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ULPIANUS AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁN? 

AZ ANTIK RÓMA ÉS A BÍRÓSÁG 
JOGSZOLGÁLTATÁSÁNAK HASONLÓSÁGAI 

 
GEDEON MAGDOLNA* 

 
Az antik Róma és az Európai Unió Bíróságának jogszolgáltatása között több hasonlóság fedezhető 
fel. Az egyik az, hogy a római jogszolgáltatáshoz hasonlóan (ahol a praetori edictum tartalmazta azo-
kat az eseteket, amelyekben keresetet lehetett indítani) az EUB előtt is csak azokban az esetekben 
lehet perelni, melyeket az Alapszerződések tartalmaznak. A másik hasonlóság az eljárás kettéosztott-
ságában és az első szakaszban elkészített irat funkciójában fedezhető fel. Az EUB előtt indítható 
egyik legfontosabb kereset az előzetes döntéshozatali eljárás, mely a római responsumadási gyakor-
lattal mutat hasonlóságot. 
Kulcsszavak: római jogszolgáltatás, praetor, responsum, Európai Unió Bírósága, előzetes döntésho-
zatali eljárás. 
 
Man kann zwischen der Rechtsprechung des antiken Roms und des Gerichtshofes der EU mehr Ähn-
lichkeiten aufdecken. Ähnlich zu der römischen Rechtsprechung, worin das prätorische Edikt die 
Fälle enthielt, nachdem eine Klage erhoben werden konnte, es kann vor dem Gerichtshof der EU nur 
in diejenigen Fällen geklagt werden, die die EU Verträgen enthalten. Die andere Ähnlichkeit kann in 
der Zweiteilung des Verfahrens und in der Funktion der in dem ersten Abschnitt vorbereiteten Schrift 
erkannt werden. Eins der wichtigsten Verfahren vor dem Gerichtshof ist das Vorabentscheidungsver-
fahren, das zu dem Erteilen der Gutachten der Rechtsgelehrte auch ähnlich ist. 
Schlüsselwörter: römische Rechtsprechung, Prätor, Gutachten, Gerichtshof der Europäischen Union, 
Vorabentscheidungsverfahren. 
 
A római jog és az európai jog összehasonlítása során elsősorban a nemzetek feletti magán-
jogi hasonlóságot tartják szem előtt a kutatók, és a ius commune hatását próbálják kimutatni 
a formálódó európai magánjogban. Kevesen gondolnak arra, hogy a Bíróság és az ókori 
Róma jogszolgáltatása között még több hasonlóság van. A rómaiak példáját szem előtt tart-
va idejében fel lehetne készülni azokra a problémákra, melyekkel már Róma birodalommá 
válása során meg kellett birkózni. 

A római jogszolgáltatás történetében három keresettípus alakult ki. Ezek közül szá-
munkra az ún. formuláris eljárás bír jelentőséggel, mivel ennek az eljárásnak a sajátosságai 
fedezhetőek fel leginkább a Bíróság jogszolgáltatásában. A formuláris eljárás Rómában két 
részre tagolódott. Az első rész a praetor előtt játszódott le, aki politikus volt, a jogszolgálta-
tás szempontjából laikusnak számított. 

A praetor hivatalba lépésekor az edictumában bocsátotta közre hivatali évének a prog-
ramját. Akinek valamilyen jogilag vitás ügye támadt, annak első lépésként meg kellett néz-
nie a praetor edictumát, hogy az általa körvonalazott történeti tényállásra van-e benne meg-
felelő actio. A praetori edictum tartalmazta ugyanis a keresetek (actiók) formulájának listá-
ját, azaz a praetor többek között azt is közreadta ebben a hirdetményében, hogy milyen 
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tényállásokra milyen actiókat fog adni. Aki nem tudta a saját maga állította történeti tényál-
lás elemeit az edictumban szereplő valamelyik mintaformulába beilleszteni, nem tudta igé-
nyét peres eljárás útján érvényesíteni. A római jogszolgáltatásban ugyanis a keresetjogi 
gondolkodás uralkodott, azaz csak azt a jogot tudták a polgárok peres úton érvényesíteni, 
amire a praetor keresetet, actiót adott. Ha nem volt actio, nem volt állami segítséggel érvé-
nyesíthető jog sem.1 A római jogban tehát mindig az volt a fő kérdés – ami a forrásokból is 
egyértelműen kiderül –, hogy ki, ki ellen, milyen esetben, milyen célból, milyen actiót in-
díthat? 

 
Pl. ha a vevő nem akarta a vételárat kifizetni a megvett rabszolgáért, az eladó megnézte az 
edictumban, hogy melyik keresettel tudná a vételárat követelni. Az edictum szerint ebben az esetben a 
praetor actio venditit adott az eladónak. Az eladó tehát elment a praetorhoz és kérte, hogy adja ki 
neki az actio venditiről a formulát.2  

 
A praetor fő tevékenysége az első (in iure) eljárásban abból állt, hogy eldöntse, vajon 

az igényelt actio megfelel-e a felperes által felvázolt tényállásnak. Emellett még egyéb eljá-
rási előfeltételek meglétét is megvizsgálta mint a felek aktív és passzív legitimációját. A 
vizsgálat eredménye alapján a praetor vagy megadta az actiót (actionem dare) vagy megta-
gadta a kiadását (actionem denegare). Ha a magistratus megadta az actiót, kiállította a for-
mulát, melyben az ügy jogi körülményeit összefoglalva a bizonyítási eljárásra nézve is uta-
sítást adott az eljárás második szakaszában (apud iudicem) eljáró bírónak.  

Az EU Bíróságának sincs általános joghatósága. Az alapító szerződések ebből a szem-
pontból az edictum szerepét töltik be, amelyekből szintén megtudhatjuk, hogy a Bíróság 
előtt milyen kereseteket lehet indítani. Ilyen keresetek például az előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem (EUMSZ 267. cikk), a kötelezettségszegés miatti kereset (EUMSZ 258. 
cikk), a megsemmisítés iránti kereset (EUMSZ 263. cikk), a cselekvés elmulasztása miatti 
kereset (EUMSZ 260. cikk). A Bíróság előtt indítható keresetekkel kapcsolatos cikkekben a 
felek aktív és passzív legitimációjára vonatkozó adatokat is megtaláljuk. A római joghoz 
hasonlóan tehát itt is az a fő kérdés, ki, ki ellen, milyen keresetet és milyen célból indíthat? 

 

                                                           
1 A római eljárásnak ezt az aprólékos, gyakorlatias ismertetését a Bíróság előtt folyó eljárás hasonló-
ságainak kiemelése miatt tartottam szükségesnek. A formuláris eljárás lényegre törő, egyszerűen 
megfogalmazott leírását és ábráját ld. Peter APATHY–Georg KLINGENBERG–Herwig STIEGLER: 
Einführung in das römische Recht, Böhlau–Wien–Köln–Weimar, 1994, 216–218. Érdemes itt megje-
gyezni, hogy a két alapvető jogcsalád, a római germán és a common law közül az utóbbiban találhat-
juk meg az actiójogi gondolkodást a writok rendszerének területén. A „no writ, no right” elv jól tük-
rözi ezt a hasonlóságot. Vö. SZABÓ Miklós: Jogi alapfogalmak (Prudentia iuris 18.), Bíbor Kiadó, 
Miskolc, 2012, 66–69. 
2Az actio venditi formulája ebben az esetben a következő volt: QUOD AS AS NO NO HOMINEM Q. 
D. A. UENDIDIT, Q. D. R. A., QUIDQUID OB EAM REM NM NM AO AO DARE FACERE 
OPORTET EX FIDE BOA, EIUS IUDEX NM NM AO AO C. S. N. P. A. =  Quod Aulus Agerius 
Numerio Negidio hominem  quo de agitur vendidit quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo 
Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si 
non paret absolvito. 
(Ha bebizonyosodik, hogy A.A. a jelenlévő rabszolgát N.N. részére eladta; amit ennek alapján N.N. 
A.A. részére a jóhiszeműség alapján adni, tenni tartozik, abban marasztald bíró N.N-t A.A. javára, ha 
nem bizonyosodik be, mentsd fel.) Ld. Otto LENEL: Das edictum perpetuum, Scientia, Aalen, 1927, 
299. 
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Pl. a kötelezettségszegés miatti keresetet a Bizottság vagy egy másik tagállam indíthatja egy olyan 
tagállam kormánya ellen, amely a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette. A 
kereset célja, hogy a Bíróság ezt megállapítsa, aminek alapján az érintett tagállamnak a kötelezettség-
szegő magatartást azonnal meg kell szüntetnie.3 

 
A Bíróság előtt folyó eljárás szintén két szakaszból áll. Az első szakasz az írásbeli eljá-

rás,4 melyben az érintett felek az ügyben eljáró előadó bírónak beterjesztik az írásbeli nyi-
latkozataikat. A Bíróság két esetben is hangsúlyozta, hogy a megfelelő kereset kiválasztása 
a felperes kötelessége.5 Tehát a római polgárokhoz hasonlóan, akik az edictumból tudták 
kiválasztani a megfelelő actiót, a Bíróság előtt keresetet indítani szándékozónak is ki kell 
keresnie a megfelelő keresetet a Szerződésekből.  

A felek nyilatkozatai alapján az előadó bíró előzetes jelentést készít, melyben az ügy 
jogi hátterét összefoglalja, valamint indítványt tesz a bizonyítási eljárásra (BESZ 59. cikk). 
Az írásbeli szakaszt így a praetor előtt folyó in iure eljárásnak, az előadó bírót praetornak, 
az általa a Bíróság ítélkező testülete számára készített előzetes jelentést pedig formulának 
lehet tekinteni. A Bíróság eljárási szabályzata szerint az olyan ügyben, melynek elbírálására 
a Bíróságnak „nyilvánvalóan nincs hatásköre”, az eljárás folyamán „bármikor indokolt vég-
zéssel” határozni lehet (BESZ 53. cikk). Az eljárási szabályzat magyar változatából sajnála-
tos módon kihagyták a mi szempontunkból legfontosabb részt, azaz, akkor is az előbbiek 
szerint jár el a Bíróság, ha a „kereset nem megengedett”, vagyis nincs az ügyre a Szerződé-
sekben megfelelő „actio.” Annak vizsgálata tehát, hogy az ügyre van-e megfelelő kereset, 
nem kifejezetten a praetorként eljáró előadó bíró feladata, de mivel az üggyel ő foglalkozik 
először tüzetesen, valószínűleg azt is megvizsgálja, hogy a helyes keresetet választotta-e a 
felperes. A keresetindításra vonatkozó szabályok egyébként olyan aprólékosak, hogy az 
ilyen ügyekkel foglalkozó szakemberek számára nem jelenthet problémát a megfelelő eljá-
rás kiválasztása.  

Természetesen, ahogy a gazdasági élet változásai megkövetelték, a praetornak idővel 
tágítania kellett az actiók körét. Az olyan esetekben, amelyekre a civiljog szerint eredetileg 
nem volt megfelelő actio, a praetor azonban méltányosnak látta, hogy a jogvita eldöntésé-
hez állami segítséget nyújtson, a saját imperiumán nyugvó actio honorariával küszöbölte ki 
a hiányosságot.6 

 
Pl. ha a dologrongálásra vonatkozó lex Aquilia alapján kibocsátható actio legis Aquiliae kiadásának 
pontosan szabályozott előfeltételei közül valamelyik hiányzott, a praetor actio legis Aquiliae utilis-
szel vagy actio in factum-mal mégis peresíthetővé tette a károsult követelését. Ulpianus tudósítása 
szerint, ha a rabszolganőnek a bábaasszony csak átadta a mérget és azt a rabszolga maga vette be, 
mivel a rabszolganő halálának az okozásánál (tehát a dologrongálásnál) a közvetlen ráhatás hiányzott, 
azaz a bába nem maga közvetlenül adta be a mérget, a praetor nem adhatott actio legis Aquiliae-t,  
 

                                                           
3 EUMSZ 258. cikk: „Ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a Szerződésekből eredő vala-
mely kötelezettségét nem teljesítette, az ügyről indokolással ellátott véleményt ad, miután az érintett 
államnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére. Ha az érintett állam a Bizottság által megha-
tározott határidőn belül nem tesz eleget a véleményben foglaltaknak, a Bizottság az Európai Unió 
Bíróságához fordulhat.” (HU C 83/160. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010. 3. 30.) 
4 A Bíróság eljárási szabályzata (a továbbiakban (BESZ), 5. fejezet. 
5 Union syndicaleand Others v. Tanács 175/73 [1974] ECR 917; Keeling v. OHIM T-148/97 [1998] 
ECR II-2217. Vö. KENDE Tamás–SZŰCS Tamás–JENEY Petra (szerk.): Európai közjog és politika. 
CompLex, Budapest, 2007, 628. 
6 Ld. APATHY–KLINGENBERG–STIEGLER: i. m. 221. 
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hanem csak méltányossági alapon egy in factum actio-val tette lehetővé, hogy a rabszolganő tulajdo-
nosa a meghalt rabszolganőjének az előző évben elért legmagasabb értékét követelhesse (Ulp. D. 
9,2,9 pr.). 

 
Idővel – az EU tevékenységi körének bővülésével – a Bíróság előtt indítható keresetek 

körét is bővíteni kellett. Ezek a keresetek azonban az alapító szerződésekbe való felvétel 
után indíthatók meg a Bíróság előtt, azaz a Bíróság nem konstruálhat az eredeti – a szerző-
désekben szereplő – kereseteken túl még méltányosságból sem újabbakat. A szerződések 
keresetindításra vonatkozó szabályai azonban elég tág teret engednek a perlésre.   

 
Pl. az Európai Központi Bank 1998-ban történő alapítása után a bank tevékenységével összefüggő 
kereseteket is be kellett vezetni (ld. EUMSZ 271. cikk). 

 
Mi volt az alapja Rómában, hogy csak azokat az igényeket lehetett peresíteni, amelyek-

re a praetor keresetet adott? Az ősi Rómában eleinte a jogérvényesítés egyetlen módja a 
megengedett önhatalom volt. Néhány esetben azonban az állam jónak látta, hogy a felek 
jogvitájának eldöntéséhez segítséget nyújtson. Ezek az esetek egyenként, mintaformula 
formájában kerültek feltüntetésre a jogszolgáltatást végző magistratus edictumában. Az 
edictumban tehát közreadta a praetor, hogy az állam milyen jogvitákban fog segítséget 
nyújtani a feleknek hivatalos jogszolgáltatás útján. 

A Bíróság esetében is hasonló alapja van az általános joghatóság hiányának. Az alapító 
szerződések tartalmazzák, hogy melyek azok az ügyek, melyek alkalmasak arra, hogy a 
Bíróság eldöntse őket, azaz a felek milyen estekben vehetik igénybe jogvitájuk eldöntésé-
hez a Bíróság segítségét. Ez egyúttal kijelöli a nemzeti bíróságok és a Bíróság eljárásának a 
határvonalát is. Az „ahány actio, annyi jog” szabálya azonban nem érvényesül, hiszen az 
EU intézményei és polgárai több joggal rendelkeznek, mint amennyit a Bíróság előtt érvé-
nyesíteni tudnak. 

Az eljárások közül az egyik a Bíróság tevékenységi körében, és ezáltal az EU életében 
is különös jelentőséget kapott. Ez az előzetes döntési eljárás, melynek gyökereit szintén fel 
lehet fedezni a római jogszolgáltatásban. 

Az előbb említettek szerint Rómában jogi szempontból nem csak a felek, hanem a 
praetor és a bíró is laikusok voltak, tehát nem rendelkeztek az ügy eldöntéséhez szükséges 
jogi ismertekkel. Ezért, ha a ius civile valamely szabályának magyarázatára vagy a meg-
adandó actio fajtájának megválasztásához jogi szakértelemre volt szükségük, megkérdeztek 
egy jogtudóst, mi a véleménye az adott esetről. A jogtudósok nagy tekintéllyel rendelkező, 
tehetős férfiak voltak, általában a szenátori rendből, akik a magánszemélyeknek, a 
magistratusoknak és bíróknak ingyenesen jogi szakvéleményt, ún. responsumot adtak.7  

Az előbbieket ezen a területen egy kis változtatással meg lehet ismételni, csak a római 
jogszolgáltatás szereplőit az európai jogszolgáltatás résztvevőire kell kicserélni. A tagál-
lamok bíróságai, valamint a jogvitában résztvevő felek európai jogi szempontból szintén 
laikusoknak tekinthetők. Ezért, ha a nemzeti bíróságokon felmerül az a kérdés, hogy alkal-
mazandó-e az európai jog, vagy hogy annak egyes rendelkezéseit hogyan kell értelmezni, e 
kérdések megválaszolására a Bírósághoz fordulhatnak, amely ezekben a kérdésekben vá-
laszt, azaz responsumot ad. A tagállami bíróságok pedig a válasz alapján döntik el az előt-
tük folyamatban lévő ügyet (EUMSZ 267. cikk). A Bíróság bíráira vonatkozó előírások 

                                                           
7 Részletesen ld. Mario BRETONE: Geschichte des römischen Rechts. Von den Anfängen bis zu 
Justinian, Beck, München 1992, 111–117. 
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tartalmazzák, hogy bírók csak azok lehetnek, „akik megfelelnek az országukban a legfel-
sőbb bírói tisztségekbe történő kinevezéshez szükséges feltételeknek, vagy akik elismert 
szakértelemmel rendelkező jogtudósok” (EUMSZ 253. cikk). A Bíróság szintén „ingyene-
sen osztogatja responsumait”, hiszen az előzetes döntéshozatali eljárás ingyenes; a feleket 
terhelő, képviselettel felmerülő költségek kérdésében az alapügyben eljáró bíróság határoz.8 

Ezen a területen még egy hasonlóságot fedezhetünk fel. Mindkét jogrendszer esetében 
feltehetjük ugyanis a kérdést, hogy a common law-hoz hasonlóan esetjognak számítanak-e 
vagy sem? A válasz nem, melynek az indoklása is mindkét jogrendszer esetében hasonló. 

Az ítéletek kötőereje két szempontból vizsgálható: 
a) egyrészt kötve voltak-e a jogtudósok a saját maguk által korábban kiadott, illetve a 

más jogtudósok által kiadott responsumokhoz, s figyelemmel kell-e lennie ma a Bíróságnak 
a korábbi döntéseire; 

b) másrészt kötve voltak-e a responsumot kérők a jogtudósok válaszaihoz, s kötelezik-e 
ma az előzetes döntést kérő tagállami bíróságokat a Bíróság döntései? 

 
ad a) A válasz mindkét esetben azonos: a jogtudósokat nem kötötték a korábbi 

responsumok, de döntéshozataluk során figyelembe vehették a hasonló ügyekben hozott 
döntéseket, melyekhez maguk is csatlakoztak vagy elutasították azokat.  

 
Pl. D. 9,2,27,3: Ulpianus libro octavo decimo ad edictum. Servi autem occidentis dominus tenetur, is 
vero cui boa fide servit non tenetur. sed an is, qui servum in fuga habet, teneatur nomine eius 
Aquiliae actione queritur: et ait Iulianus teneri et est verissimum: cum et Marcellus consenit. 

Azért a rabszolgáért, amelyik ölést követett el, felel a tulajdonosa. Az azonban nem felel, akinek 
egy rabszolga jóhiszeműen szolgál. Mégis felmerül a kérdés, hogy a szökött rabszolgáért felelősséget 
kell-e vállalni a lex Aquilia alapján: Iulianus azt mondja, hogy felelni kell és ez teljesen helyes válasz, 
mivel ezzel Marcellus is egyetért. 

 
Ebből jól látszik, hogy a jogtudósok ismerték egymás döntéseit, és saját véleményük ki-

alakításakor figyelembe vették – ebben a példában egyetértően – a korábbi responsumokat. 
Detlef LIEBS azonban összegyűjtötte azokat a forrásokat is, melyekben a jogtudósok ugyan-
azokra a kérdésekre eltérő válaszokat adtak. Arra a kérdésre például, hogy mikor szűnik 
meg a tulajdon az elhagyott dolgon (ti. a tulajdon-derelictio tárgyán), Iulianus, Paulus, 
Sabinus, Cassius és Ulpianus azt a választ adta, hogy azonnal az elhagyással, Proculus pe-
dig azt, hogy csak akkor, ha valaki más azt tulajdonszerzési szándékkal birtokba veszi.9 

Ugyanígy a Bíróság is hozhat más döntést, mint korábban, az adott ügyhöz hasonló 
esetben. Amint azt Lagrange főügyész a Da Costa-ügyben kijelentette: „Bár a Bíróság 
fenntartja magának a jogot, hogy eltérjen korábbi döntéseitől, komoly indok nélkül ezt nem 
teszi meg.”10 A Bíróság döntései között azonban mégis találunk olyanokat, melyek azt tanú-
sítják, hogy a Bíróság ezt – a főügyész állítása ellenére – mégis megteszi. 

 
 

                                                           
8 Tájékoztató a nemzeti bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról (2009/C 
297/01), 27. 
9 Detlef LIEBS: Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat. In: Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt II/15 (1976), 249. 
10 Costa v. ENEL 6/64 [1964] ECR 585. Vö. KOVÁCS Virág: Precedensjog az Európai Bírság gyakor-
latában. In: Jogelméleti Szemle 2000/4. 
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Pl. a Bíróság 1990 májusában annak ellenére állapította meg a Parlament perképességét az EK szer-
ződés 173. cikke alapján, hogy 1988 szeptemberében azt kifejezetten tagadta.11 A háborús áldozatok-
nak járó szolgáltatásokat pedig nem tekintette az 1408/71 számú rendelet alá tartozónak (Criminal 
proceedings v. Gilbert Even et Office national des pensions pour travailleurs Salariés (ONPTS) 
207/78 [1979] ECR 2019), a fasizmus áldozatainak járó juttatásokat viszont igen (Tamara Vigier v. 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 70/80 [1981] ECR 229).12 

 
Nincs rá meggyőző magyarázat, miért döntöttek olykor az esetek hasonlósága ellenére 

másképp a jogtudósok. Cicero ismertet egy történetet, melyben a jogtudós Crassus, aki az 
aedilisi hivatalra pályázott, megváltoztatta a véleményét, mert a barátja, Galba, arra figyel-
meztette, hogy a tanácsot kérő római polgár – a kedvezőtlen vélemény miatt – a választáso-
kon nem rá fog szavazni.13 Csak remélhetjük, hogy a Bíróságot nem vezérlik hasonló meg-
gondolások az ítéletek meghozatalakor.  

 
ad b) A másik kérdés megválaszolását két szempontból kell vizsgálni. Egyrészt kötik-e 

a responsumok a jogalkalmazót abban az ügyben, melyben a tanácsot kérte, másrészt egy 
döntéshozatalnál figyelembe kell-e venni azokat a véleményeket, melyek korábban szület-
tek? A válasz ebben az esetben is mindkét jogterületen hasonló. 

A római jog területén ebben a kérdésben a ius respondendi fejlődését kell figyelembe 
vennünk. Augustus egyes jogtudósoknak megadta azt a jogot, hogy a princeps nevében 
adják ki responsumaikat. Vitatott kérdés, hogy ezek a vélemények kötötték-e az adott ügy-
ben az eljáró magistratust vagy bírót, azonban több érv szól amellett, hogy a jogszolgálta-
tóknak az adott vélemény alapján kellett döntést hozniuk.14 A Bíróság döntése azonban két-
ségtelenül kötelező a tagállami bíróságra (BESZ 91. cikk). 

A ius respondendi fejlődésében a következő lépés Tiberius rendelkezése volt, amely 
szerint hasonló ügyekben alkalmazni lehetett ugyanazt a responsumot. Ugyanezt az elvet 
találjuk a C.I.L.F.I.T.-ügyben (CILFIT v. Ministero della sanita 283/81 [1982] ECR 3415). 
A római jogi források azt is tanúsítják, hogy a római jogszolgáltatók nem voltak kötelesek a 
hasonló esetekre vonatkozó responsumokat kikeresni, ha akartak, új véleményt is kérhet-
tek.15 Ugyanez a szabály érvényesül a tagállami bíróságokra, melyek olyan ügyben is a Bí-
rósághoz fordulhatnak, melyhez hasonló ügyben már született előzetes döntés.16 

 
 
 

                                                           
11 Ld. KECSKÉS László: EU-jog és jogharmonizáció, HVG-Orac, Budapest, 20093, 461–462. 
12 Ezeknek az eseteknek az indoklásában találunk ellentmondásokat, mely szerint egy ellátás közös-
ségi jog alá tartozását az dönti el, hogy a juttatások személyi körülményektől független, objektív jel-
lege kimutatható-e. Bár a kétféle ellátás objektivitása azonos volt, a Bíróság mégsem tekintette a há-
borús áldozatoknak járó ellátást szociális kedvezménynek. A két eset összehasonlításához TAKÁCS 
Albert a következő megjegyzést fűzte: „Az Even eset és a Vigier eset összevetése alapján tehát meg-
kockáztatható az a kijelentés, hogy a Bíróság eurokonform értelmezési törekvése nem áll mindig szi-
lárd elvi alapokon.” TAKÁCS Albert: A migráns munkások szociális biztonsága. In: GYULAVÁRI  Ta-
más–KARDOS Gábor (szerk.): Szociális jogok az Európai Unióban, Az Európai Bíróság esetjoga. 
AduPrint, Budapest, 1999, 31.  
13 Cic. De or. 1,56,239–240. Vö. BRETONE: i. m. 117. 
14 I. 1,2,8. Vö. G. A. HARRER: Precedent in Roman Law. In: Studies in Philology 19 (1922), 54.  
15 Vö. Herbert HAUSMANINGER–Walter SELB: Römisches Privatrecht, Böhlau, Wien, Köln, 19853, 71. 
16 KENDE–SZŰCS–JENEY (szerk.): i. m. 648. 
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Hadrianus a jogtudósok egybehangzó véleményeit törvényerővel ruházta fel (Gai. 1,7), 
426-ban pedig a lex citationis elsősorban öt jogtudós responsumainak a kötelező erejét ren-
delte el (CTh. 1,4,3), melyek így külön kodifikáció, jogszabályban való megjelenés nélkül 
kötelezték a római jogszolgáltatókat. Ezekhez hasonló megoldás, hogy a Bíróság döntései-
ből levonható jogelvek, bár nem kerülnek külön jogszabályban megfogalmazásra, mégis 
kötelező erővel bírnak az európai jogszolgáltatás rendszerében, melyet a tagállami bírósá-
goknak alkalmazniuk kell. 

 
Pl. az idén, május 13-án ünnepelték az 1963. február 5-én kihirdetett Van Gend en Loos-ügyben (Van 
Gend en Loos v. Administratie der Belastingen 26/62 [1963] ECR 3) hozott ítélet 50. évfordulóját. 
Ebben az ügyben mondta ki a Bíróság az uniós jog (akkor még EK-jog) közvetlen hatályát, ami alap-
ján a polgárok és vállalkozások a tagállami bíróságok és hatóságok előtt közvetlenül hivatkozhatnak 
az uniós jogra. Az ezekhez hasonló elvek a Bíróság által kialakított doktrínáknak tekinthetők, melyek 
„ tartópillérei az uniós jognak mint rendszernek.”17 

 
A iustinianusi kodifikáció egyik eredményeként megszülető, a jogtudósi véleményekből 

vett fragmentumokat rendszerező Digestát a császár törvényerővel ruházta fel 533-ban, így 
az ebbe belefoglalt responsumok egy törvénykönyv részeiként jelentek meg a továbbiakban 
a jogalkalmazók számára.  

A Bíróság egyes döntései – főleg azok, melyek a kezdeti időszakban a joghézagok kitöl-
tését szolgálták – később szintén megjelentek a rendeletek passzusaiban, tehát a továbbiak-
ban már nem mint a Bíróság döntései, hanem egy joganyag részeként kötelezik a jogalkal-
mazókat. 

 
Pl. a Bíróság a Lair-ügyben fogalmazta meg, hogy a közösségi munkavállalóknak biztosítani kell a 
tanuláshoz és a szakképzéshez való jogot (Sylvie Lair v. University of Hannover 39/86 [1989] 3 
CMLR 545), a Matteucci-ügyben pedig a lakhatás jogát (Annunziata Matteucci v. Communaute 
Francaise de Belgique 235/87). Az ezekben az esetekben megfogalmazott elvek pedig a munkaválla-
lók szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 7. és 9. cikkében mint kötelező jogforrásban je-
lentek meg. 

 
Végül az a hasonlóság is megemlíthető, hogy Rómában nem a responsumok alapján ho-

zott ítéleteket jegyezték fel, hanem a jogtudósok responsumait kodifikálták, mint ahogy ma 
sem az előzetes döntésen alapuló tagállami bíróságok ítéleteit ismerjük és hivatkozzuk, ha-
nem a Bíróság előzetes döntéseit kell figyelembe venni az európai jogalkalmazás során, ami 
szintén azt mutatja, hogy egyik jogrendszer sem tekinthető precedensjognak.18  

Iustinianus császár már a Digesta összeállítása előtt, 530-ban fel akarta számolni a 
responsumok közötti ellentmondásokat, hogy megszüntesse a jogszolgáltatás bizonytalan-
ságát. Ezért ötven császári konstitúcióban kerültek kiadásra azok a döntései, melyekben a 
klasszikus jogtudósok vitás kérdéseit eldöntötte (quinquaginta decisiones). A Digesta ösz-
szeállításánál a kompilátorok is törekedtek az ellentmondások kiküszöbölésére.19  

Ma a Bíróságnak – a rómaiak példáját követve – szintén tanácsos lenne a vitás kérdése-
ket egyértelműen eldöntenie, mert az ellentmondásos ítéletek nem csak jogbizonytalanságot 
okoznak, hanem a Bíróság tekintélyét is aláássák. A jogbiztonság növelése érdekében az  
 

                                                           
17 Vö. GOMBOS Katalin: Az Európai Unió jogának alapjai. CompLex, Budapest, 2012, 137. 
18 Vö. HARRER: i. m. 59. 
19 Ld. HAUSMANINGER–SELB: i. m. 93–94. 
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alapelveket tartalmazó döntéseket pedig érdemes lenne egy kötelező erejű jogszabályban 
összefoglalva közzétenni, hiszen ily módon a Digestához hasonlóan mindenki számára egy-
értelművé és követendővé válna az adott norma. 

Rómában a császári perrendtartás bevezetésével a keresetjogi gondolkodásnak megfele-
lő jogszolgáltatás is megszűnt (342-ben véglegesen felszámolták a formuláris perrendet), a 
hivatalnokbírák előtt lefolytatandó perhez nem kellett a megfelelő actiót kikeresni. Ez 
azonban az EU Bíróságán még nem valósulhat meg, hiszen az itt indítandó keresetek kont-
rollálására ez a legmegfelelőbb forma, s így könnyebb elválasztani a tagállami és a Bíróság 
előtt lefolytatható ügyeket. 


