötelem biztosítására szolgál.
1380

 Wolf a rogasse … mandasse igék alapján 

mandatumnak tartja a jogügyletet. Szerinte fizetési megbízásról van szó, amelynek 

célja szintén biztosíték adása.
1381

 Szerinte azonban nem hitelezési megbízásról 

(mandatum qualificatum) van szó: „er geht nicht auf Darlehens-gewährung und 

nicht auf Bürgschaftsleistung.― A megbízás kizárólag bizonyos pénzösszeg(ek) 

jövőbeli kifizetésére vonatkozik szerinte. A tézise és az okirat szövege közti 

diszkrepanciát a 4. sorban emendációval oldja fel: szerinte az írnok hibázott, 

kihagyott egy félmondatot, ami körülbelül így hangozhatott: tantam pecuniam 

dari.
1382

 A betoldás segítségével a következő értelmet nyeri a szöveg: „Ich, C. Iulius 

Prudens, habe geschrieben, dass ich gebeten habe C. Sulpicius Cinnamus und ihm 

aufgetragen habe, dass <er so viel Geld zahlen soll>, wie viel Geld auch immer er ... 

einmal oder öfters meinem Freigelassenen oder meinem Sklaven ... gezahlt haben 

wird.―
1383

 Wolf szerint tehát feltételhez kötött fizetési megbízásról van szó, amely 

több jövőbeli teljesítésre vonatkozik, amelyek azonban az okirat kiállításakor még 

határozatlanok voltak: „Eine Zahlung soll stets dann erfolgen, wenn von den 

genannten Personen eines der definierten Geschäfte vorgenommen worden ist.―
1384

 

Elfogadható-e ez az interpretáció? Első pillantásra logikusnak látszik, hogy a 

mandare, rogare igét kell a megoldás kulcsának választani. A klasszikus római 

jogászok számos olyan esetről tudósítanak, amelyekben a felek a megbízási 

szerződést pénzügyi tranzakciók lebonyolítására vették igénybe. A tehetős római 

                                                           
1376 Gröschler 1997: 66. A bankokról Cerami / Petrucci 2002: 71sqq. és Bürge 1987: 53sqq. 
1377 Verboven 2000: 167; Verboven 2003: 22. 
1378 Camodeca 1999: 130-131. 
1379 Camodeca 1999: 131; később azonban revideálta nézetét és Krampe kritikájához csatlakozott. 
1380 Gai. 3,156; l. Nelson / Manthe 1999: 342; a „Kreditmandat-Diskussion‖ áttekintését l. Krampe 2003: 
133-140. 
1381 Wolf 1993: 85 szerint „Prudens erklärt, er habe Cinnamus den Auftrag erteilt, Geld zu zahlen. 

Cinnamus soll soviel Geld zahlen, wie er selbst oder einer seiner namentlich nicht genannten Sklaven ... 
darlehensweise gezahlt oder sicherungshalber ... versprochen haben wird.― 
1382 Wolf 1993: 79. 
1383 Wolf 1993: 81. 
1384 Wolf 1993: 85. 
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polgárok gyakran bízták meg barátaikat vagy procuratoraikat, hogy tőkéjüket 

kamatok fejében fektessék be,
1385

 azt kezeljék,
1386

 vagy esetleg kintlévőségeiket 

hajtsák be adósaiktól.
1387

 Még gyakrabban kértek meg valakit arra, hogy 

hitelügyleteiknél vállaljon kezességet,
1388

 vállaljon át valamilyen adósságot 
1389

 vagy 

stipulatióban ígértessen meg egy bizonyos összeget.
1390

 Kérdés azonban, hogy a 

Wolf által feltételezett fizetési megbízás illik-e TPSulp. 48 szövegéhez illetve 

kontextusához. 

A magam részéről problematikusnak találom, hogy a határozatlan összegre és 

határozatlan számú kifizetésre irányuló fizetési megbízás („fizessen annyit, 

amennyit fizetni fog‖) a klasszikus római jogászok szerint érvénytelennek, azaz 

semmisnek számít. Ezt Wolf is felismerte,
1391

 mégis kitartott tézise és emendációja 

mellett: inkább az ókori írnokot hibáztatta, hogy nem ismerte a megbízási szerződés 

szabályait és a potesztatív feltétel semmisséghez vezető hatását.
1392

  

Wolf magyarázata azonban szerintem itt semmiképpen sem kielégítő. Fő hibája, 

hoy minden kritika nélkül a klasszikus római jog szisztematikus dogmatikájára épít, 

amely inkább a 19. századi pandektisztika, és nem az ókori római jog felfogását 

tükrözi. Ez a felfogás joghézagoktól mentes, rendszerezett szerződési jogot tételez 

fel a klasszikus korban Róma mindennapos jogéletében, a szerződési gyakorlatban 

is. 

Wolf merev megoldását már Chr. Krampe is kritizálta:
1393

 szerinte nincs szükség 

emendációra, hisz a megbízás tárgyát, amit az uti kötőszó vezet be, a quantum 

cumque … obligatus esset fordulat kielégítően körülírja.
1394

 Krampe a következő 

fordítást javasolja:
1395

 „Ich, C. Iulius Prudens, habe geschrieben, dass ich Cinnamus 

gebeten und ihm aufgetragen habe, (dass) wie viel Geld auch immer er ... meinem 

Freigelassenen ... gezahlt ... haben wird.―
1396

 Krampe szerint Prudens különböző 

pénzügyi tranzakciókkal bízta meg Cinnamust, a bankárt, amelyeket az a jövőben 

felszabadítottja és rabszolgája számára fog majd teljesíteni. A viaszos tábla a bank 

számára bizonyítékul szolgál, hogy a bank a megbízó ellen fordulhasson, ha a hitelt 

felvevő személy a kölcsönt nem fizetné vissza.
1397

 Tehát  Krampe szerint C. Iulius 

Prudens itt tulajdonképpen kezességet vállal a bank felé a két nevezett személy 

tartozásaiért (mandatum qualificatum).  

                                                           
1385 D. 17, 1, 6, 6 Ulp. 
1386 D. 17, 1, 6, 1 Ulp. 
1387 D. 17, 1, 12, 12 Ulp.; D. 17, 1, 17 Paul. 
1388 D. 17, 1, 10, 11 Ulp.; D. 17, 1, 6, 2 Ulp.; D. 17, 1, 11 Pomp.;  D. 17, 1, 12 pr.-7 Ulp.; D. 17, 1, 12, 11 

Ulp. 
1389 D. 17, 1, 12, 15 Ulp. 
1390 D. 17, 12, 10, 6 Ulp. 
1391 Wolf 1993: 87: „zu tun, was schon getan ist, kann nicht Gegenstand eines Auftrags sein. Und ebenso 
wenig wurde bedacht, dass der Auftrag durch die vorgesehenen Darlehens- und Sicherungsgeschäfte 

bedingt war und schon an diesen Bedingungen scheitern musste ...― 
1392 Wolf 1993: 91. 
1393 Krampe 2003: 125-149. Wolf tézisének tarthatatlanságára utalt már K. Verboven is egyik 

előadásában, amit a Belga Királyi Akadémián tartott; a kéziratot kollégiális barátsággal rendelkezésemre 

bocsátotta, amiért itt is köszönetet mondok.  
1394 Krampe 2003: 142. 
1395 Krampe 2003: 142. 
1396 Krampe 2003: 142. 
1397 Krampe 2003: 142. 
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Krampe magyarázata dogmatikailag kifogástalan. Felmerül azonban a kérdés, 

hogy a viaszos tábla (4-12. sor) valóban megbízási szerződést dokumentál-e. A 

megduplázott kezességvállalás dogmatikailag feleslegesnek tűnik, mert a cél (a 

főkötelem biztosítása) már az egyik jogügylettel is megvalósulna. A jogélet azonban 

sok olyan formulát ismert, amikor az akaratnyilvánítást több, párhuzamos kötelem-

keletkeztető tény okiratba foglalásával is dokumentálták. A Sulpiusok archívumában 

is számos példát találunk az ilyen megduplázott vagy megtriplázott okiratozási 

gyakorlatra. Különösen markáns ez a szokás a kölcsönszerződéseknél: : N. N. scripsi 

me accepisse mutua et debere A. A. ... eaque ... proba recte dari ... spopondi ...
1398

 A 

mutua accipere kifejezés megalapozza a keresetet a reálszerződésből (mutuum),
1399

 

amelyet itt chirographum formájában foglaltak okiratba; az ezt követő kérdés-felelet 

viszont a verbálkontraktusból keletkeztet kötelmet (stipulatio).
1400

 A hitelező 

kötelemszegés esetén tetszése szerint választhat, hogy melyik kereseti formula 

illetve bizonyítási program kedvezőbb neki.
1401

 Hasonló megfontolások alapján 

hasznos lenne a mandatum qualificatum és a stipulatio kombinációja is TPSulp. 48 

esetén a bankár számára. A kezesség (praestare szolgáltatás) két párhuzamos 

jogalapból keletkeztetése lehetővé tenné Cinnamus számára, hogy válasszon a két 

kereset, az actio mandati contraria és az actio ex stipulatu között. Kérdés azonban, 

hogy a szerződő felek tényleg ezt az utat választották-e? 

Prima facie úgy tűnik, hogy a scripsi me rogasse Cinnamum eique mandasse (3-

4. sor) fordulat megbízási szerződést hoz létre. A Prudens és Cinnamus közötti 

jogügylet jogi minősítését azonban nem a felek szóhasználata, hanem a jogilag 

releváns tartalom alapján kell definiálni. Kérdés tehát, hogy TPSulp. 48 fogalmazása 

fedi-e a mandatum qualificatum szokásos tartalmát, és hogy a rogare, mandare igét 

technikus értelemben használták-e a felek.  

Gaius a hitelezési megbízás struktúráját a következőképpen jellemzi (3, 156): qui 

mandavit tibi, ut Titio pecuniam faenerares. A megbízza B-t, hogy egy bizonyos 

személynek (Titius) kamatok fejében pénzt kölcsönözzön.
1402

 A hitelezési megbízás 

különlegessége, hogy itt hiányzik az actio mandati directa: a megbízott nem 

kényszeríthető peres úton a hitel folyósítására.
1403

 A mandatum qualificatum tehát 

tulajdonképpen csak egyoldalú kötelezettséget teremt: csak a megbízót kötelezi, 

hogy az adós inszolvenciája esetén helytálljon, azaz kezesként teljesítsen.
1404

 

A hitelezési megbízás formuláját más jogászok is ismertetik; a Digesta 17, 1 

titulusa alatt gyakran idéznek erre vonatkozó üzleti leveleket. A legtöbb fragmentum 

pusztán absztrakt iskolapéldává komprimált tényállásokkal dolgozik, azaz a puszta 

jogügyleti akaratot hangsúlyozza, például: ut Titio credas.
1405

 Ezek az eredeti 

tényállás részleteire már nem térnek ki, azaz a jogász döntésében nem szerepel a 

hitelezett összeg nagysága, az esetleges dologi biztosítékok stb. Más fragmentumok 

                                                           
1398 TPSulp. 50. A formulához l. Jakab 2003: 276-277; Wolf 2001: 116. 
1399 Gai. 3, 90. 
1400 Gai, 3, 92-127. 
1401 V. ö. Honsell 1969: 107sqq. 
1402 Nelson / Manthe 1999: 347. 
1403 Nelson / Manthe 1999: 347; Krampe 2003: 133-140, de elsősorban 135. 
1404 D. 17, 1, 56 pr.: Qui mutuam pecuniam dari mandavit, omisso reo promittendi et pignoribus non 

distractis eligi potest: quod uti liceat si litteris exprimatur ... 
1405 Ulp. D. 17, 1, 6, 4. 
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részletesebben idéznek a jogász responsumának alapját képező okiratból. Paulus 

például egy teljes üzleti levelet leír (D. 17, 1, 59, 5): 
 

A üdvözli B-t. Megbízlak, hogy Blaesius Severusnak, a sógoromnak nyolcvanat 

hitelezz ilyen és ilyen zálog ellenében. Ezért az összegért és ami kamatként 

hozzájárul, hogy vagyonod nem fog károsodni, helyt fogok állni ebből a megbízási 

szerződésből, amíg Blaesius Severus él. 

 

A levélforma, személyes jellegével, jól illik a mandatum baráti viszonyon nyugvó 

alaptermészetéhez.
1406

 A megbízó mégis gondosan ügyel a pontos jogi fogalmazásra. 

Megbízza B-t, a levél címzettjét, hogy egy harmadik személynek (itt a sógor) egy 

határozott összeget kölcsönözzön. Az ügyleti akaratot a mandare ige fejezi ki, majd 

megnevezi a jövendő adóst, a folyósítandó kölcsönösszeg nagyságát, amelyért még 

hajlandó helytállni és a követelendő dologi biztosítékot, mint kezességének további 

feltételét. Végül kifejezetten deklarálja helytállását (praestare) a tőkéért és annak 

kamataiért. A fordulat me esse ex causa mandati ... praestaturum a megbízási 

szerződést jelöli meg a helytállás alapjaként.
1407

 Paulus tanúsítja, hogy a mandatum 

qualificatum különösen távollevők között jó megoldás, mert itt a kezesség 

hagyományos, stipulatiós formái nem lennének alkalmazhatók. 

Azt várnánk el, hogy Prudens és Cinnamus hasonló minta alapján járt el 

Puteoliban. A chirographum-formula alkalmazása és az AcI nyelvtani szerkezetre 

persze megváltoztatná a fogalmazást; Prudens felelősségvállalását körülbelül így 

lehetne rekonstruálni: Scripsi me rogasse Cinnamum eique mandasse, ut Suavi 

liberto meo et Hygino servo meo ... pecuniam credat, dedit aut pro quo eorum 

promittat ...
1408

 Ha ezt összevetjük TPSulp. 48 valódi szövegével, mindjárt látjuk a 

lényeges eltérést: az okirat nem tartalmaz konkrét megbízást arra, hogy Cinnamus 

bankja Hyginus és Suavis javára kifizetéseket eszközöljön stb. Paulus formulájából 

okiratunk csak a bevezető fordulatot tartalmazza: scripsi me rogasse ... mandasse. 

Van egy megbízónk és egy megbízottunk, de mindenképpen hiányzik a folytatás: az 

uti után nem következik semmi olyan szerződési tartalom, amit a pauluszi szöveg 

sugall, például „fizessen, hitelezzen, kereskedjen.‖ Ehelyett a következő stipulatiót 

kezdi el Prudens: „amennyit fizetni fog ... megígérem, hogy annyit megfizetek neki‖ 

— hiányzik azonban a határozott összeg és a lejárat.  

Tehát TPSulp. 48 a rogare, mandare igén kívül semmilyen további támpontot 

nem kínál, amely egy megbízási szerződés keletkezését tanúsítaná. Pusztán annyi 

bizonyos, hogy Prudens Cinnamustól ill. bankjától többszöri jövőbeli (de még 

határozatlan nagyságú és számú) szolgáltatást vár rabszolgája és felszabadítottja 

javára.
1409

 

Érdemes közelebbről szemügyre venni az okirati formát is. Azt helyesen állapítja 

meg Wolf, hogy a 4-12. sor nyelvileg furcsán hangzik. A mondatszerkezet bonyolult 

                                                           
1406 Nörr 1993: 17 hangsúlyozza, hogy a megbízási jogviszony hátterében többnyire baráti kapcsolatok 

állnak. 
1407 Az üzleti levél jól tükrözi, hogy megbízás formájában távollévők között is létrejöhet kezesi kötelem; 
ez a stipulatio keretében lehetetlen volt.  
1408 A ránk maradt formulákban az igék coniunctivus iussivus alakban állnak. 
1409 Hasonló fogalmazás található a formula Baeticaban, amely a Kr.u. 1-2. századból származik, FIRA III 
Nr. 92, 6-10. sor. 
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és a scripsi me rogasse ... mandasse kifejezés tárgy és állítmány nélkül maradt.
1410

 

Wolf szerint a fenti következetlenségek az okiratot szerkesztő írnok vagy jegyző 

tapasztalatlanságára vezethetők vissza. De tényleg annyira képzetlen lehetett az 

írnok, ahogyan azt Wolf feltételezi?
1411

  

Camodeca editióját lapozgatva feltűnik, hogy a chirographum igen közkedvelt 

volt a Sulpiciusoknál: találkozunk vele kölcsönszerződések,
1412

 elismervények,
1413

 

fuvarozási szerződést kísérő nyugta,
1414

 árverések,
1415

 választott bírói 

megállapodás
1416

 vagy raktárházak bérbeadása esetében.
1417

 A 95 jó állapotban ránk 

maradt okiratból 31, tehát az arcíhvum mintegy harmada képviseli ezt az okirati 

formát. A chirographum és az azt követő stipulatio kombinációja, ahogyan ezt az itt 

elemzett okiratban is láttuk, szintén igen elterjedt volt. Mindegyik 

kölcsönszerződés,
1418

 számos elismervény
1419

 és más jogügylet is ezt az okirat-

szerkesztési gyakorlatot követi.
1420

 Valószínűleg TPSulp. 48-ban is ezt a „házi‖ 

szokást követték, ezért indul a szöveg a chirographum formulájával. TPSulp. 48 

esetében azonban a formula csonka maradt: a bevezető szavak után hiányzik a 

jogügyleti tartalom, ehelyett határozatlan tartalmú jövőbeni szolgáltatások 

felsorolása következik. Kérdés, hogy a rogare, mandare igéket a Sulpiciusok 

archívumában technikus értelemben használták-e.  

A mandátumról szóló D. 17, 1 titulus alatt többnyire a szűkebb jogi értelemben 

olvasható az ige, de még itt is található ellenpélda.
1421

 A Digesta más titulusaiban 

lényegesen következetlenebb a mandare szó használata és csak a szövegkörnyezet 

ad felvilágosítást arról, hogy megbízási szerződésről vagy puszta kérésről, 

kívánságról van-e szó. 

Vajon a szó szűkebb vagy tágabb jelentésére gondolt Prudens és Cinnamus, 

amikor a TPSulp. 48 alatt található chirographumot fogalmazta? A rogare, mandare 

szóhalmozás az archívumban összesen öt okiratban található meg: TPSulp. 48, 49, 

78, 82, 98.
1422

 Az itt elemzett két okiraton kívül tehát még további három található, 

ahol a kulcsszavaknak számító igék előfordulnak, de mégsem mandátumként tartja 

őket számon a szakirodalom. A rogare et mandare kifejezés nem tükrözi semmilyen 

jogviszony (obligatio) keletkezését a felek között ezekben az okiratokban, amelyből 

                                                           
1410 Már Wolf 1993: 79 is így vélekedik. 
1411 Wolf 1993: 91: „Die Lösung ist ... missglückt. Ihre Schwächen sind eklatant. Sie verkennt die 

Grenzen des Vertragstyps Mandat und überschätzt darum seine Leistungsfähigkeit, und auch die 

vertragsvernichtende Wirkung der Potestativbedingung beachtet sie nicht.― 
1412 TPSulp. 50-57, 66-69. 
1413 TPSulp. 70-77. 
1414 TPSulp. 78. 
1415 TPSulp. 78, 81, 100-103. 
1416 TPSulp. 22, 27. 
1417 TPSulp. 45-46. 
1418 TPSulp. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 mutua cum stipulatione; TPSulp. 66, 67, 68, 69 pecunia debita 

in stipulatione deducta. Verboven 2003: 10-11 úgy látja, hogy stipulationes purae szerepel a szövegben, 
mert sem fizetési határidőt vagy kötelezettséget nem rögzít közvetlenül a szöveg. 
1419 TPSulp. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 — mind apochae. 
1420 TPSulp. 22, TPSulp. 27, TPSulp. 45, 46. 
1421 Például D. 17, 1, 12, 12. 
1422 Valószínűleg ide vehető még TPSulp. 115, melynek latin szövegét görög betűkkel írták. A 3-4. sorban 

szerepel a rogante igealak. Rogavit több okiratban szerepel a fideiussio szövegében, de ez témánk 
szempontjából nem releváns. 
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keresetek keletkeztek volna. Mindhárom esetben csak puszta kérést, kívánságot jelöl 

a két ige. 

Vessünk egy pillantást a másik okiratra, amelyet Camodeca a XII., Mandata 

című fejezetbe sorolt. A rekonstruált szöveg a következő felépítést mutatja (TPSulp. 

49, Tab. III, pag. 5, 5-7. sor, Kr.u. 49): 
 

Purgias Alexandri f(ilius) [- -]us scripsi me rogasse C(aium)  

Sulpicium Cinna[mum eique ma]ndasse [u]t[i---]  

africum ita[l]um? [- - ]er  Trophimo  

Cerinthi Aug(usti) ser(vi) [vic(ario?) --- f(idei) f(iduciae)] c(ausa) [HS n(ummo)] l 

pro HS CXXV milli[bus mancipio dedi?]sse ++[---] 

stipulatum [- - -] dedisse ... 1423 

 

Az okirat kiállítója itt is (mint TPSulp. 48-ban) a chirographum formulájával indítja 

a fogalmazást, ami látszólag egy mandatum (megbízási szerződés) létrejöttére utal; 

majd egy uti által bevezetett mellékmondat következik. Az okirati tartalom, a 

főszerződés a rekonstruált sorok alapján így határozható meg. A szövegben 

előfordul még a stipulatum és a dedisse jogi tartalmat hordozó szakszó; nagy 

valószínűséggel ehhez a fidei fiduciae causa, és a mancipio dedisse kifejezés 

járulhatott. Tehát egy mancipatio fiduciae causa lehetett az ügylet tárgya, azaz 

dologi biztosíték adását foglalták okiratba a felek. A fiducia a római jog forrásaiban 

eddig sohasem fordult elő megbízási szerződés formájában; el sem képzelhető olyan 

jogviszony, ahol a záloghitelező és a zálogadós e szerződés keretében nyilvánítanák 

ki ügyleti akaratukat. TPSulp. 49 alapján csak az állapítható meg, hogy a felek a már 

végrehajtott dologi jogi aktust (fiduciárius mancipatio) foglalták írásba bizonyítási 

céllal; a zálogtárgy minden bizonnyal afrikai eredetű gabona volt.
1424

 

Ha viszont TPSulp. 49-ben a scripsi me rogasse ... eique mandasse kifejezés 

nem a konszenzuális szerződést, hanem csak egy mechanikusan átvett okirati 

fordulatot jelent, akkor valószínű, hogy TPSulp. 48 is csak mechanikusan követi a 

chirographum kézenfekvő okirati mintáját. Az uti után következő szöveg a 3-4. 

sorban tehát nem keletkeztet megbízási szerződés formájában kötelmet a felek 

között, azaz TPSulp. 48 sem definiálható megbízási szerződés gyanánt. TPSulp. 48 

esetén sem áll fenn tehát sem fizetési megbízás, sem mandatum formájában 

megvalósuló kezesség (hitelezési megbízás, mandatum qualificatum), ahogyan ezt 

korábban Wolf, Camodeca és Krampe feltételezték. A rogare, mandare igét a felek 

nem jogi-technikai értelemben használták ebben az okiratban sem. 

TPSulp 48 és 49 a Sulpiciusok mindennapos banki okirati gyakorlatát tükrözi. A 

bank is formulás-könyvekből, okirati mintákból dolgozott. A stipulatio és a 

chirographum kombinációja (tanúkkal, de szubjektív fogalmazásban) tipikus a 

Sulpiciusok archívumában található hitelügyleteknél. Ezzel magyarázható, hogy a 

Prudens és Cinnamus között létrejött okirat is chirographumként kezdődik. 

A formula azonban a 12. sortól nyelvtanilag átvált a stipulatióra. Tartalmilag 

azonban egyetlen egy jogügyletről van szó az egész okiratban: Prudens stipulatio 

                                                           
1423 TPSulp. 49: Purgias, Alexander fia, írtam, hogy megkértem Caius Sulpicius Cinnamust és megbízást 

adtam neki, hogy afrikai búzát ... Trophimusnak … Cerinthus Augustus rabszolgája (rabszolgájának?) 

hitére zálogként … sestertiusért … mancipatióval átadjon … stipulatióval kérdezte … átadni … 
1424 Már Camodeca 1999: 132 is ezt az álláspontot képviseli. 
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formájában átveszi a felelősséget rabszolgájának, Suavisnak és felszabadítottjának, 

Hyginusnak jövendő pénzügyi tranzakcióiért, amelyeket azok a Sulpiciusok 

bankjával illetve azon keresztül fognak lebonyolítani. 

Szorosabb értelemben véve nem is kezességről van itt szó. A kezesség ugyanis 

egy követelés biztosítására szolgál azáltal, hogy a mellékadós (a kezes) ugyanarra 

kötelezi magát, amivel a főadós tartozik.
1425

 A kezesség tehát járulékos kötelemként 

egy már létező főkövetelést tételez fel, TPSulp. 48 esetében azonban hiányzik a 

konkrét főkövetelés. Inkább meghatalmazásról („Vollmacht‖) vagy általános 

felelősségvállalásról („Patronatserklärung‖) van itt szó,
1426

 amivel Prudens 

ügynökeinek pénzügyi manővereiért általában helytállást vállal.
1427

 

TPSulp. 48 több alárendelt személyt is említ, akik a tervezett pénzügyi 

tranzakciók lebonyolításában részt vesznek. Cinnamus oldalán név szerint négy 

rabszolgája (Eros, ... us, Titianus, Martialis) és patrónusa, Faustus szerepel. Ők 

mindannyian a Sulpiciusok bankházának képviselői. A rabszolgák a bankban 

dolgoznak és nyilvánvalóan a szokásos mindennapos ügyletek lebonyolítása a 

feladatuk. A Cinnamus és rabszolgái közti viszony a dominica potestas területére 

tartozik,
1428

 a dominus a rabszolgák által kötött szerződések alapján a járulékos 

keresetek szabályai szerint perelhető. Homályban marad, hogy a rabszolgák 

Cinnamus parancsa, utasítása (iussuma) alapján,
1429

 a peculiumuk keretében vagy 

pedig institorként tevékenykedtek-e.
1430

  

Az adósi oldalon Prudens szerepel, aki Hyginus nevű rabszolgája és Suavis nevű 

felszabadítottja bizonyos ügyleteiért vállal helytállást; mindkettő szolgáltatások 

átvételére lett felhatalmazva.
1431

 Az alive cui iussu eorum fordulat itt is azt mutatja, 

hogy harmadik személyek is bekapcsolhatók a jogviszonyba: Suavis és Hyginus 

utalványozhatják a Sulpiciusok bankját, hogy harmadik személyeknek, például az ő 

hitelezőiknek vagy leendő adósaiknak teljesítsen (készpénzt fizessen ki, hitelezzen, 

kezességet, egyetemes lekötelezést vállaljon); tehát a delegatio több fajtáját is 

kilátásba helyezik a felek.
1432

 

A principális felelőssége a praepositióhoz igazodik.
1433

 Helyt kell állnia minden 

olyan kötelezettségért, amely az ügyvezetői tevékenységből ered. A rabszolga-

institorokat többnyire valamilyen szorosan körülhatárolt üzleti tevékenységre 

nevezték ki. A források tanúsága szerint ilyen lehetett például kölcsönök 

felvétele
1434

 vagy folyósítása kamatok fejében,
1435

 vagy csupán zálogtárgy 

                                                           
1425 Kaser / Knütel 2008: 276. 
1426 Bürge 1999: 137 különböztet a „kemény (harte)― és a „puha (weiche)― patrónusi nyilatkozat között; 

az első esetben a védenc csődjéért is felel a patronus, de a másodikban nem. 
1427 Spengler 1994: 12 szerint itt múltbeli szolgáltatásokról van szó, amelyek Prudens stipulatio incertije 

révén noválódtak. Én inkább Wolf és Krampe nézetét tartom találónak, mert jövőbeli szolgáltatásokat 
tételeznek fel; a nyelvtani felépítés is inkább ezt támasztja alá.  
1428 Gai. 1, 52. 
1429 Camodeca 1999: 131. 
1430 Verboven 2000: 164. Ulp. D. 14, 3, 5, 3 egy rabszolgáról tudósít, akit egy mensa (váltóbank) élére 

praeponáltak. 
1431 Di Porto / Petrucci 2000: 76 részletesen ábrázolja, milyen fontos szerepet játszottak a rabszolgák 
Róma gazdasági életében. 
1432 A delegatiohoz l. Verboven 2000: 169. 
1433 Földi 1997: 124sqq. 
1434 D. 14, 3, 19, 1 Pap. 
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ellenében.
1436

 Ehhez képest a jogügyleteknek az a listája, amit TPSulp. 48 tár elénk, 

Hyginus és Suavis számára nagyvonalúan szabad kezet enged. Ha az institor 

tevékenységi köre ilyen széles körű, akkor a principális fokozottan érdekelt abban, 

hogy mögöttes felelősségének mértéket a szerződő partnerként számba jöhető 

harmadikak számára egyértelműen rögzítse.  

A mindennapos üzleti forgalomban aligha lehet elvárni a partnerektől, hogy 

esetileg vizsgálgassák és mérlegeljék a praepositio tartalmát. Paulus arról tudósít, 

hogy egy rabszolgát egy vállalkozás élére kölcsönök adására neveztek ki 

zálogtárgyak fejében (mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis).
1437

 A 

rabszolga azonban üzleti tevékenységét önhatalmúlag jóval szélesebb körre is 

kiterjesztette:
1438

 szokásává vált, hogy gabonakereskedők számára a mindenkori 

vevő helyett kötelezettséget vállaljon és fizessen; továbbá raktárházakat is bérelt és a 

hitelezők felé fizetett. A jogi probléma akkor jelentkezett, amikor a rabszolga 

megszökött és elvállalt kötelezettségeit nem teljesítette. A jogász a praepositio 

határainak túllépését a principális terhére rója.
1439

 Szerinte egy körültekintő, óvatos 

dominus gondoskodott volna arról, hogy az általa praeponált servus institor ne 

léphesse túl kívánatos tevékenységi körét. Ez akár a praepositióba felvett negatív 

tartalmú rendelkezések, tilalmak formájában is elvárható lett volna, mint például ne 

crederes.
1440

 Egy ilyen tilalom beiktatása által elesik az actio institoria, az ügyfél 

legfeljebb az actio de peculio vagy a de in rem verso útján perelhet; azaz kártérítési 

igényét a rabszolga különvagyonára vagy a dominus vagyonában bizonyíthatóan 

eszközölt beruházásokra szorítják.  

A fent idézett példák jól mutatják, hogy a praepositio precíz fogalmazása és 

publicitása fokozott relevanciával bírt. A principális jól felfogott érdeke volt, hogy 

az institorának leendő ügyfélkörét a praepositio tartalmáról és határairól korrektül 

informálja. Valószínűleg ez motiválta Prudenst is, hogy a TPSulp. 48-ban 

dokumentált stipulatio formájában Cinnamust értesítse és biztosítsa arról, milyen 

körben vállal helytállást Hyginus és Suavis pénzügyi tranzakcióiért. 

A praepositio alapján Prudens az actio institoriával felel minden olyan 

adósságért, amely a praeponált tevékenységi körben két alkalmazottjánál keletkezik. 

Ha például Hyginus és Suavis a Sulpiciusok bankján keresztül harmadiknak 

kölcsönt folyósít vagy árverést bonyolít le és megelőlegezi a vételárat, a bank 

járulékos keresettel fordulhat Prudens ellen. Egy dogmatikusan rendszerezett 

jogrendszerben az actiones adiectitiae qualitatist meghirdető praetori edictum 

elgendő lenne a jogbiztonsághoz. A jogélet, a jegyzők, írnokok és banki 

alkalmazottak mindennapos szerződési gyakorlata azonban óvatos és többnyire úgy 

                                                                                                                                        
1435 D. 14, 3, 19, 3 Pap. 
1436 D. 14, 5, 8 Paul. A rabszolga-institores tevékenységéről l. Petrucci 2002: 105-114. 
1437 D. 14, 5, 8 Paul. Az institort itt Aubert 1994: 189 actornak tekinti; az actores pénzbehajtók voltak, 

üzletet vezettek, és letéteket őriztek. 
1438 A principális korlátozott felelősségéhez az actio institoria alapján l. Petrucci 2002: 112 és Petrucci 
1991: 191, 235sqq. 
1439 Petrucci 2002: 113 úgy véli, hogy itt a passzív legitimáció a praepositio túllépése miatt hiányzik. 
1440 Paul. D. 14, 3, 17, 4: Proculus ait, si denuntiavero tibi, ne servo a me praeposito crederes, 
exceptionem dandam: ‚si ille illi non denuntiaverit, ne illi servo crederet’. Sed si ex eo contractu 

peculium habeat aut in rem meam versum sit nec velim quo locupletior sim solvere, replicari de dolo 

malo oportet ... A forráshelyhez l. Aubert 1994: 13, aki egyébként csak egyetlen egyszer említi ezt a 
szöveget. 
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vélekedik, hogy a diszpozitív jog alapján ugyan már fennálló helytállási 

kötelezettség mellett lehetőleg a lex contractus révén is jobb megerősíteni az érintett 

felelősségét. Sőt igen elterjedt volt a párhuzamos perlési jogalapok létsítése is, amint 

arra fent már rámutattunk.
1441

  

Fent már áttekintettük, hogy a Sulpiciusok házában nagy előszeretettel 

erősítettek meg minden kötelmet stipulatio formájában is. Papinianus hoz találó 

példát hasonló szerződési gyakorlatra, ami általánosításra is alkalmas (D. 14, 3, 19, 

2): Tabernae praepositus a patre filius mercium causa mutuam pecuniam accepit 

pro eo pater fideiussit ... A pater familias kinevezi hatalomalatti fiát egy kocsma 

vezetésére. A fiú a praeponált tevékenységi körön belül kölcsönt vesz fel 

áruvásárlásra, amelynél a pater familias fideiussio formájában kezességet vállal. 

Papinianus azt mérlegeli, hogy a hitelező az apa ellen nemcsak a kezességből 

származó keresettel, hanem az actio institoriával is perelhet. Témánk szempontjából 

a Papinianus által meggyőzően tanúsított üzleti gyakorlat a releváns: a principális a 

hatalomalatti institor szerződő partnerével szemben stipulatio formájában is 

helytállást vállalt, holott a praetori edictum alapján is felelt volna az actio 

institoriával az adott kölcsönszerződés visszafizetésére.
1442

 

Hasonló logika alapján érthetjük meg Prudens stipulatiójának értelmét az itt 

elemzett TPSulp. 48-ban. Ha a Sulpiciusok bankja volt Hyginus és Suavis pénzügyi 

tranzakcióiban az egyik legfontosabb partner, akkor Prudens a felelősségvállalásával 

további biztosítékot (megerősítést) adott, hogy a praetori edictum alapján fennálló 

járulékos felelősséget önmagára kötelezőnek ismeri el és helytállni kész. Ezzel a ius 

praetorium szerinti felelősségét egyben civiljogi bázisra is emelte. Prudens 

felelősségvállalása kedvezőbbé teszi a hitelező perbeli helyzetét és erősíti az üzleti 

partner bizalmát. 

Brissonius először a mandatum tipikus szerződési kikötéseit ismerteti, és csak az 

utolsó fejezetben (XC) értekezik a megbízás létrejöttének elemi feltételéről, amit 

Gaius a középpontba állított: a megbízási jogviszony peresíthetőségének feltétele, 

hogy a megbízás teljesítése a megbízó érdekét szolgálja. Brissonius Gaiustól 

eltérően a megbízás fontos gazdasági tartalmaiból indul ki: a megbízó számára egy 

telek megvétele, egy rabszolga megvásárlása.  

A megbízási jogviszony legelterjedtebb alkalmazása a jogéletben kétségkívül a 

procurator, képviselő vagy intéző kinevezése volt valamely vagyonrész igazgatására 

(LXXXVIII). A szerződési formulák egy vagy több procurator kinevezéséről 

tudósítanak, akikre egy ügy ellátását vagy összes vagyonának igazgatását bízta a 

mandans. De a perlési megbízás is igen gyakori lehetett a mindennapos életben. 

Figyelemre méltó a LXXXIX. fejezet, amely a hitelezési megbízással (amely a 

kezesség egyik formájává fejlődött az ókori Rómában) hosszan foglalkozik. 

Brissonius több olyan megbízási típust is elemez, amelyek nyilvánvalóan más 

ügyének nem ingyenes, hanem ellenszolgáltatás fejében való ellátását rendezik. Ide 

tartozik például a szökött rabszolga üldözése és fellelése. E szerződési konstrukciók 

már áttörik a megbízás határait.  

                                                           
1441 Jakab 1997: 210sqq. 
1442 Wacke 1994: 323 szerint itt a kezességre elsősorban a hatalomalatti fiúk hitelfelvételi tilalma miatt 

volt szükség. A megszorító értelmezés ellen szól, hogy a filius mint institor a praeponált tevékenységi 
körén belül cselekedett, ezért az SC Macedonianum nem érvényesül. 
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A szerződési kikötések palettája jól érzékelteti, hogy a felek megállapodásuk 

minden részletét lex contractus útján rendezték. Így például szokásos volt helytállást 

ígérni azért, hogy a megbízó a megbízott esetleges költségeit, kárát meg fogja 

téríteni. A formulák világa jól érzékelteti a gyakorlat és az elmélet, a teoretikus 

jogtudomány közötti távolságot. 

 

 

3. §. Társasági szerződés (societas) 

XCI – XCIII. 
 

A societas két vagy több személy társulása egy megengedett gazdasági célra, közös 

nyereségre és veszteségre. A társasági szerződés is konszenzuális, egyenlően 

kétoldalú, bonae fidei contractus, amely formátlanul jön létre. Gaius a következő 

lényeges elemeit emeli ki (Gai. 3, 144-150): 
 

Társaságot vagy az egész vagyonunkra szoktunk kötni, vagy csak valamilyen egyetlen 

ügyletre, pl. rabszolgák adásvételére. Nagyon nehéz kérdés volt, hogy vajon létre 

lehet-e úgy létrehozni társaságot, hogy valaki nagyobb részben hasznot húz, kisebb 

részben viseli a kárt. Ezt Q. Mucius a társaság természete ellenére érvényesnek 

tekintette. De Ser. Sulpicius, akinek aztán győzött az álláspontja, úgy vélte, hogy úgy 

is lehet kötni társaságot, mint mondotta olyan módon is, hogy valaki semmiféle kárért 

sem felel, de a haszonból részesedik, föltéve, hogy a közreműködése olyan értékesnek 

látszik, hogy méltányos őt ezzel a kikötéssel bevenni a társaságba. Elfogadott, hogy 

úgy is lehet társaságot kötni, hogy az egyik pénzt visz be, a másik nem visz be, és 

mégis közös közöttük a haszon; gyakran ugyanis valakinek a munkája pénzzel ér fel. 

Az biztos, hogy ha a haszonban és a kárban való részesedésről semmiféle 

mrgállapodás sem jött létre köztük, a nyereség és a veszteség egyenlő részekben 

oszlik meg közöttük. Ha azonban csak az egyikre határozták meg a részesedés 

arányát, pl. a nyereségre, a másik vonatkozásában azonban ezt elmulasztották, akkor 

abban a részben is, amelyről nem rendelkeztek, hasonlóan részesednek …1443 

 

Gaius nem is részletezi, hogy a társaság is konszenzuális szerződés, azaz a felek 

közti egyező akaratnyilvánítással jön létre. Azonnal a consensus tartalma szerint 

differenciál: a középpontban az a kérdés áll, hogy a felek a megengedett gazdasági 

tevékenységet (kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági stb.) milyen arányok szerint 

megosztott vagyonközösséggel kívánják megvalósítani. A társaság lényegéhez 

tartozik, hogy a felek egy közös „számlát‖ nyitnak, vagyoni betéteket raknak be a 

közös számlára, ebből fedezik a kiadásokat, veszteségeket, ide folyik be a közös 

bevétel, és a végén elszámolnak egymással.
1444

 Gaius számára is az jelenti a 

legfontosabb jogi problémát, hogy milyen arányban viseljék a felek a veszteségeket, 

és milyen arányban részesüljenek a nyereségből. 

Brissonius hangsúlyozza, hogy a társasági szerződés általában a felek kölcsönös 

jelenlétében tett szóbeli akaratnyilvánítás formájában keletkezik, de írásbeli 

akaratkifejezés (epistula) vagy követ útján is létrejöhet. A societas fajtáit Gaius és 

Paulus definíciója alapján csoportosítja: a társak teljes vagyonára (omnium 

                                                           
1443 Brósz Róbert fordítása alapján. 
1444 Jakab 2001: 63sqq. 
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bonorum), közös kereskedelmi vagy ipari tevékenység folytatására (negotiationis), 

egy konkrét ügy ellátására (unius rei) illetve az adók behajtására (vectigalis, D. 44, 

7, 2). A modern római jogi szakirodalom ettől némileg eltérő csoportosítást használ; 

a fentieken kívül a societas quaestust, a társak minden kereső tevékenységét átfogó 

társaságot is ide sorolják még (D. 17, 2, 7); viszont az adóbérlők társaságát nem 

kezelik külön kategóriaként. Kétségtelen, hogy a publicani sajátos, állami érdekeket 

képviselő tevékenysége számos lex specialis meghozatalához vezetett, ami a 

magánjog és a közjog határára sodorta ezt a társasági formát.
1445

 A társasági 

szerződés lényege, hogy a társak között egy közös ügy, valamilyen közös üzleti 

tevékenység alapítására kerül sor, amelynek hasznain osztoznak, illetve a gazdasági 

tevékenység anyagi kockázatát közösen viselik.  

Brissonius még nem ismerhette a társasági jogviszony okirati gyakorlatát, mert a 

releváns dokumentumok csak későbbi ásatások során láttak napvilágot. A viaszos 

táblákon és papiruszokon fennmaradt társasági szerződések mutatják, hogy a socii 

általában határozott időre léptek társasági viszonyba,
1446

 és szerződésileg rögzítették, 

hogy melyik társ mivel járul hozzá a közös gazdasági cél megvalósításához. A 

kisemberek közti rövid irőtartamra kötött társasági tevékenységre érdekes példával 

szolgál egy dáciai okirat (FIRA III Nr. 157, Deusara, Kr.u. 167. március 28.): 
 

Cassius Frontinus és Julius Alexander zálogkölcsönöket folyósító társaság létesítésére 

úgy szerződtek Pudens és Polio consulsága évének december 23. napjától a 

legközelebbi év március 28-ig terjedő időre, hogy bármit szereznek ebben a 

társaságban, bármilyen haszon vagy kár keletkezik, kötelesek azon egyenlő arányban 

osztozni. Ebbe a társaságba Julius Alexander készpénzben, illetőleg terményben ötszáz 

dénárt vitt be, míg Cassius Palumbus ügyvivő rabszolgája Secundus kettőszázhatvanhét 

dénárt … Alburnusban fog tartozni. Ha valaki ebben a társaságban csalárdul jár el, 

és ezt rábizonyítják, minden asra (rézpénzre) egy dénárt … minden dénárra pedig 20 

dénárt … köteles a másiknak megfizetni és az idő leteltével a kölcsönvett pénzek 

levonásával vagy a fent írt összeget kapja meg, vagy ha ezen felül marad valami, 

azon osztoznak. Hogy ezt meg fogja fizetni, így lesz és ezért felelősséget vállal, hite 

alatt kérdezte Cassius Frontinus és hite alatt ígérte Julius Alexander. Erről az 

ügyletről két azonos okirat készült. Még tartoznak Lossanak 50 dénárral, mely 

összeget az illetőnek a fentírt társaktól kell megkapnia. – Kelt Deusaraban, március 

28-án, Vcrus és Quadratus consulok évében.1447 

 

A régészeti kutatás körülményeiről és a szöveg kiadásának történetéről szakszerűen 

tudósít máig is mérvadó monográfiájában Pólay Elemér.
1448

 A triptychon ún. 

societas danistariaet, pénzkölcsön folyósítására alakított társaságot dokumentál. A 

dáciai Deusarából származó viaszos tábla szerint Julius Alexander, a jómódú 

üzletember hitelnyújtással foglalkozó társaságot alapít Cassius Frontinusszal.
1449

 

Julius Alexander 500 dénárt fizet vagyoni betétként, társa csupán 267-et. Az okirat 

részletesen szabályozza a két socius közti belső viszonyt: „mindent, ami a 

társaságnál nyereségként és veszteségként keletkezik, egyenlő arányban kötelesek 

                                                           
1445  Meissel 2004: 205sqq. 
1446 Jakab 2001: 72sqq. 
1447 Pólay Elemér fordítása alapján. 
1448 Pólay 1972: 200sqq. 
1449 A danista jelentését tárgyalja Gröschler 1997: 183. 
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elosztani.‖  Végül még 50 dénár fennálló tartozást rögzítenek a felek egy harmadik 

személy, bizonyos Lossa (Cossa
1450

) javára, amelyért a társaság köteles helytállni. A 

társaság bevétele a bevitt tőkéből és a kamatokból áll, kiadásai a jövőben folyósított 

kölcsönösszegek, kockázata pedig (amit a társak szintén közösen viseltek) az adósok 

esetleges inszolvenciája, fizetésképtelensége. A társaságnak ez a formája közeli 

rokonságban áll a societas argentariivel, a bankárok társaságával.
 1451

 A különbség 

az leginkább abban áll, hogy a danista csak kölcsönügyletekkel foglalkozott, míg az 

argentarius árveréseket is vezetett vagy pénzletéteket is őrzött.
1452

 Különös a a 

társaság gazdasági tevékenységének szerződésileg rögzített időtartama: 167. március 

28-án kötötték, de 166. december 23-tól 167. április 12-ig terjed a társaság 

működése.
1453

 Valószínűnek látszik, hogy a felek egy időközi elszámolás miatt 

(például egy tag kilépésével) kényszerültek két héttel a lejárat előtt új szerződést 

kötni.
1454

 Tipikus egyébként a rövid lejáratú társasági együttműködés az ókorban. A 

társaság bevételeiről és kiadásairól közös számlát vezettek, ami a jogviszony 

megszűnésekor az elszámolás alapját képezte.
1455

 A rövid lejáratra szerződés az 

elszámolás gazdasági szükségleteihez igazodott; sokszor újra szerződtek a felek 

azonos feltételekkel. Az okirat jól mutatja, hogy a társasági szerződés az ókorban 

elsősorban elszámolási viszonyt hozott létre a felek között. A socii közös társasági 

(folyó)számlát nyitnak, amely a jövőbeli nyereség és veszteség megosztásának az 

alapja.
1456

 

A Digestában fennmaradt töredékek a szerződési klauzulákból érdekes társasági 

tevékenységi körökről tudósítanak: két személy például nyelvtanításra társult, hogy 

ebből a mesterségből nyereségre tegyenek szert (D. 17, 2, 21). Paulus hosszan idéz 

az okiratból. Tipikus, hogy a társasági szerződés alanyai és tárgya rögzítése után a 

szerződési hűséget stipulatio formájában is megerősítették a felek.
1457

 A stipulatio 

szerződési bírságot irányoz elő szerződésszegés esetére.
1458

 

Szokásos társasági tevékenységnek számított még a közös kereskedelmi üzlet 

működtetése: például rabszolgakereskedelem, ahol az egyik társ a provinciákba 

utazik rabszolgák felvásárlására, míg a másik Rómában marad és ott értékesíti az 

árut (D. 17, 2, 52, 11). De a bankárok is szívesen tevékenykedtek társaság 

formájában, hogy megosszák a kockázatot. A societas kockázatelosztó szerepét jól 

érzékelteti az idősebb Cato üzleti trükkje, amit Brissonius nem idéz: Cato tengeri 

kölcsönbe fektetett komolyabb tőkét, és a szerződés-specifikus tengeri veszélyt, az 

áru vis maior (vihar, kalóztámadás) következtében való megsemmisülését úgy 

minimalizálta, hogy adósait kényszerítette a társaságba tömörülésre. Így először az 

adósok „osztoztak‖ a veszteségen, és csak a fennmaradó kárt kellett neki viselnie.
1459

 

                                                           
1450 Lásd erről Pólay 1972: 216. 
1451 Pólay 1972: 205; Meissel 2004: 155sqq. 
1452 Gröschler 1997: 38sqq. 
1453 Meissel 2004: 171sqq. 
1454 A társaság tudvalevőleg megszűnik bármelyik tag kiválásával, Molnár / Jakab 2012: 315. 
1455 Jakab 2001: 78sqq. 
1456 Jakab 2001: 80. 
1457 V. ö. Pólay 1972: 211 további irodalommal. 
1458 A szerződési bírság dogmatikai hátteréhez még mindig irányadó Knütel 1976: 65sqq. 
1459 Plut. Cato 21; v. ö. Meissel 2004: 175. 
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A sociii különböző betétekkel járultak hozzá a társaság működéséhez: készpénz, 

termelési eszközök, szakértelem, munka. Ha nem pusztán készpénzből álltak a 

betétek, akkor esetleg egy pártatlan kívülálló személyt bíztak meg a vagyoni betétek 

arányának objektív becslésével (D. 17, 2, 76), mivel ez volt a közös nyereségben és 

veszteségben való részesedés alapja. 

Atipikus társasági viszonyról tudósít Ulpianus egy jogesetben, amelyet fent, a 

locatio conductio témakörénél már röviden elemeztünk (D. 19, 5, 13, 1 Ulp. 30 

Sab.):
1460

 
 

Julianus digesztáinak tizenegyedik könyvében írja: ha a telkemet a tulajdonodba adom 

(azzal a kikötéssel), hogy miután azon egy insulat (bérházat) építettél, annak egy 

részét rám visszaruházd – ez nem adásvétel, mivel vételár helyett a dolgom egy részét 

kapom vissza; nem is megbízás, mivel nem ingyenes (ügylet) és nem is társaság, 

mivel társaságra szerződve senki sem mond le a tulajdonjogáról. 

 

A forrás a Digestában ugyan a De praescriptis verbis et in factum actionibus főcím 

alatt található, de maga Ulpianus is mérlegeli a szövegben a társasági szerződésként 

való besorolás lehetőségét. Ego átruházza Tu-ra egy építési telek tulajdonát azzal, 

hogy Tu azon bérházat építsen és a kész insula bizonyos tulajdoni hányadát ruházza 

vissza rá. A mindennapi gyakorlat építési vállalkozása nehezen illeszthető be a 

római szerződések típuskényszerébe. Ulpianus további példákat is idéz, hogy dologi 

jogi érvelését jobban alátámassza: a rabszolgafiú kitanítására ill. a nyáj legeltetésére 

látrehozott szerződéses jogviszonyra utal analógiával. A két utóbbi esetet Ulpianus 

egyértelműen a társasági jogviszonyba sorolja és megadja az actio pro sociot, a 

társasági keresetet. A jogesettel az utóbbi években számos szerző foglalkozott: 

Misera,
1461

 Drosdowski,
1462

 Artner,
1463

 Meissel,
1464

 Backhaus.
1465

 Backhaus szerint 

olyan társasági viszonyról van itt szó, ahol az egyik socius tőkével, a másik pedig 

munkával járul hozzá a közös gazdasági cél megvalósításához, és a tevékenységük 

következtében előállt nyereséget (egyenlő arányban?) megosztják. Backhaus is 

felfigyel arra a látszólagos ellentmondásra, hogy számos forráshely elismeri a 

társasági jogviszony keletkezését akkor is, ha pusztán egyik socius visz be tőkét 

(tulajdont) a másik viszont munkaerejével járul hozzá a társaság gazdasági 

tevékenységének sikeréhez.
1466

 Gaius, a Kr.u. 2. században alkotó jogtudós az 

elasztikus határok mellett érvel a társasági szerződés jogi definíciójánál (Gai. 3, 

149). Miért zárja ki Julianus ill. Ulpianus mégis a társaságot fent idézett esetünkben? 

Backhaus úgy látja, hogy a beépítendő telek tulajdonának kérdése nem volt releváns 

                                                           
1460 D. 19, 5, 13, 1: Iulianus libro undecimo digestorum scribit, si tibi areae meae dominium dedero, 
ut insula aedificata partem mihi reddas, neque emptionem esse, quia pretii loco partem rei meae 

recipio, neque mandatum, quia non est gratuitum, neque societatem, quia nemo societatem 

contrahendo rei suae dominus esse desinit.  
1461 Misera 1977: 271. 
1462 Drosdowski 1998: 15 csak egyszer utal forrásunkra: „die Eigentumsverhältnisse der Gesellschafter 

werden durch den Abschluß eines Gesellschaftsvertrags nicht notwendig betroffen.― 
1463 Artner 2002: 140. 
1464 Meissel 2004: 185. 
1465 Backhaus 2004: 245. 
1466 Backhaus 2004: 235. 
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a primér cél, az építési tevékenység szempontjából.
1467

 Így arra a következtetésre jut, 

hogy „a szerződés tárgyának dologi jogi sorsáról való rendelkezés‖ elsősorban a 

kockázatelosztást kívánja szabályozni, mert ezáltal „a telek vétlen pusztulása vagy 

romlása‖ egyedül az építési vállalkozót terhelné. 

Milyen vis maior következtében beállt pusztulás vagy állagromlás képzelhető el 

a telekre vonatkozóan? A klasszikus római jogászok írásait böngészve építési 

vállalkozások esetén földcsuszamlásról, földrengésről vagy a ház egyéb vétlen 

összeomlásáról olvashatunk tudósításokat (D. 19, 2, 33 Afr.). Valóban pusztán ezt a 

kockázatot akarták szabályozni kiinduló esetünkben is a felek? És valóban 

kedvezőbbé vált a tulajdonátruházás révén a volt telektulajdonos helyzete a vis 

maior típusú károk vonatkozásában? Hisz ha a telket egy későbbi (tulajdonátruházás 

utáni) földrengés vagy földcsuszamlás elpusztítja, azon bérház sem fog állni, 

amelynek a felépülése után résztulajdonossá válhatna a volt telektulajdonos! Azaz a 

vis maior kockázata visszaszáll végül a telek eredeti tulajdonosára is (Ego), mert a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás esetünkben fizikailag egymástól elválaszthatatlan, 

függőségi viszonyban áll egymással. 

Backhaus az ún. locatio conductio irregularis vagy a depositum irregulare 

mintájára próbálja dogmatikailag értelmezni az itt keletkezett szerződéses 

jogviszonyt. A locatio conductio irregularis esetén a fuvaroztató helyettesíthető 

dolgot (pl. gabona) kimérve ad át a fuvarozónak a behajózáskor, aki a célkikötőben 

ugyanabból ugyanannyit köteles visszaszolgáltatni. A communis opinio szerint a 

fuvarozó tulajdont szerez a fuvar tárgyán, visszaadási kötelezettsége generikus lesz 

(ugyanabból ugyanannyit), ennél fogva a gabonáért korlátlanul, a vis maior okozta 

pusztulás erejéig felel.
1468

 Hasonló a depositum irregulare, a rendhagyó letét jogi 

konstrukciója.
1469

 Ha bizonyos pénzösszeget úgy helyeznek letétbe, hogy a 

letéteményes azt használhatja, de felszólításra azonnal ugyanannyit köteles 

visszaadni, akkor a letéteményes a numeratióval tulajdont szerez, és ezzel (a 

kölcsönszerződés adósához hasonlóan) a pénzérmék vétlen pusztulásáért is helyt 

kell állnia. Backhaus azonban figyelmen kívül hagyja azt a lényeges különbséget, 

hogy az analógként felhozott esetekben helyettesíthető dologról és fajlagosan 

meghatározott szolgáltatásról van szó (gabona, pénz), míg a bérház építésére szánt 

telek helyettesíthetetlen dolog, ami a kötelemben speciesként (egyedi 

szolgáltatásként) szerepel. 

A társak közti szoros elszámolási viszonyt jól példázza egy Oxyrchynchoszból 

származó levél (P.Oxy. 2728) a 3. századból. Ebben egy bizonyos Kapitolinosz 

panaszkodik, mert fivére igen hanyagul írogat neki. Azonban nem a család 

mindennapos örömeiről és bánatairól szeretne több információt hallani, hanem a 

közösen igazgatott birtok gazdasági életéről. Dühösen jegyzi meg: „Én úgy tartom 

korrektnek, ha megírom neked, milyen bevételek és kiadások merültek fel.‖ A 

csípős megjegyzés a pontosan vezetett könyvelésre céloz. Az üzleti életben az volt a 

bevett szokás, hogy a socii könyvelésükről rendszeresen, hetente vagy havonta 

                                                           
1467 Backhaus 2004: 236: „die Eigentumsverhältnisse an dem zu bebauenden Grundstück für die primär 
angestrebte Bautätigkeit völlig bedeutungslos sind.‖ 
1468 A jogügyletek tartalmához és a pandektisztikában való meghatározásukhoz kiváló áttekintést ad 

Mayer-Maly 1956: 40 és Kaser 1957: 192. 
1469 Benke 1987: 194. 



 253 

másolatot küldözgettek egymásnak, tehát mindeketten folyamatosan könyvelték a 

kiadásokat és bevételeket a közös vállalkozásban. Kapitolinosz lelkiismeretesen 

tartja magát ehhez, a bosszús bevezetést ebben a levelében is hosszú elszámolási 

lista követi: „Horigenésznek (eladva) 10 spathia bor, mértékenként 1.800 

drachmáért, összesen 3 talentum...‖ Végül arra kéri fivérét, hogy Horigenésznek 

további bormennyiséget szállítson és a befolyt vételárat készpénzben, haladéktalanul 

küldje el neki, méghozzá úgy, hogy a könyvelésben ez az összeg a fivérnél 

kiadásként szerepeljen.
1470

 A papiruszokban ránk maradt társasági szerződések 

szintén következetesen rögzítik, hogy milyen vagyoni betéteket helyeznek a 

szerződő partnerek a közös társasági számlára, és hogy ennek a felhasználásáról 

korrekt könyvelést vezetnek.
1471

 

A társak kötelesek gondosan vezetni a pénztárkönyvet. Némelyik szerződés 

kimondottan megemlíti ezt az előírást, mások csak hallgatólagosan utalnak erre a 

gyakorlatra. A társaság feloszlása után a szerződő partnerek (mindkettő vagy csak a 

pénzt átvevő fél) kötelesek elszámolni. P.Oxy. 42,30,86 rövid üzleti levelet 

tartalmaz, amely a felek közötti elszámolás gazdasági, társadalmi és jogi 

jelentőségét jól mutatja. Nemeziánosz biztosítja a szerződő partnerét, Kollutoszt, 

hogy Szürosszal és Neilosszal (valószínűleg korábbi üzleti partnere a kettőnek) már 

régen maradéktalanul elszámolt. Mindkét volt partner átvett egy bizonyos összeget. 

A levélből arra lehet következtetni, hogy Szürosz és Neilosz most vitatja az 

elszámolás megtörténtét, és ezzel a ténnyel nyugtalanítanak egy harmadik, itt név 

szerint meg nem említett koinonoszt (társat). Nemeziánosz levele mutatja, hogy a 

társasági tagok közt a rendszeres pénzügyi elszámolás központi szerepet játszott. Az 

elszámolás korrekt vagy nem egészen korrekt volta kihathatott a későbbi üzleti 

kapcsolatokra és a szerződő partner általános társadalmi megbecsülésére is.  

A könyvelés és az elszámolás a társaság fontos jellemzője akkor is, ha az egyik 

szerződő partner pénzzel, a másik pedig munkájával járul hozzá a társaság 

működtetéséhez. P. Oxy. XXII 2342, egy papirusz a római Egyiptomból, Kr.u. 102-

ből, a helytartóhoz intézett petíciót örökít meg. A jogvita tárgya egy társasági 

szerződés felszámolása, amely az egyik társ, Passzion halála miatt szűnt meg. A 

közös tevékenység borkereskedelem volt. A túlélő üzlettárs, Apion, az özvegyet, 

Berenikét perli elszámolásra és a Passzionnál keletkezett haszon kiadására.
1472

 

Valószínű, hogy a két szerződő partner által alapított társaságban vagyonátruházás 

történt, azaz Apion társának, Passzionnak kifizetett bizonyos összeget eis logon 

koinoniász, a közös társaság számlájára. Az említett pénzösszegről és a bevételekről-

kiadásokról Passzion köteles volt könyvelést vezetni. Apion tehát joggal követelte, 

hogy Passzion özvegye mutassa be a bíróság előtt elhalt férje pénztárkönyvét vagy 

annak másolatát. Passzion köteles lett volna elszámolni a társaságban és megosztani 

a nyereséget társával.  

A társasági szerződés szokásos formuláit viszonylag röviden, három fejezetben 

foglalja össze Brissonius. Először a társak közötti gazdasági tevékenység mértéke 

szerint differenciál: az egész vagyonra, közös ipari vagy kereskedelmi tevékenység 

                                                           
1470 Jakab 2001: 79. 
1471 PUG I 20 u. 21 (= SB XVI 12530); P.Lond. V 1794 p. 250, Kr.u. 487; hasonlóan P.Lond. V 1795 p. 

251, VI. sz., vagy SB XII 11238, Ox. Kr.u. 280; részletesebben Jakab 2001: 72-78. 
1472 V. ö. Jakab 2001: 63sqq. 
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folytatására vagy egy ügy ellátására szóló társaságok alapítását említi. Külön 

fajtaként taglalja a societas vectigalist, az adók és vámok beszedésére alapított 

társaságot. Az adóbérlők társasági tömörülései köztudottan a magánjog és a közjog 

határán mozogtak, számos közjogi jogosítványt élveztek. 

A fejezet központi témáját mégis a kereskedelmi céllal létrehozott társaságok 

képezik. A következő fejezet szemléletes példákat idéz konkrét társasági 

szerződésekből: emlékmű építésére, nyájak legeltetésére. A harmadik fejezet pedig a 

társak részesedési arányának meghatározására ismertet tipikus szerződési mintákat. 

Brissonius áttekintése jól mutatja a társasági szerződés jellemző gazdasági 

tartalmát. Figyelemre méltó az is, ami a társasági formulákból kimaradt: felelősségi 

szabályokat nem tartalmaztak a szerződési minták, hisz a közös nyereség és 

veszteség, az elszámolási viszony állt a jogviszony középpontjában. 
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