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7. Preklasszikus jog

Ismert, hogy a fizető sponsor részére az adóssal szem
ben -  ha az adós tartozásáért valaki sponsiós kezességet 
vállalt, majd a kezes fizetett az adós helyett, és az adós 

hat hónapon belül nem fizette volna meg a kezesnek a tar
tozást -  egy vitatott datálású, a Kr. e. 4. vagy 3. században 
keletkezett lex Publilia (de sponsu) nevű törvény az actio 
depensií irányozta elő, mint duplumra menő keresetet.1

2. Klasszikus jog

a) A klasszikus korban a kezességvállalás céljára leggyak
rabban alkalmazott fideiussio2 esetén azonban az actio 
depensi nem illette meg a fizető kezest; e helyett több 
forrás szerint is a kezes actio mandati contrariát vagy 
actio negotiorum gestorum contrariát indíthatott az adós 
ellen, ha már fizetett. Ugyanis, ha a kezes az adós tud
tával és beleegyezésével vállalt kezességet, a források 
úgy tekintenek az ilyen kezesre, mint az adós megbízott
jára, aki így a megbízási szerződésből fakadó kötelem 
ellenkeresetével (actio mandati contraria) léphetett fel 
az adóssal mint megbízóval szemben. Ha pedig a kezes 
az adós tudta, ill. beleegyezése nélkül -  de nem az adós 
tiltakozása ellenére -  vállalt kezességet, úgy megbízás 
nélküli ügyvivőként tekintettek rá, és ezen az alapon a 
megbízás nélküli ügyvitelből fakadó kötelem ellenkerese
tével (actio negotiorum gestorum contraria) léphetett fel 
az adóssal szemben.

E kérdéskörrel kapcsolatban az alábbi klasszikus kori 
forrásszövegekre szeretnénk hivatkozni.

Gaius tudósít arról, hogy amennyiben a kezes valamit 
teljesített az adós helyett, úgy jogcíme van annak vissza
szerzésére, mégpedig megbízási kereset formájában:

...quodsi quidpro reo solverint, eius reciperandi causa 
habent cum eo mandati iudicium. (Gai. 3, 127)3

Vagyis a kezes -  azon az elvi alapon, hogy a föadós meg
bízásából kötelezte magát kezességvállalásra -  actio man
dati (contraria) útján követelheti az adóstól, amit helyette 
teljesített a hitelezőnek.

Világosan látszik, hogy fideiussio esetén a kezesség 
konstrukciója egészen másképpen néz ki, mint mandá

tum qualificatum esetében; míg a fideiussio esetében a 
források úgy tekintenek a kezesre, hogy az az adós meg
bízásából vagy megbízás nélküli ügyvivőként teljesített a 
hitelezőnek mint mandatarius vagy negotiorum gestor, és 
ezen az alapon kap actio mandati contrariát vagy actio 
negotiorum gestorum contrariát, addig mandátum quali
ficatum  esetében magát a kezest tekintik a források meg
bízónak, a hitelezőt megbízottnak, és a hitelező perelheti 
a kezest actio mandati contrariával, ami itt természetesen 
nem a visszkereseti jog érvényesítésére szolgál.

A fideiussios kezesség esetén tehát formailag létrejön 
egy stipulatio a hitelező és a kezes között (ez maga a fi- 
deiussiós kezesség), míg az adós és a kezes között -  az 
adós tudtával és beleegyezésével vállalt kezesség esetén 
-  lényegében egy megbízási szerződést lehet föltételezni, 
és a visszkereseti jogot ennek alapján lehetett érvényesí
teni, ha pedig az adós tudta és beleegyezése nélkül vál
lalt valaki kezességet, akkor a fideiussio egy, a megbízás 
nélküli ügyvitelből fakadó kvázikontraktuális kötelemmel 
egészül ki, és a kezes ennek alapján kérhet megtérítést az 
adóstól.

Az actio mandati (contraria) megindításának lehetősé
géről szól Ulpianus is a fideiussorkém az adós érdekében 
interdecáló kezes vonatkozásában:

Si passus sim aliquem pro me fideiubere vei alias in- 
tervenire, mandati teneor el, nisi pm  invito quis inter- 
cesserit aut donandi animo aut negotium gerens, érit 
mandati actio (Ulp. D. 17, 1,6, 2).

Vagyis, amikor valaki az adósért fideiussios kezességet 
vállalt, az adós mandátum alapján felel, vagyis a kezes ac
tio mandati contraria útján érvényesítheti vele szemben 
a visszkereseti jogát, hacsak nem az adós tilalma ellenére 
vagy ajándékozási szándékkal vagy pedig megbízás nél
küli ügyvivőként járt el. In egy kumulatív intercessióról 
van szó, amikor valaki más tartozásának biztosítása végett 
kezességet vállalt. Ulpianus pedig általános jelleggel biz
tosítja az intercedáló fideiussor számára az adóssal szem
beni visszkereseti jogot actio mandati contraria formá
jában. Három olyan esetet említ, amikor kizárt az actio 
mandati contraria megindítása:

1) amennyiben a kezes az adós tilalma ellenére inter- 
cedált (ez esetben ugyanis nem lehet mandátumról 
beszélni);4

2) amikor valaki az ajándékozás szándékával, azaz in
gyenesen vállalt kezességet, amikor is az ügylet in
gyenessége miatt mintegy eleve lemondott a vissz
kereseti jogról;

3) amikor megbízás nélküli ügyvivőként járt el; ebben 
a harmadik esetben ugyanakkor a kezes -  figyelem
mel pl. a Paul. D. 17,1,40-ben foglaltakra is -  actio 
negotiorum gestorum contraria útján érvényesítheti 
visszkereseti jogát, bár az Ulp. D. 17,1,6,2 alatt fel
vett forrásszöveg erről nem tesz említést.

Egy dogmatikai szempontból nagyon fontos, a iustinia- 
nusi jog ebbéli álláspontjának előképéül szolgáló, Salvius 
Iulianustól származó forrásszöveg tanúsága szerint pedig, 
ha a kezes (fideiussor) készen áll arra, hogy a teljes tartó
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zást teljesítse, a hitelezőt (afideiussiós kezesség stipulato- 
rát) arra kényszerítik, hogy az az adóssal, valamint a többi 
fideiussorrA szemben őt megillető követeléseit „eladja” a 
kezesnek:

Fideiussoribus succurri sólet, ut stipulator compellatur 
ei, qui solidum solvere paratus est, vendere ceterorum 
nomina (lul. D. 4 6 ,1 ,17)s

A szöveget az újabb szakirodalom klasszikus eredetűnek 
tartja.6

lulianus döntése alapján a kezes lesz az, aki immár a 
hitelező helyett perelheti az adóst a tartozás teljesítése 
iránt -  az eredetileg a hitelezőt megillető keresetekkel. 
Itt már tehát lényegében -  de még nem formailag, csak 
tartalmilag, pontosabban közvetve és csupán az adásvétel 
fikciójának segítségével -  a beneficium cedendarum ac- 
tionumról van szó; a fideiussor a teljes tartozás kifizetése 
fejében biztosítékként követelheti a hitelező adóssal és 
a többi fideiussonA  szembeni kereseteinek átengedését.

Magyarázatot igényel, vajon miért a követelések „el
adására” utal a forrásszöveg. A mértékadó német nyelvű 
római jogi tankönyv tömör, de tartalmas magyarázata 
szerint a kezesnek föltehetően úgy nyújtottak segítséget, 
hogy a praetor a kezesnek exceptio doliX biztosított, amely 
jogvédelmi eszköz alapján a bíró elutasíthatta a hitelező 
keresetét, amennyiben a hitelező a kereseteknek a kezes 
részére történő átengedésére annak ellenére sem hajlandó, 
hogy a kezes fizetett. Azt a problémát pedig, hogy a kezes 
fizetése folytán teljesítésre került sor, és ezzel az adóssal 
szembeni követelések megszűntek, az „adásvétel fikciójá
nak művi fogalma"7 („Kunstgriff einer Kauffiktion”) útján 
oldották meg: a kezes így vevőnek, nem pedig kezesnek 
tekintendő.8 A kezes fizetése tehát ebben a konstrukcióban 
voltaképpen nem a kezességvállalás teljesítésének, hanem 
a hitelező kereseteiért fizetett vételárnak tekintendő -  fik
ció útján.9

Az alábbi Ulpianus-szöveg tanúsága szerint a visszke
reseti jog actio mandati contrariávA történő érvényesíté
sének lehetősége kizárt, ha a fizető kezes nem értesítette a 
fizetés tényéröl adósát, és így a kezest követően az adós is 
fizetett a hitelezőnek:

Hoc idem tractari et in fideiussore potest, si, cum sol- 
visset, non certioravit reum, sic deinde reus solvit quod 
solvere eum non oportebat. Et credo, si, cum posset 
eum certiorare, non fecit, oportere mandati agentem 
fideiussorem repelli: dolo enim proximum est, si post 
solutionem non nuntiaverit debitori: cedere autem reus 
indebiti actione fideiussori debet, ne duplum creditor 
consequatur. (Ulp. D. 17, 1,29,3)

A tényállás szerint a kezes (fideiussor) teljesített a hitele
zőnek, de erről nem értesítette az adóst, ezután pedig az 
adós is teljesít a hitelező részére. Ulpianus szerint, ameny- 
nyiben a kezes értesíthette volna az adóst, de azt mégsem 
tette meg, a fideiussor nem perelheti adósát actio mandati 
contrariávA, vagyis nincsen visszkereseti joga. A jogtu
dós ugyanis úgy véli, a dolushoz közelít (vagyis a dolusX

súrolja) az, hogy a kezes a teljesítést követően (post solu
tionem) nem értesítette az adóst. Értelmezésünk szerint itt 
a kezes nagyfokú gondatlanságáról (culpa lata) van szó, 
amelyre -  tekintettel arra, hogy a culpa lata dolusszámba 
megy -  minden adósnak kiteljed a felelőssége már a klasz- 
szikus jogban is.10 Ez pedig kizárja az actio mandati cont- 
raria megindításának lehetőségét az adós irányában. Mo
dem terminológiával élve úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
itt lényegében a fideiussio mögött „megbúvó", az adós és 
a kezes között kötött megbízási szerződés súlyos gondat
lansággal történő megszegéséről van szó, amiért a megbí
zottnak tekinthető fideiussor felel a föadós mint megbízó 
irányában.

A föadós azonban köteles átengedni a fideiussomak a 
tartozatlan fizetés keresetét (a forrásszövegben: actio in
debiti: nyilván a condictio indebitiröl" van szó), hiszen 
kétségtelen, hogy a creditor jogalap nélkül gazdagodott; 
a condictio indebiti a tartozatlan szolgáltatás visszaköve
telésére szolgál, és pótolja a kezes súlyosan hanyag ma
gatartása folytán az adós ellen meg nem indítható actio 
mandati contraria hiányát. A keresetet -  mivel kétszer tel
jesítettek a hitelező részére -  nyilvánvalóan a creditor el
len lehet megindítani. Mert bár a kezes nagyfokú gondat
lansága miatt kizárt az adós felelőssége az actio mandati 
contraria alpereseként a kezessel szemben, nyilván nem 
lehet engedni azt sem, hogy a hitelező jogalap nélkül gaz
dagodjon. Egyszerű és praktikus megoldás: a kezes a tar
tozatlan fizetés keresetét indíthatja meg (az adós helyett) a 
jogalap nélkül gazdagodó hitelező ellen, amely pótolja az 
actio mandati contraria útján nem érvényesíthető vissz
kereseti jog hiányát.

b) Az alább elemzésre kerülő Paulus-szöveg kapcsán 
vizsgáljuk meg részletesebben is azt a röviden már érin
tett kérdést, hogy vajon az adós tiltakozása ellenére ke
zességet vállaló fideiussor miért nem perelheti a teljesítés 
iránt a mandátum vagy a negotium gestum keresetével az 
adóst. Modem megfogalmazásban föltéve a kérdést: miért 
nincsen visszkereseti joga annak a kezesnek, akik az adós 
tiltakozása ellenére vállalt kezességet?

Si pro te praesente et vetante fideiusserim, nec mandati
actio nec negotiorum gestorum est: séd quidam utilem
putant dari oportere: quibus non consentio, secundum
quod et Pomponio videtur. (Paul. D. 17, 1,40)

A Digestábán több fragmentum is foglalkozik azzal a kér
déssel, hogy van-e megtérítési igénye a kezesnek, ameny- 
nyiben az adós tilalma ellenére vállalt kezességet. A fen
tebb elemzett D. 17, 1, 6, 2 alatt felvett Ulpianus-szöveg 
pl. röviden utalt arra, hogy a fideiussio s kezességvállalást 
(intercessiót) megtiltó adós a kezessel szemben nem felel 
mandátum alapján, azaz nem lehet ellene actio mandati 
contrariáX indítani.

A Digesta 17. könyvének 1., „Mandati vei contra” c. 
titulusa alatt felvett fragmentumban foglalt tényállás sze
rint „Ego” az adós („Tu”) jelenlétében, de annak tilalma 
ellenére fideiussio formájában kezességet vállal az adós 
tartozásáért -  az adós talán azért tiltakozik a kezességvál
lalás ellen, mert nem akar a hitelező mellett egyidejűleg a
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kezesnek is tartozni. Logikailag ki kell egészíteni a tényál
lást, ami nagyon tömören van megfogalmazva; a kezes az 
adós helyett fizet a hitelezőnek; a kezes pedig az adóstól 
kér megtérítést. Kérdés mármost, hogy az adósnak van-e 
visszkereseti joga (regressus), tehát milyen sikerrel köve
telheti az adóstól a helyette a hitelezőnek kifizetett tarto
zás összegének megtérítését, esetleg rendelkezésére áll-e 
a kezesnek a -  nem eredeti római jogi szakkifejezéssel -  
beneficium cedendarum actionum?

A visszkereseti jognak a kezes részére történő biztosítá
sa minden valószínűség szerint problémamentes volna ab
ban az esetben, ha az adós nem tiltotta volna meg a kezes
ségvállalást. Hivatkozhatunk e tekintetben pl. Ulpianusra, 
aki megállapítja, miszerint mindig megbízónak tekintjük 
azt, aki nem tiltakozott az ellen, hogy az érdekében jár
janak el:

Semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare
creditur. (Ulp. D. 50, 17,60)

Szintén a megbízási szerződés keresete alapján felel az, 
aki utólag jóváhagyja azt, amit helyette cselekedtek:

Séd el sí quis ratum habuerít quod gestum est, obstiin-
gitur mandati actione (Ulp. D. 50, 17, 60),

ami a Paul. D. 17,1,40-ben foglalt tényállás továbbgondo
lása esetében azt jelentené, hogy (1) amennyiben az adós 
nem tiltakozott volna a kezességvállalás ellen, úgy -  mint 
megbízó -  perelhető lenne az actio mandati contrariával, 
ül. (2) amennyiben az adós („Tu”) utóbb jóváhagyta volna 
a kezességvállalást, pontosabban tiltakozását visszavonta 
volna, perelhető lenne a mandati actióval, legalábbis uti- 
liter, hiszen ebben a föltételezett esetben utólagos ténybeli 
körülmény -  a jóváhagyás (ratihabitio) -  folytán létrejött 
volna az actio mandati contraria megindítását lehetővé 
tevő mandátum.

A D. 17,1,40-ben tárgyaltfideiussiós kezesség érvényes, 
hiszen az a hitelező és a kezes között köttetik meg, az adós 
tiltakozása nem eredményezi afideiussiós kezességvállalás 
érvénytelenségét. A hitelező megtérítést kapott a kezestől, 
és ezt akaija az adóson is behajtani. Csakhogy az adós ezt 
nem akarta. Erről a tiltakozásról -  hiszen afideiussiós ke
zesség létesítésére az adós jelenlétében került sor -  termé
szetesen a kezes is tudott. Mivel -  modem terminológiával 
élve lényegében az estoppel elvének speciális klasszikus 
római jogi kifejeződéseként -  saját felróható magatartására 
senki, jelen esetben a kezes sem hivatkozhat, Paulus sze
rint -  aki e tekintetben egyes jogtudósok nézetével szem
ben, akik ebben az esetben úgy vélték, utilis actiól kell adni 
a kezesnek, Pomponius nézetéhez csatlakozik -  nem kapja 
meg sem a mandati actiól, sem az actio negotionim ges- 
torumot, vagyis nem kérhet megtérítést az adóstól, azaz 
nincsen visszkereseti joga (regressus) az adóssal szemben. 
Nyilván vitatott kérdésről volt tehát szó; több, Paulus által 
név szerint meg nem nevezett jogtudós is úgy vélte, hogy 
ebben az esetben a kezes utilis actióval perelheti az adóst, 
Pomponius azonban az ellenkező álláspontot képviselte, és 
ehhez csatlakozik a kései klasszikus Paulus is.

A Digesta 46. könyvének 1., „De fideiussoribus et 
mandatoribus " c. titulusa együtt tárgyalja a kezességnek 
azt a két formáját -  a fideiussiól és a megbízási szerző
dés formájában létesített kezességet (mandátum qualifi- 
calum), amelyek a klasszikus jog ismert kezességi for
mái voltak. Ismert, hogy mandátum qualificatum esetén 
a fizető hitelező actio mandati contrariával fordulhatott 
a megbízó mint kezes ellen, hogy az térítse meg a hite
lezőnek a megbízás teljesítésével keletkezett kiadásait, 
azaz az adósnak nyújtott hitel összegét. A mandati acti
ól ugyanakkor nem csak a hitelező indíthatja meg a ke
zessel szemben mandátum qualificatum esetén, hanem a 
fizető fideiussor is ezt a keresetet indíthatja meg, ugyan
is a praetor fideiussiós kezesség alapján ezt adta meg a 
fizető kezesnek, föltételezve az adós és a kezes között 
egy megbízási szerződésből származó jogviszonyt, vagy 
legalább egy megbízás nélküli ügyvitelt. A Paulus-szö- 
vegben a kezesség valóban érvényes, a fideiussiós ke
zességvállalásnak, mivel az ilyen szerződés a kezes és 
a hitelező között köttetik meg, nem feltétele az adós 
jóváhagyása, viszont ha az adós kifejezetten tiltakozott 
a kezességvállalás ellen -  a kezes jelenlétében tiltotta 
azt meg az adós a kezesnek - ,  a kezes nem követelhet 
megtérítést az adóstól, mert itt hiányzik a mandátum és 
a negotium gestum is. Van tehát fideiussió, de nincsen 
mandátum, ill. negotium gestum sem. A hitelező perel
heti a kezest, de a kezes nem perelheti az adóst, ha már 
teljesített, mert a mandátum hiánya kizárja a kezes vissz
kereseti jogát. Ezért itt a kezes sem a mandati actiól (ami 
természetesen nem azonos azzal az actio mandati cont- 
rariával, amit a hitelező indíthatna meg a kezes ellen, 
amennyiben az adós nem teljesített volna a hitelezőnek), 
sem a megbízás nélküli ügyvitelből fakadó keresetet -  az 
actio negotiorum gestiót -  nem indíthatja meg, még utilis 
actio formájában sem az adós ellen.

Az adósnak a kezességvállalással szembeni tiltakozása 
tehát kizárja a kezes visszkereseti jogát. A beneficium ce
dendarum actionum lehetősége itt fel sem merül.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a visszkereseti jog csak 
egy mandátumhoz (vagy negotium gestumhoz) kapcso
lódhat, amely tehát az adós (a mandátum esetében mint 
megbízó) és a kezes (a mandátum esetében mint megbí
zott) belső jogviszonya, amely független magától a stipu- 
latio formájában vállalt kezességtől: a fideiussió tói. A fi- 
deiussióhoz tehát csak akkor kapcsolódik visszkereseti 
jog, ha a stipulatiós kezesség kiegészül egy mandátummal 
vagy legalábbis egy negotium gestummal, itt azonban nem 
jött létre mandátum, és a megbízási szerződés nemléte
zése -  az akarati disszenzus miatt, hiszen az adós kifeje
zetten nem kívánta, hogy a kezes kötelezettséget vállaljon 
érte -  kizárja a kezes visszkereseti jogát, amelynek érvé
nyesítésére még negotium gestum alapján sincs lehetőség, 
tekintettel az adós tiltakozására.

A Paul. D. 17, 1, 40-ben foglalt tényállás, ill. dön
tés ismeretében tehát a fentebb tárgyalt két esetvariáci
ót kiegészíthetjük egy harmadikkal is, amely folytán az 
adósnak a kezességhez fűződő szubjektív tudati-akarati 
viszonya nyomán három variáció között tehetünk kü
lönbséget:
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1) amennyiben a kezes az adós beleegyezésével vállal 

kezességet, úgy aclio mandaü contrariá\ al perelheti 
az adóst (fideiussio + mandátum);

2) amennyiben a kezes az adós beleegyezése nélkül 
vállal kezességet, akkor aclio negotiorum gestorum 
contrariával perelheti az adóst (fideiussio + nego- 
tium gestum);

3) amennyiben viszont a kezes az adós tiltakozása el
lenére vállalt kezességet, egyik keresettel sem perel
het, vagyis nincsen visszkereseti joga (a fideiussio 
mellett sem mandátumról, sem negotium gesturmól 
nem beszélhetünk).12

c) A klasszikus jog álláspontját összegezve és értékelve 
tehát a „fontolva haladó” (Brósz Róbert kifejezése) jog
fejlesztést lehet tetten érni a fizető kezes visszkereseti jo
gának fejlődése tekintetében is. Afideiussor akkor kaphat 
visszkereseti jogot, ha az adós nem tiltakozott a kezesség- 
vállalás ellen, hiszen ilyen esetben nem jött létre a regres- 
susl megalapozó mandátum, és ezért kizárt az aclio mon
dád contraria megindítása is, de a források a negotium 
gestumon alapuló perindítási jogot is kizárják.

Ami pedig a beneficium cedendarum actionumoX illeti, 
a klasszikus kori jogtudós, lulianus az adásvételi szerző
dés fikciójának -  egyébként zseniális -  jogtechnikai meg
oldásával oldotta meg a kérdést, ami még nem tekinthető 
formailag, ill. müértelemben véve beneficium cedenda
rum actionumnak.

3. lusfinianusi jog
A kerülő úton hozott, fentebb idézett, a fikció jogtechnikai 
megoldását segítségül hívó lulianus-döntéshez és általá
ban a klasszikus jog álláspontjához képest azonban Ius- 
tinianus 535-ben kelt, „De fideiussoribus et de manda- 
toribus et de solutionibus ” című constitutiójában (Nov.
4, 1) általában is megadja a kezesnek azt a jogot, mi
szerint a kezes követelhesse a hitelezőtől (a forrásszöveg 
szavaival: attól, aki hitelt nyújt, és akárfideiussort, akár 
mandátumot, akár sponsort fogadna el [ ,S i  quis igitur 
crediderít et fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem 
acceperit..."], tehát a kezesség bármelyik formájánál), 
hogy az engedje át az adóssal szemben őt megillető ke
reseteit a kezes részére („ a creditore actionibus sibi ces- 
sis "), akár fideiussios, akár mandatumos, akár sponsiós 
kezességről van szó.13 Itt tehát már kifejezetten a modem 
értelemben vett beneficium cedendarum actionumról van 
szó,14 maga a forrásszöveg is kifejezetten utal a cessióra 
-  szemben a fentebb vizsgált lulianus-szöveggel, amely
ben a jogtudós még az adásvételi szerződés fikciójával ol
dotta meg a kérdést.

S ik l ó si, I ván

Zűr Geschichte des Bürgenregresses im römischen Recht
(Zusammenfassung)
In diesem Aufsatz wird die Entwicklung des Regresses des 
Bürgen gégén den Hauptschuldner erörtert, mit besonde- 
rem Hinblick auf die Kasuistik des klassischen römischen 
Rechts. Weil die nur im Kontext dér Sponsionsbürgschaft 
benutzte aclio depensi (vgl. Gai. 3, 127 und 4, 22) bei den 
anderen Typen dér römischen Bürgschaft nicht anwendbar 
war, entwickelten die klassischen römischen Juristen an- 
dere Konstruktionen fúr den Regress des Bürgen, dér sich 
durch eine fideiussio verpflichtete. Hat sich dér Bürge mit 
dér Einwilligung des Hauptschuldners verpflichtet, ist das 
Verhaltnis zwischen den fideiussor und den Hauptschuldner 
einen Auftrag zu betrachten (fideiussio + mandátum). Dér 
Bürge kann auf dieser Grundlage die Erstattung dessen, was

er geleistet hat, mit einer actio mandali contraria verlangen 
(vgl. z.B. Gai. 3, 127; Ulp. D. 17, 1, 6, 2). Wenn sich dér 
Bürge ohne Wissen und Einwilligung des Hauptschuldners 
verpflichtet hat, kann er mit einer actio negotiorum ges
torum contraria den Hauptschuldner verklagen (fideiussio 
und negotium gestum). Wenn sich aber dérfideiussor entge- 
gen des Verbots des Hauptschuldners verpflichtet hat, hat er 
keine KJage gégén den Hauptschuldner (vgl. Paul. D. 17,1, 
40). Aufgrund dér klassischen und justinianischen Quellén 
ist es wahrscheinlich, dass das sog. beneficium cedendarum 
aclionum -  nach klassischen Voitiildem (vgl. lul. D. 46, 1, 
17 zum fingierten Klagenkauf) -  im justinianischen Recht 
gewáhrt wurde (Nov. 4,1).

Jegyzetek_________________________________ ___

1 Lásd: Gai. 3, 127: „sponsores ex lege Publiliapropriam habéul ac- 
tionem in duplum, quae appeUatur depensi", valamint Gai. 4, 22: 
„Poslea quaedam leges ex aliis quibusdam causis pro iudicalo rna- 
nus iniectionem in quosdam dederunt. sicul lex Publilia in eum, pro  
quo sponsor dependissel, s i  in sex mensibus proximis, quam pro eo 
depensum esset. non soluisset sponsori pecuniam. " A z actio depen
si -  a sponsió\a\ együtt -  a posztklasszikus korban tűnik majd el.

2 Lásd újabban e kérdéskörhöz, ill. a római kezesség történetéhez: 
Boóc Adám: A kezesség egyes kérdései a római jogban  (Állam- és 
Jogtudomány, 51,2010,357. p. skk.)

3 Vő. Inst. 3 ,2 0 , 6: „Si quid autem fideiussor p ro  reo solveríl, eius re
ciperandi causa habét cum eo mandati iudicium. ’’

* Vö. az alább tárgyalt Paul. D. 17, 1 ,40-bcn foglalt döntéssel, amely 
az adós tilalma ellenére vállalt kezesség esetén mind a megbízási 
szerződésből, mind pedig a megbízás nélküli ügyvitelből fakadó ac
tio (contraria) megindításának jogát kizárja.

5 Ehhez a fonásszöveghez lásd pl. Medicus, D.: Derfingierte Klagen
kauf als Denkhilfe fiir  die Entwicklung des Zessionsregresses. In: 
Festschrífi fiir Max Kaser (München. 1976, 394. p. skk.); Briguglio,
F.: Fideiussoribus succurri sólet (Milano, 1999, 261. p. skk.)

6 Lásd pl.: Briguglio: i. m., 261. p. és az ott hivatkozott szakirodalmat.___
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történél s z e m l e '^ - ' '
7 A jogi fikciók jelentőségéhez vő. már Maine, H. S.: Az ősi jog. Ford. 

Sárkány Mihály (Budapest, 1997, 18. p. skk.); Maine három olyan 
eszközt említ, amelyek révén a jog összhangba kerül az emberi társa
dalommal, történetesen a fikciót, a méltányosságot és a törvényhozást. 
Maine (i. m„ 20. p.) hangsúlyozza, hogy a fikciók „különösen kedve
zőek a társadalom csecsemőkorában... Kielégítik a jobbítási vágyat... 
ugyanakkor nem sértik a változástól való babonás irtózást, ami mindig 
jelen van". Mindez világosan tükröződik az itt elemzett lulianus-frag- 
mentum esetében is. -  A jogi fikciók kérdésköréhez római jogi és 
jog-összehasonlító szemszögből lásd: Dekkers, R.: La fiction juridi- 
que. Élűdé de  droit romain cl de droit comparé (Paris, 1935).

8 Kaser, M. -  Knütel, R.: Römisches Privatrecht (München, 2005'8, 
279. p.). Vö. ezt a forrásszöveget a D. 4 6 ,1 ,3 6  alatt fölvett, Paulus- 
tól származó -  itt most csak kivonatosan idézett -  forrásszövegben 
foglalt tényállással, amelyben a hitelező, akinek az adóssal szembe
ni követeléséért több fideiussor vállalt kezességet, miután az egyik 
kezestől elfogadta a pénztcljesítést, az adóssal és a többi kezessel 
szemben őt megillető kereseteit a fizető kezesre engedményezi 
(„ Cum is qui el reum e l fideiussores habens ab  unó ex fideiussoribus 
accepta pecunia praestat actiones... "). Ez a forrásszöveg szintén a 
beneficium cedendarum actionum klasszikus jogi előzményének te
kinthető. A szakirodalomban sok fejtörést okozó forrásszöveg mély
reható és kiváló elemzéséhez, a releváns szakirodalom összefogla
lásával lásd az újabb hazai szakirodalomból: Újvári E.: A hitelező 
kereseteinek engedményezése a teljesítőfideiussorra (Miskolci Jogi 
Szemle, 5, 2010. 1., 123 p. skk.); összefoglalóan: Zimmermann, R.: 
The law  o f  obligations. Román foundalions o f  the civilian tradition 
(Oxford, 1996', 134. p. sk.)

9 Az egész kérdéskör részletes elemzéséhez lásd az újabb hazai szak- 
irodalomból: Újvári: i. m., 116. p. skk.

10 A szakirodalomban igen régóta vitatott a dolus és a culpa lala mércéje 
azonosításának klasszicitása (Binding pl. elismeri, interpolációkritiku
sok egész sora viszont tagadja az azonosítás klasszicitását, lásd ekként 
pl.: De Mcdio, A.: Studisulla 'culpa tata' (B1DR 17 [1905]); Aran- 
gio-Ruiz, V.: Responsabilitá contrattuale in diritto romano (Napolj, 
19332, 251. p.; az irodalom összefoglalásával). A „culpa lala dolo ae- 
quiparatur " elvének klasszikus kori megfogalmazására nézve lásd pl. 
a depositum vonatkozásában Cels. D. 16, 3, 32, ahol Celsus Nervát 
idézi: „latiorem culpam dolum esse", ami Celsus számára is igen he
lyesnek tűnik („verissimum videtur"). Az a tény, hogy a szövegben a 
jogtudós culpáról beszél, a régebbi irodalomban már önmagában véve 
intcrpolációgyanút kellett (így pl. Arangio-Ruiz: Responsabilitá [id.], 
260. p. sk.); az újabb irodalom azonban nem vitatja a szöveg klasszi

citását; ehhez a kérdéshez, valamint általában a Celsustól származó 
forrásszöveghez lásd legújabban Völkl, A.: Zűr „diligentia quam in 
suis " des Verwahrers. In: Festschrift ju r Herbert Hausmaninger zwn 
70. Geburtstag (Wien. 2006,294. p. skk.)

11 A condictio indebitihez a hazai szakirodalomból lásd: Benedek Fe
renc: Tartozatlan fizetés a  római jogban  (Dolgozatok az állam- és 
jogtudományok köréből, XVIII, 1987,40-68. p.)

12 Vö. Bessenyő A.: Római magánjog (Bp.-Pécs, 2010,* 349. p. sk.)
13 „Si quis igitur crediderit etfideiussorem aut mandatorem aut spon- 

sorem acceperit, is non primum mox adversus mandatorem autfidei
ussorem aut sponsorem accedat. neque neglegens debitoris interces- 
soribus molestus sit, séd veniat primum ad  eum, qui aurum accepit 
debitumque contraxit. Et si quidem inde receperit, ab aliis abstineat 
(quid enim ei in extraneis érit a debitore completo?); s i  verő non 
valuerit a debitore recipere aut in partém aut in totum, secundum 
quod ab eo non potuerit accipere. secundum hoc a d  fideiussorem 
aut sponsorem aut mandatorem veniat e t ab illő, quod reliquum est, 
sumat. El si quidem praesentes e i consistant ambo, e t principális et 
intercessor, Itaec omni serventur modo; si vem fideiussor aut man- 
dator aut qui sponsioni se  subiecil adsit, principalem vem abesse 
contigerit, acerbum est creditorem mittere alicubi, cum possit mox 

fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem exigere. Séd e t hoc 
quidem curandum a nobis possibili modo. Non enim eral quoddam 
hic antiquae légi dátum p m  sanatione remedium, cum utique Pa- 
pinianus maximus fuerit qui haec primitus intmduxit. Pm bel igitur 
fideiussorem aut sponsorem aut mandatoivm, et causae residens 
iudex det tempus fideiussori, idem est dicere sponsori et mandatori, 
volentibus principalem deducere. quatenus ille prius sustineat con- 
ventionem, et sic ipsi in ultimum subsidium reserventur: sitque sola- 
cio intercessori in hoc quoque iudex fideiussoribus enim et talibus 
pm desse sanctum est), ut illő deducto interím conventione tiberen- 
tur, qui p m  eo in molestia fiuerunt. Si vem tempus in hoc indultum 
excesserit (convenit namque etiam tempus definira iudicantem), tunc 
fideiussor aut mandator aut sponsor exequatur ütem, e t debitum exi- 
gatur contra eum, quem fidedixit aut p m  quo mandátum seripsit aut 
sponsionem suscepit, a creditore aclionibus sibi cessis. "

14 A magunk részéről is ahhoz az állásponthoz csatlakozunk, amely 
szerint a beneficium cedendarum actionum a iustinianusi jog termé
ke, lásd ilyen értelemben pl. Zimmermann: i. m., 136. p.; Briguglio: 
i. m., 1. p. skk.; Guarino, A.: Dirittoprivato mmano (Napoli, 2001n, 
847. p.); Talamanca, M.: Istituzioni di diritto mmano (Milano, 1990, 
605. p.) a posztklasszikus korra teszi a beneficium cedendarum ac
tionum bevezetését.
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Értelmes emberré, vagyis homo sapiensszé emelkedett 
eleink szellemi kibontakozása a távlatos, s egyúttal 
absztrakt gondolati tartalmak konstrukcióit hozta 

magával. Ábrák, képek, jelek a falakon, s másutt, megany- 
_  nyi utalás és bizonyíték a külvilág jelzéseinek, történései- 
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nek intellektuális dekódolására. Majd a jelekből jelképek, 
ezekből pedig szimbólumok lettek, közösségképzők, azo
nosítók, szerves részeivé válva a hűbéri világ uralkodói, a 
későbbi századok királyai vagy az újkori polgári állam épí
tőmesterei világának. Az európai modem államok megje
lenése -  nemzetállami létben kicsúcsosodó folyamatként 
-  a jeleket és jelképeket a mindennapi élet részévé tették, 
szolgálva államok, népek, s más etnikai csoportok meg
különböztetését, illetve identifikálását. A szuverén hatal
mak léte amúgy is a szimbólumok számának gyarapítását 
idézte elő, s így gazdagította a differenciálódás és meg
különböztetés esélyét. A törzs, a törzsszövetség, a nomád, 
majd a feudális államalakulatok, utóbb a polgári kor mo
dem entitásai jelképeikkel a hatalom egységét és lakos
ságuk kohézióját vágyták-hirdették. Állatok, növények, 
tárgyak, pajzsok, színek, koronák, lobogók, himnuszok és 
címerek alkották, s alkotják-jelenítik meg ma is e világot,


