
Jog
történeti szemle’

TANULMÁNYA tekintélyes középkorkutató német jogtudóst, Erich 
Genzmert idézve Bónis György ezt írja: „Ha itt 
(ti. a sötét századokban) tudományról akarunk be
szélni. az grammatika, nem jogtudomány. Az európai jog

tudomány csak a forradalmian új bolognai iskolával kez
dődött."1 Ezzel kapcsolatban hangsúlyozza Bónis György, 
ismét Erich Genzmert idézve, hogy a Digesták tanulmá
nyozásának megindítása immár nem a római jogi elemek 
továbbélése volt. hanem egy új jog, a ius commune szüle
tése. Ezek a megállapítások mintha nehezen jutnának el 
a római jogászokhoz, és nem találnak utat a mai magyar 
római jogi tankönyvekhez sem.

A római jog és a ius commune közötti különbség, a kü
lönböző felépítés, a különböző szerkezet a glosszálorok 
tevékenységének eredménye, akik a középkori jogi re
neszánsz. vagyis az európai jogtudomány születésének 
kulcsszemélyiségei voltak. A glosszátorok által megalko
tott ius commune nem pusztán római jog. mert ennél lé
nyegesen több.

Ebben a cikkben a szerződés érvénytelenségével kap
csolatban a glosszátorok néhány jelentős újítását szeret
nénk tárgyalni. Mivel a szerződés egy vagy több személy 
joghatás kiváltására irányuló, egybehangzó akaratnyilat
kozata, érvényességéhez nem elegendő a felek akaratának 
és nyilatkozatának hibátlansága, hanem az is szükséges, 
hogy a célzott joghatás is megfeleljen a jogrend előírá
sainak. E nélkül ugyanis a szerződés nem alkalmas arra, 
hogy joghatást váltson ki, ezért az ilyen szerződés nem 
keletkeztet kötelmet.

7. A lehetetlen tartalmú szerződés

Bár a Digesta 50.17.185 szerint a lehetetlenre irányuló 
szerződés semmis (impossibilium nulla obligalio esi), vi
tatott. hogy az ókori rómaiak ezt minden szerződésre ér
vényesnek tekintették-e. illetve mit tekintettek lehetetlen 
szolgáltatásnak.

Bónis Péter

A joghatás hibái miatti 
érvénytelenség az 
európai ius commune 
rendszerében*

A glosszátorok (talán a rómaiaktól eltérően) ezt az elvet 
minden szerződésre alkalmazták, nemcsak a stipulalióra, 
hanem még a pactuni nudlimra is.2 Lehetetlennek azon
ban csak azt tekintették, ami sohasem válhat lehetséges
sé. A glosszátorok tehát nem tekintették érvénytelennek a 
szerződés megkötésekor lehetetlen szerződést, ha a lehe
tetlenség a teljesítéskor elhárítható volt.

A lehetetlenség alábbi fajtáit különböztethetjük meg:
a) objektív (abszolút) lehetetlen (impossibilitas, ném. 

objektíve Unmöglichkeit): ha annak megvalósítására sen
ki sem képes (pl. egy óra alatt köhidat építeni egy folyón). 
Az ilyen lehetetlenség érvénytelenné teszi a szerződést, 
vagyis a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, a még 
nem teljesített szolgáltatást pedig nem lehet követelni 
(quod millión est. nullum producit effedum).

A lehetetlenre irányuló adásvételi szerződés is érvény
telen volt, vagyis a vételárat a vevő visszakövetelhette, de 
az. érvénytelenség ellenére az eladónak fennmaradt egy 
kártérítési kötelezettsége, amellyel meg kellett térítenie 
azt a kárt, amely a vevőt a miatt érte, hogy a szerződés 
érvényességében bízott, ha az eladó tudott a lehetetlen
ségről, és a vevőt nem tájékoztatta. A vevő ugyanis azért, 
hogy az érvényesnek vélt szerződést teljesíthesse, továb-
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désckct természetesen a glosszátorok is érvénytelennek 
tekintették.

A másik szerződő fél értelmi gyengeségének, aláren
delt helyzetének kihasználásával kötött szerződéseket a 
glosszátorok nem a jóerkölcsbe ütköző szerződések kö
zött. hanem a tiszteleti félelem kapcsán tárgyalták. Ok 
csak a minősített tiszteleti félelmet ismerték el érvényte
lenségi okként. Álláspontjuk szerint a függelmi viszony 
nem eredményezi a jogügylet érvénytelenségét, kivéve, 
ha ehhez fenyegetés járul.

Mivel a függelmi helyzet mellett a fenyegetés, befo
lyásolás bizonyítása nehézkes volt, a 15. századi kom
mentátorok a fenyegetés helyett már megelégedtek a 
szolgáltatás és az ellenszolgáltatás közötti feltűnő érték
aránytalanság jóval könnyebb bizonyításával. Paulus 
Castrcnsis szerint ezt akkor tekintették bizonyítottnak, 
ha a szerződő fél még a piaci ár felét sem kapta meg, ille
tőleg ennél többet fizetett, és az adós függelmi viszony
ban volt a hitelezővel.

Ennek a jogintézménynek (tiszteleti félelem) a kapita
lista viszonyokra való alkalmazása volt az 1880-as német 
uzsoratörvényből ismert ún. uzsorás szerződés, amelyet a 
német BOB 138. §-a is átvett. Eszerint semmis az a szer
ződés. amelyben valaki a másik fél szükséghelyzetének, 
könnyelműségének, tapasztalatlanságának kihasználásá
val a maga vagy mások számára a saját szolgáltatását fel
tűnően meghaladó mértékű ellenszolgáltatást kötött ki.1 
így rendelkezik a svájci kötelmi jogi törvény 21. cikke és 
a Codice civile 1448. cikke is.

A német uzsoratörvény alapján Magyarországon 1883- 
ban alkottak uzsoratörvényt. Az uzsorás szerződés az 
1959-es Ptk.-ba is bekerült. Az új Ptk. 6:97. § szerint, ha a 
szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyze
tének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött 
ki, a szerződés semmis.

A 20. századi civilisztika és bírói gyakorlat egyes jog
rendszerekben a jóerkölcsbe ütközőnek tekint bizonyos 
versenykorlátozó megállapodásokat is. A jócrkölcsbc üt
közés generálklauzuláját főleg a 19. században, a tételes 
versenyjog kialakítása előtt használta fel a bírói gyakor
lat az ilyen megállapodások érvénytelenítésére, bár van
nak olyan országok, ahol ez manapság is fontos szerepet 
játszik. A ius communében nem beszélhetünk e generál
klauzula ilyen jellegű felhasználásáról, bár a Codexnek 
a monopóliumokról szóló címét (4.49) a glosszátorok is 
magyarázták.

É címet magyarázva Vacarius törvénytelennek tekinti a 
kereskedők és kisiparosok árrögzítö megállapodását. Ha 
például a kőművesek megállapodnak abban, hogy száz 
arany alatt senki sem épít házat, vagy a kereskedők meg
állapodnak abban, hogy harminc arany alatt nem adnak 
el bizonyos árut, Vacarius szerint az ilyen szerződések 
a közérdeket sértik. Vacarius a céhek árszabályozásáról 
nem szól.19

Azo szerint nemcsak az árrögzítö megállapodások ér
vénytelenek. hanem az is érvénytelen, ha abban állapod
nak meg, hogy csak rokonokat vesznek fel tanoncnak. 
Azo alapelvként szögezi le, hogy a vevőnek és az eladó
nak, a bérlőnek és a bérbeadónak szabadon, minden piac-
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torzításra irányuló befolyás nélkül kell meghatároznia az 
árat vagy a bérleti díjat.2'’

Itt nincs lehetőség arra. hogy részletesen elemezzük, 
hogy érvényesültek-e ezek az elvek a középkorban. A céh- 
rendszerből arra következtethetnénk, hogy nem érvénye
sültek. Azo szerint a bolognai kézművesek a monopóliu
mokat tiltó szabályokkal ellentétesen cselekszenek, ezért 
ezek az elvek inkább tekintendők a jusztiniánuszi jog 
befolyását növelni igyekvő jogtudós elméleti fejtegeté
seinek, mintsem a tényleges joggyakorlat jellemzőinek.21

4. Feltűnő értékaránytalanság

A római jog nagyon szűk körben tette lehetővé a szerző
désnek a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás feltűnő érték
aránytalansága miatti érvénytelenítését. Erre csak olyan 
adásvételi szerződések esetében volt lehetőség, amelyek 
tárgya ingatlan volt, és az eladó a valós érték leiét sem 
kapta meg.

A ius commune rendszerében a római jogból ismert 
szabályok főleg két irányban szélesedtek, ami által a fel
tűnő értékaránytalanság általános érvénytelenségi okká 
vált. Egyrészt a középkorban a laesio cnormis szabályát 
kiterjesztették a vevő javára, sőt valamennyi szinallagma- 
tikus szerződésre is. Másrészt a laesio enormis mellett a 
jogtudomány kialakította a laesio enormissimát mint kü
lön érvénytelenségi okot. külön szabályokkal.

A római jog egyoldalúan csak az eladó érdekét védte. 
Bulgarus még az ókori rómaiak álláspontjához ragaszko
dott. Martinus terjesztette ki ezt a szabályt a vevő javára 
is 1155 körül, mert a Hugolinusnak tulajdonított dissen- 
sio-gyüjtemény szerint Martinus már véleményt nyilvá
nított abban a dissensióban, amely ennek a szabálynak a 
vevő javára való alkalmazásáról, az értékaránytalanság ki
számításáról szólt.22 Az ö véleményét a kánonisták is he
lyeselték, mert 1190 körül Bemardus Papiensis summája 
már említi, hogy a vevő érdekeit sértő értékaránytalansá
got is figyelembe kell venni.2'

Az eladó a római jog szerint akkor hivatkozhatott erre 
az érvénytelenségi okra, ha a valós érték felét sem kap
ta meg. A vevő esetében azonban mindenféle részletes 
szabály hiányzott a Corpus iuris civilisbö\. Ennélfog
va a glosszátoroknak kellett ezt kialakítani, ami gyakran 
véleménykülönbségeket eredményezett. Placentinus, Al- 
bericus és Martinus úgy érvelt, hogy az ókori római jog 
szerint az eladó akkor hivatkozhatott erre az érvénytelen
ségi okra, ha a valós érték felét sem kapta meg, vagyis 
például, ha a dolog 10 aranyat ért, de az eladó csak 4 ara
nyat kapott. A valós érték tehát több mint kétszerese volt 
a ténylegesen fizetett vételárnak. Szerintük ezt az arányt 
kell alkalmazni a vevőre is, vagyis a ténylegesen kifizetett 
vételárnak el kell érnie a valós érték kétszeresét (pl. ha a 
dolog 10 aranyat ért, a vevő 20 aranyat fizetett).24

Azo nem fogadta el véleményüket és ellenkezőleg ér
velt.25 Álláspontja szerint a vevő akkor hivatkozhat a lae
sio enormisra, ha a vevő a valós érték felénél is többel fi
zetett a valós értéken felül (például a dolog 10 aranyat ért. 
és a vevő 16 aranyat fizetett), de nem szükséges a valós
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érték kétszeresét kifizetnie. Mar- 
tinus és Placentinus véleményét 
nem fogadta el a communis opinio. 
és Azo véleménye lett az uralkodó 
nézet. Hostiensis2" és Bemardus 
Parmensis27 szintén Azo álláspont
ját fogadták el.

A glosszátorok törekedtek ezt 
az intézményt a többi szerződésre 
is kiterjeszteni. Azo és Accursius 
például minden bonac fidci szer
ződésre kiterjeszti a laesio enor- 
mis szabályát, a stricti iuris szer
ződéseknél pedig ezt exceptióval 
lehetett érvényesíteni.28 Accursius 
megfogalmazása alapján feltehe
tő, hogy akkoriban ez már eléggé 
megszilárdult glosszátori tantétel 
volt. és Accursius csak átvette ezt 
a szabályt. Bartolus szintén Accur
sius szerint foglalt állást.

A ius commune szerint tehát -  
ellentétben a római joggal -  nem
csak az eladó, hanem a vevő is 
hivatkozhatott erre az érvénytelen
ségi okra. sőt nemcsak ők, hanem bármely egyenlően két
oldalú szerződésben részes szerződő fél.

Egy ilyen tágan megfogalmazott érvénytelenségi ok 
természetesen veszélyt jelentett a forgalom biztonságá
ra. Ez ellen a felek úgy próbáltak meg védekezni, hogy 
szerződésben zárták ki az erre az érvénytelenségi okra 
való hivatkozás lehetőségét (remmtiatio). Ezekben a re- 
nuntatio-formulákban. amelyek a magyar okleveles gya
korlatra is jellemzőek, a szerződő felek lemondtak ennek 
az érvénytelenségi oknak a bíróság előtti érvényesítéséről. 
Ezt a lemondást gyakran esküvel is megerősítették. Ez a 
gyakorlat szinte lehetetlenné 
tette a szerződések feltűnő ér
tékaránytalanság miatti meg
támadását. ami nyilvánvalóan 
ellenkezett a jó  erkölcs kö
vetelményeivel. Ezért egyes 
glosszátorok (mint például 
Placentinus214) úgy vélekedtek, 
hogy az esküvel megerősített 
lemondás ellenére is megtá
madható az ilyen szerződés, 
mert ez a megtámadási nyilat
kozat nem az eredeti állapot 
helyreállítására, a szerződés 
felbontására, hanem -  éppen 
ellenkezőleg , a szerződés 
további fenntartására irányul, 
mert az érvénytelenségi okot 
kiküszöböli azáltal, hogy a vé
telárat kiegészítik.

Placentinus véleménye sze
rint tehát ilyenkor a szerződő 
fél esküje és lemondó nyilat

kozata ellenére is hivatkozhat erre 
az. érvénytelenségi okra. pontosab
ban fogalmazva nem is szegi meg 
esküjét, mivel nem a szerződés fel
bontását kéri.2'0 Ha tehát valaki az 
értékaránytalanságról tudva annak 
érvényesítéséről lemond, később 
azt mégis érvényesítheti.

Más glosszátorok eltérő véle
ményt képviseltek. Egyesek úgy 
tartották, hogy az esküvel meg
erősített renuntiatio mindenféle pe
res úton való érvényesíthetőséget 
kizár.31 Mások ellenben kevésbé 
szigorúan vélekedtek, és megen
gedték a kiskorúaknak a renuntia
tio ellenére való fellépést.32 Ismét 
mások úgy vélekedtek, hogy egy 
bizonyos mértékű értékaránytalan
ságon felül meg kellene engedni a 
peres úton való fellépést a renun
tiatio ellenére is.

A kommentátorok korában ez 
utóbbi álláspont lett a communis 
opinio. Ha a szerződő fél a valós 

érték felét sem kapta meg. akkor rendelkezésére állt a lae
sio cnormis, amelyről le lehetett mondani. A lemondás el
lenére is megtámadható maradi viszont az. a szerződés, 
amelyben a szerződő fél még a valós érték kétharmadát 
sem kapta meg (laesio enormissima). Ez a jogintézmény 
Panormitanustól kapta a laesio enormissima megjelö
lést.33 A ius commune így próbálta összhangba hozni a 
szerződési igazságosság és a forgalom biztonságának ér
dekeit.

A glosszátorok és kommentátorok rájöttek arra, hogy 
nemcsak a szerződés utólagos megtámadása veszélyezte

ti a vagyoni forgalmat, hanem 
a másik fél túlzott kizsákmá
nyolása is. Az ilyen nagyfokú 
értékaránytalanság annyira fel
tűnő, hogy a glosszátorok vé
lelmezték az ilyen szerződések 
tisztességtelen voltát, a dolust.

A laesio enormis eseté
ben a sérelmet szenvedett fél 
kérhette a szerződés felbon
tását és az. ellenszolgáltatás 
egyidejű visszaszolgáltatása 
mellett a szerződés tárgyának 
visszaadását. Ha a másik fél 
meg akarta tartani a szolgál
tatást. akkor az ellenszolgál
tatásnak a teljes értékig való 
kiegészítésével fenntarthatta 
a szerződést. Öt tehát facultas 
alternatíva illette meg. A lae
sio enormissima esetében 
azonban a szerződés ipso iure 
érvényleien volt.
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Accursius
(Accursio, Accorso di Bagnulo. 

1182 körül -  126(1 körül)

Panormiiamis. azaz Nicolaus de Tudeschis (1386-1445)
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5. Összefoglalás

Az érvénytelenségi okok rendszerében a római jog szabá
lyai jelentősen megváltoztak. Különösen a feltűnő érték
aránytalanság vonatkozásában alakítottak ki új jogintéz
ményeket a glosszátorok és a kommentátorok. Mindez azt 
bizonyítja, hogy a glosszátorok és kommentátorok nem

voltak pusztán a római jog szolgai magyarázói, hanem 
alkotó módon alakították át a jogtudományt, és ezek az 
intézmények a polgári törvénykönyvekbe is átkerültek, 
ezért a medievisztikus jogtudomány eredményeinek be 
kellene épülnie az egyetemes jogtörténetbe, ezt viszont a 
római jog továbbélésének kérdésében uralkodó, csak kis 
hazánkra jellemző áltudományos nézetek akadályozzák.

Böms, Pétkr

Die Ungültigkeit wegen Fehler in dér Rechtswirkung im System des Europaischen ius commune
(Zusammenfassung)
Mit dem Untcrgang des antikén Weströmischen Reiches 
erlosch die Wirkung des römischcn Rechts auf das euro- 
paische Rechtssystcm. Das im 12. Jahrhundcrt entstande- 
ne ius commune (gemeines Recht) war schon eine vöm 
römischen Recht unterschiedliche Rechtsordnung. Dér 
Unterschied zwischen römisches Recht und ius commune, 
dér unterschiedliche Aulbau, das unterschiedliche System 
ist Ergebnis de Tátigkeit dér Glossatoren, die Schlüsselh- 
guren der mittelalterlichen rechtlichen Renaissance. alsó 
dér Geburt der europaischen Rechtsvvissenschaft vvarcn. 
Das von den Glossatoren geschaffene ius commune ist 
kein römisches Recht. es ist viel mehr als das. In diesem 
Aufsatz werden einige bedeutende Neuerungen der Glos

satoren in Bezug auf die Ungültigkeit eines Vertrages be- 
handcll. lm System der Ungültigkeitsgründe ánderten sich 
die Regein des römischen Rechts erheblich. Vor allém in 
Bezug auf die offensichtliche UnverháltnismáBigkeit er- 
arbeiteten die Glossatoren und die Kommentátorén neue 
Rechtsinstitutionen. Es belegt, dass die Glossatoren und 
Kommentátorén nicht blolie unselbstándige Ausleger des 
römischen Rechts waren, sondem die Rechtswissenschafl 
auf schöpferische Weise weiterentwickelt habén. Diese 
Institutionen wurden auch ich die bürgerlichcn Gesetzbü- 
cher übemommen, so sollten die Hrgebnisse der mediá- 
vistischen Rechtsvvissenschaft in die allgemeine Rechts- 
geschichte eingebaut werden.

Jegyzetek______________________________________
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et tractatus de praeseriptione (Innsbruck. 1874. 219. p ): „Quid ta- 
men. si quis nesciens emat hominem liberum? Tunc tenetur vendi
tor emptori ad interessé, id est. tenetur ei resarcire dampnum, quod 
suscepit ex tali inpedimento. Similitcr inpeditur emptio, si quis rent 
suam pro aliena emat.’’

'  Gl. séd non fáéit ad D. 45.1.2.3., de verborum obligationibus. I. sti- 
pu/ulionum. íj c.v quo (Lugduni, 1627. vol. III. coll. 920)

'' Banolus. Comm. in D. 45.1.137.4.. de verborum obligationibus. 1. 
continuus. íj illud. n. 9 (Lugduni. 1552. föl. 555r)
Gl. naturali ad D. 45.1.137.4.. de verborum obligationibus. I. conti
nuus. § illud (Lugduni. 1627. vol. III. coll. 1039): „est impossibilitas 
de natura ul Ityppoccntaurum dari. est iuris. ul rés sacra."

* Gross. C. (ed.): i. m . 219. p.: „Similitersi vendilioni subest rés. quae 
esse non potest. inpeditur venditio. ut si quis alteri vcndal hircoccr-

vum. Oponel enim. quod rés. quae venditur. vei sit vei esse possil. 
Futuri enim lructus arborum. vinearum bene vendi possunt.”

11 Gl. ea quae ad D. 50.17.135 ( 177).. de diversis regulis iuris anliqui. 
I. ea quae (Coloniae Allobrogum. 1612. coll. 1916): „Quod subiieit. 
non sunt. nec esse possunt. ut hippocentaurus. Secus. si esse pos
sunt.”

10 Azo: Brocardica sivegeneralia iuris (Basileae, 1567, 141. p.): „Ve- 
rum est quod paeta contra ius facta. quod ius prohibuit, nulla sunt. ut 
C. de legibus. I. non dubium. C. de paci. I. paeta quae. Si autem non 
prohibuit. séd cum quis benefteium habét sibi indultum. per paclum 
potest rcnuntiarc, et tcncl ex certa conscientia.”

11 Lnnék a megkülönböztetésnek egyik alapja az. hogy a szerződés a 
magánérdek vagy a közérdek védelmére alkotott jogszabály tilal
mába ütközik-e vagy sem. Természetesen emellett vannak más kü
lönbségek is. amelyekről a francia polgári jogi kézikönyvek adnak 
tájékoztatást.

12 Fitting, II.: D ie Summa Codicis des Irnerius (Berlin, 1894. Ll.): 
,.lta soluilur: aliud est esse contra legem, aliud contra fonnám le- 
gis. sel alicnatio predii minoris non est contra legem set contra 
formám legis. senatus enim dal cenam formám quomodo possil 
alienari, contra quam si fiat. ualet quod sequitur ob id. et hoc se- 
cunduin gar."

13 Fitting. FF: Die Summa Codicis des Irnerius (Berlin. 1894. UL): 
„Eorum que prohibentur quedam catenus prohibentur ut ipso iure 
non ualeant, ut inter uirum et uxorem donatio. de quibus ista lex 
[etj loquitur, quedam, ul exceplione tantum elidantur. ut in muluo 
filio familias dato, item prohibitorum quedam perpetuum prohibi- 
tionis habéul causam. ut in matrimonio cum sorore. quedam tem- 
poralcm. ut inter presidem et eam que subdita est eius iuris diccioni 
matrimonium. alia uero que turpitudinent continent. ex quibus ea 
que perpetuum causam prohibitionis uel turpitudinem continent nec 
ipsa conualescere nec eius subsecutiuum elfectum habere potest. ea 
uero que temporalem et conualescere poterunt et eius subsecutiuum

Ó
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uh initio de iurc ualerel. ut si predium minoris sine decrclo alienctur. 
hie enini lieel ipso iurc alicnalio non lenéül, eomialcsccre lumen po- 
icsi el pignus oh ca dátum teneiur.” 

l; A/o: Leclura in C. 2.3.6. depactis. I. /xiciunt quae (Parisiis. 1599, 
102. p.)

!’ I lostiensis: Summa in X.3.17.. de em ptioneel venditione. n. 7 (Vene- 
li is. 1574.coM. 945)
A/o: Leclura in C. 2.3.6. de paclis. I. paclum quae (Parisiis. 1599.
102. p.)

! Zuluela. I . (ed.): The Liher pauperum o f  l 'acarius (London. 1927. 
38. p.)

IS Menyhárd Anila: A jóerköksbe ütköző szerződések (Budapest. 
2004)

10 Zuluela. I '. (ed ): The Liher pauperum o f l 'acarius (London. 1927. 
165. p.)

2U Azo: Summa in C. 4.49.. de monopoUis, n. 3 (Lugduni. 1596, 604. 
p.).: ..Dcbel igilur esse cuilibei libera facuitas in emendo el venden- 
do. vei loeando el condueendo. el eirca preliuni cl circa mercedem.” 

:i Azo: Leclura in C. 4.49.1.. de mono/xtliis. I. iubemus (Parisiis. 1577.
357. p.): ..Comra hane legem artificcs Bononiae faciunt.”

-  I laenel. ( I.: Dissensiones dominorum sive conímversiae velerum iu- 
ris rontani interpretum ipii glossatores vocanittr (Lipsiae. 1834.427. 
p.). Bros/ Róbert lehal léved. amikor azt úja. hogy ezl a szabályt ..a 
középkorban a kánonjog hálására terjesztenék ki a vevő javára is. söl 
valamennyi ún. szinallagmatikus szerződésre is." (Brósz Róbert-Pó- 
la\ Hlemér: Római jog . Budapest 1974.424. p.) A Brósz Pólay-félc 
lankönyv áldolgo/ásai még a 16. kiadás után is tartalmazzák ezt a 
mondatot, ami jól bi/onyil ja. hogy egy tudós lehel kiváló római jo
gász. de állói még nem lesz kiváló középkori jogtörténész, legfeljebb 
csak dilettáns.
I.aspcyres. L. I. (ed.): BernardiPapiensis FaventiniepiscopiSumma 
decretaHum (Regcnsburg. 1X60. 81-83. p.)

:j I laenel. (i.: Dissensiones dominorum sive conímversiae velerum iuris 
rontani interpretum qui glossalores vocanlur (Lipsiae. 1834. 427. p.: 
„Dissemiuni in C. de rése. vend. (C. 4.44.) I. I. el 1.2.. ubi dieiiur. quod 
polcsi réseindere vendilionem. si deccptus sil. eLsi minus preliuni lia- 
heal. ..Minus aulem preliuni esse videlur. si nec dimidia pars veri prelii 
soluta sil." Undc dominus Az.o dicil. quod idem sil in emlőre, ul si quis 
rém. quae X valebal. emeret pro XVI. quod emtor, si voluerit, poiesi 
reseinderc vendilionem. quia dcecpius esi ulira dimidiam iusii prolii: 
el hoc iia próbát: Vcruth el iustum preliuni erat in X el dcecpius esi in 
VI. ergo ultra dimidiam iusii prelii. id esi. ultra dimidiam X; nec lex di
cil. quod debcat esse dcecpius in duplum, séd tantum in dimidiam iusii 
prelii. ul C. de rcscind. vend. (4. 44.) 1.. 2. el L. Si voluntatc lua (8.). 
Séd Placentinus, Albericus el Maninus el alii sapientes dicunl contra- 
rium el dicunl. quod non polcsi agere, nisi sil deceptus in duplum, el 
hoc ila probalur: Lex dicil, quod lunc potest reseinderc vendilionem. 
qui non habéi dimidiam iusli prelii. Hoc ila intelligi. si sil deceplus 
in duplum. Nam deceplus esi in duplum, quia ipse vendiior debuis- 
sel aceepisse X el non acccpil nisi qualluor. Undc dcecpius esi ultra 
duplum, quod debuissel aceepisse. Per similitudincm el iste emtor. qui 
emil rém. quae valebal X. pro XVI. non esi deccptus in duplum, nisi 
XX dedisset: undc non ei subvenitur el ita per consuetudinem adpro- 
baiur el ila probo scntcntiain Alberici el aliorum.”

25 Azo: Summa in C. 4.44.. de rescindenda venditione. n, 4 (Lugduni. 
1599. 563. p.)

26 I lostiensis: Summa in X. 3 .17.. de emptione ei venditione. n. 7. (Ve- 
netiis. 1574. coll. 943)

21 (il. dimidiam  ad X. 3 .17.6.. de emptione el venditione. c. am i causa 
(Lugduni. 1584.coM. 1126)

28 Cil. iudicio ad C. 4.44.2.. de rescindenda venditione. I. rém (Lugduni. 
1627. vol. V.. coll. 1014)

2<> Odofredus: Leclura in C. 4.44.2.. de rescindenda venditione. I. rém 
maioris precii (Lugduni 1550. föl. 245ra): „El primo sic ponamus: 
vendiior rém x valóméin vendidit pro iij el iurauii conira illám ven
dilionem non venire. ctiam si esset deceplus ultra dimidiam iusli 
precii. In quaestione ista dicil Placentinus quod bene poterit venire 
comra istam vendilionem. quia dum vendiior ágii ex vendito, ágii vei 
ul reseindatur venditio vei ul supplealur iuslum precium. non aulem 
ágit precise ul reseindatur venditio el hec lex aliqua non probauii. Set 
nos in queslione isla dicimus eonlra. el dieimus quod hoc casu non 
lieel venditori venire eonlra istam vendilionem, quia qui iurauii. nec 
principem nec legem debci sibi expeetare authorem periurii. Item 
quia per leges, que periuria puniunt. non dcbel via periuriis aperiri. 
Séd diccret aliquis vestrum. si vendiior ágii ut rcscindaiur venditio, 
vei ul suppleatur iustum precium. non venil precise contra venditio- 
nem. Respondco: venil eonlra vendilionem. et si non directo, tamen 
per médium quia si nolii emptor supplere iustum precium. venditio 
rescinditur."

30 Azo: Summa ad C. 4.44.. de rescindenda venditione. n. 3 (Lugduni. 
1599.563. p.): ..El ila agetur perpetuo el esi hoc adeo verum sccun- 
dum Pla(ecntinum): ul etiam si iuraueril vendiior se non uenlurum 
eonlra vendilionem nihilominus possil prediclo modo agere. quia 
non ágii precise ul rcscindaiur contractus, séd ul uel hoc fiat, uel ul 
iustum precium suppleatur; ego conlrarium puto. quia alléra ratione 
ürgéi emptorem reseinderc contractum."

51 Cil. iudicio ad C. 4.44.2.. de rescindenda venditione. I. rém (Lugduni. 
1627, vol. IV.. coll. 1014): „Item quid si iste vendiior iurauii se nullo 
modo venire comra vendilionem? respondeiur P. quod nihilominus 
lunc habebit locum quod hie dicitur quia non precise agilur ut vendi
tio reseindatur. Nos contra quia quodammodo videlur agere ad res- 
cissionem."

12 Gl. restituerent ad X. 3.17,6., de emptione et venditione. c. quum 
causa (Lugduni. 1584. coll. 1127.): „Séd quid diccs si maior iuraue
ril, se non venire contra venditionem? Nunquid audieiur quia decep
tus est ultra dimidiam iusli prelii? Non credo quod audiatur: secus de 
minőre, quia per iuramentum non excluditur nisi beneficium aetatis, 
non iiutien renunciat iuri communi el ita polest agere vei ad supple- 
mentum prelii. vei ad rescindendum contracium."

35 Panormitanus: Comm. in X. 3.17.6., de emptione et venditione. e. 
cum causa. n. 13 (Lugduni. 1547. Ibi. 108va): ..Et ideni crederem di- 
cendum in maiore. ut possil pelere absolulionem a iuramento ralione 
enomiissimac lacsionis imelligendo qucxl non donaveril qutxl plus 
valebal. quia non praesumitur conscnsissc in lanla dcceptionc. Item 
iuramcnium videtur illiciium ex parte recipientis. cum inlervenit ex 
parte sua dolus ex proposilu vei re ipsa. quo casu compelit absolutio 
a iuramento.”


