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A MODERN JOGERŐFOGALOM RÓMAI JOGI EREDETE 

 
PAULOVICS ANITA∗ 

 
A tanulmány célja egy elméleti-történeti megalapozást nyújtani a jogerő intézményének későbbi – 
jelenkori – értelmezéséhez. A jogerő, vagyis a „res judicata” jogi terminológiája olyan jogintézmény, 
amely a római jogban alakult ki, és később a római jogi alapokból került át a modern perjogokba és a 
közigazgatási eljárásjogba is. A jogerő tehát a római jog egyik olyan jogintézménye, amely hasonló 
tartalommal napjainkban is tovább él. Jelen tanulmánynak nem célja a római jogban kialakult perren-
dek ismertetése, csupán a jogerő kialakulásával kapcsolatos részletkérdések bemutatására törekszik. 
Ennek keretében rövid elemzésre kerülnek olyan római jogban élő jogintézmények, mint a jogorvos-
latok, a végrehajthatóság, semmisség. A római jogban kialakult „res judicata” alanyi, tárgyi körének, 
hatásának, funkciójának tömör elemzésére is sor kerül a témához kapcsolódó szakirodalom alapján. 
Kulcsszavak: ítélt dolog, jogorvoslatok, végrehajthatóság, semmisség. 

 
This paper is about the origins of the modern concept of res judicata. Res judicata as we know it in 
modern legal systems comes back to Roman law and had been adapted first in the law of judicial pro-
cedure and later into that of administrative procedure.  This paper does not examine in detail the insti-
tution of res judicata in the Roman law of procedure, it sets out only the Roman antecendents of the 
main elements of the modern notion of res judicata, such as exhaustion of regular procedural reme-
dies, enforceability and nullity. Based on the standard scholarly writing of the subject, the paper of-
fers a concise analysis of the subjective and objective effects and the general role of res judicata. 
Keywords: res judicata, legal remedies, enforceability, nullity. 
 
Bevezető 
 
A „res judicata”, vagyis az „ítélt dolog” jogi terminológiája a római jog egyik olyan jogin-
tézménye, amely napjainkig – hasonló tartalommal – tovább él. Ez alapján úgy vélem, hogy 
a jogerő – egyébként rendkívül fontos – jogintézményének alaposabb megértéséhez, értel-
mezéséhez és elemzéséhez szükséges visszanyúlni a római jogban megjelent „gyökerek-
hez”. Ez alapot biztosíthat ahhoz, hogy a jogerő jelenlegi értelmezéseihez – mind a perjog-
tudományban mind a közigazgatási eljárási jogban – támponttal szolgálhassunk. 

 
1. A római jogi perrend 
 
Az ősi római perrend a legis actiók perrendje volt, ahol a perlés a törvény által pontosan 
előírt szavakkal és cselekményekkel történt, és a felek a iurisdictiót gyakorló magistratustól 
(praetor) kérték a vita eldöntésére irányuló eljárás megindítását. Ez az úgynevezett civiljogi 
perrend a római árucsere viszonyok fejlődésének eredményeként formalitásánál és merev-
ségénél fogva már nem felelt meg a kialakult igényeknek, számos esetben nem volt alkal-
mazható. Ezért az i. e. II. században keletkezett lex Aebutia a régi civiljogi eljárás mellett a 
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polgárok egymás közötti pereire is kiterjesztette azt a perrendet, amelyet a polgárok és pe-
regrinusok egymás közti pereiben a praetor peregrinus fejlesztett ki, és amelyet a praetor 
által az esküdtbíróhoz intézett s a per eldöntésének előfeltételeit tartalmazó írásbeli utasítás-
ról (formula) formuláris eljárásnak neveztek.1 Ezeknek az eljárásoknak a bemutatásától el 
kívánok tekinteni, csak a jogerő intézményének kialakulásával kapcsolatos részletkérdése-
ket mutatom be röviden, mivel kétségtelen, hogy a jogintézmény a római jogban jelent meg 
és innen került át és fejlődött tovább a modern értelemben vett perjogokba és a közigazga-
tási eljárásjogba is. 

A formuláris per két részre tagozódott. Az első szakasz az in iure tárgyalás volt, amely-
nek keretében a felperes a formula kibocsátása iránti szóbeli kérelemmel fordult a 
praetorhoz. Ha az alperes tagadta a felperes igényét vagy kifogással élt, akkor a praetor 
döntött a formula kibocsátásáról. A formula kibocsátását – többek között – akkor tagadta 
meg, ha a felperes követelése tárgyában korábban már ítélet született. 

A per második szakasza volt az apud iudicem eljárás, amely az ítélet (sententia) megho-
zatalával zárult. Mivel az ítélet a felek úgynevezett perszerződésén alapult, amelyben aláve-
tették magukat a bírói döntésnek, a fellebbezési eljárás eleve ki volt zárva, így az ítélet 
azonnal jogerőre emelkedett.2 Ez gyakorlatilag két dolgot jelentett. Egyrészt azt, hogy a 
felperes eldöntött igényét újból perrel nem érvényesíthette, mert akkor az alperes az ítélt 
dolog kifogását (exceptio rei iudicatae) emelhette vele szemben (az ítélet „alaki jogereje”). 
Az alaki jogerő a pert végleg befejezi.3 Másrészt az ítélt rendelkezést – még akkor is, ha 
téves volt – irányadónak tekintették a perben állt felek közt felmerülő más perben is (az 
ítélet „anyagi jogereje”). Az anyagi jogerő azt jelentette, hogy az ítélet tartalmát a felek 
közt szabálynak tekintik.4 Ez utóbbi tételt fogalmazta meg Ulpianus a következőképpen: 
„res iudicata pro veritate accipitur” (a jogerősen ítélt dolgot igazságnak kell elfogadni).5  

 
2. A jogorvoslatok érvényesülésének kérdése 
 
Mindemellett témánk szempontjából fontos, hogy bár a perben hozott ítélet ellen fellebbe-
zésnek nem volt helye, mégis bizonyos jogorvoslattal lehetett élni. A jogerő későbbi szabá-
lyozása szempontjából ezek közül kiemelném azt, hogy ha az eljárás súlyos hibában szen-
vedett, az ítélet semmisségének megállapítására új per volt kérhető. Ha tehát az ítéletnek 
nem voltak meg az érvényességi kellékei, akkor semmis volt és erre hivatkozni lehetett. 
Semmisségi okok voltak: „az ítélethirdetés elmaradása, a lényeges megtévesztés közbe jö-
vetele, a világos törvénybe ütközés.”6  

A császári peres eljárás (cognitiós eljárás) hosszú ideig a praetori perrend mellett rend-
kívüli eljárásként került alkalmazásra olyan igények érvényesítésére, amelyek a formuláris 
perben nem voltak érvényesíthetők. A formulák használatát 342-ben megtiltották, így az 
egyedüli perrend a császári perrend, a cognitiós perrend lett, amely egységesen, a császár 

                                                 
1 BRÓSZ Róbert–PÓLAY  Elemér: Római jog. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974, 112. 
2 A litis contestatio szerződésjellegét Moriz Wlassak ismerte fel 1889-ben. Moriz WLASSAK: Die 
Litiskontestation im formulaprozess. Duncker & Humblot, Leipzig, 1889.  
3 VÉCSEY Tamás: A római jog institutiói. Franklin-Társulat, Budapest, 18985, 243. 
4 VÉCSEY: i. m. 243.  
5 BRÓSZ–PÓLAY : i. m. 117.  
6 VÉCSEY: i. m. 247.  
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által kinevezett hivatalnokbíró előtt folyt le. Az eljárás írásba foglalt ítélettel zárult, amely 
nem ellenkezhetett a jogszabályokkal.7 

Az ítélet ellen – a korábbi eljárásoktól eltérően – fellebbezésnek (perorvoslatnak) volt 
helye, melyet a kihirdetéskor szóban vagy azt követően írásban lehetett előterjeszteni. A 
fellebbezési bíróság új tárgyalást tartott, melynek során jogkérdésben és ténykérdésben 
egyaránt dönthetett, ha újabb bizonyítékokat is felmerültek. A fellebbezési bíróság – amely 
lehetett a fejedelem vagy más fórum – abban az esetben, ha a fellebbezésnek helyt adott, 
nem csak hatályon kívül helyezhette a fellebbezett ítéletet, hanem új ítélettel helyettesíthet-
te, tehát az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta (reformatio). A fellebbezés az alsó bíró-
ság ítéletét felfüggesztette (suspensio), és a döntés áthárult a felső bíróságra (devolutio). 

A fellebbezés – a szokásjog alapján – többfokúvá alakult. „A bírótól a kinevező 
magistratushoz, ettől a prefectus urbihoz, a tartományokban a kormányzóhoz, ettől a 
prefectus pretorióhoz, illetőleg a fejedelemhez fellebbeztek.”8  

A legfelsőbb bírói fórum ítéletének meghozatala vagy a fellebbezési határidő elmulasz-
tása esetén emelkedett az ítélet jogerőre.9 A jogerőre emelkedett ítélettel szemben fellebbe-
zésnek nem volt helye. Justinianustól kezdve pedig két fellebbezésnél többet nem engedtek. 

Egyes nézetek szerint a kogníciós per az állami hivatalnokok munkaidejének valóságos 
pazarlása volt. Az alsóbb szintű bírák sok időt igényeltek a bizonyítás lefolytatásához és a 
jegyzőkönyvezéshez, a magasabb szintű bírák pedig a fellebbezési eljárással töltötték ide-
jüket. Ennek ellenére az új perrendet az egyház éppúgy átvette, mint a közigazgatás új for-
máit is saját igazgatása számára. Ez volt az a pont – írja Stein – ahol a korai kánonjog fejlő-
dése elindult.10 Azt ugyanakkor a szerző is hangsúlyozza, hogy ez a momentum később 
döntő hatást gyakorolt a kontinens országainak perjogára. 

 
3. A jogerős ítélet hatása és terjedelme 

 
A jogerős ítélet tette a jogosultságot kétségtelenné (liquidum) és végrehajtás útján (actio 
iudicati vagy rei iudicate) foganatosíthatóvá. Az ítélet jogerősségének nem csak az a nem-
leges hatása volt, hogy az újra perlést kizárta, amit a régebbi jog szerint a litis contestatio is 
kizárt, bár főleg erre fektették a hangsúlyt Rómában, de emellett igenleges hatása is volt az, 
hogy az ítélet rendelkező része érvényesíthető (actio rei iudicate). A jogerős ítélet megvédte 
a felet az újbóli beperlés ellen, feltéve, hogy az ügy, a fél és a jogalap ugyanaz volt 
(identitas), azaz, hogy a felelevenített ügy megegyezett az eldöntött üggyel (eadem res) és 
így az ismételt kereset ugyanaz az actio, amelyikre az ítélet szól, vagy ha más actio is volt, 
akkor is ugyanaz a kérdés (eadem questio). Dologi keresetnél azt tekintették ilyennek, ha 
ugyanazt az igényt, ugyanazzal a keresettel, ugyanattól, ugyanabból az alapból (causa) kö-
vetelte már a felperes, személyes keresetnél pedig azt, ha ugyanaz ellen, ugyanazon az ala-
pon (causa) perelt már korábban.11  

A jogerős ítélet hatása csak a peres ügyre és a felekre valamint jogutódaikra vonatkozott 
(inter easdem personas). Miután az ítélet jogerejét így körvonalazták, az ítélet írásba fogla-
lásának is gyakorlattá kellett válni. 

                                                 
7 BRÓSZ–PÓLAY : i. m. 119–120.  
8 VÉCSEY: i. m. 249.  
9 BRÓSZ–PÓLAY : i. m. 120. 
10 Peter STEIN: A római jog Európa történetében. Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 38. 
11 VÉCSEY: i. m. 243.  
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A jogerős ítélet negatív funkciója az volt, hogy a pergátló kifogás útját állta egy újabb 
pernek csak azért, mert az igény egyszer már érvényesítésre került, tekintet nélkül arra, 
hogy a bíró az újabb per esetén ugyanazt az ítéletet hozta volna vagy sem, mint amelyet az 
első alkalommal hozott. Az ítélt dolog kifogásának pozitív funkciója alatt azt értették, hogy 
az igénytagadó kifogás, amely megengedi ugyan az újabb pert, de a bíró az új ítéletben csak 
ugyanazt mondhatja ki, amit már az első ítélet is tartalmazott.12  

A római jognak azt a szabályát, amely kimondta, hogy igényt csak egyszer lehet érvé-
nyesíteni, mert az egyszeri alkalmazás esetén elenyészik, a 19. század végén a szakiroda-
lomban kritikával illették. A szabályozás egyik hiányossága az volt, hogy lehetetlenné tette 
a perújítást olyan esetben is, amikor az alperes az igény érvényesíthetőségét csak az adott 
időpontban fennálló körülményekre tekintettel tagadta, holott ha a felperes a körülmények 
megváltozását bevárta volna, akkor az alperest el kellett volna marasztalni. A másik hibája 
a rendelkezéseknek az volt, hogy ha a felperes nem az egész követelését érvényesítette ke-
resetében, hanem annak csak egy részét, akkor a többit, a maradékot nem érvényesíthette.13 

Ha a bíró a perben bizonyítottnak tekintette a keresetben foglaltakat, akkor a másodtétel 
ipso iure állt be, a bíró nem új jogot teremtett, hanem csak kijelentette a már meglévő tételt. 
Ezt úgy fejezték ki, hogy az ítéletnek csak declaráló hatása van. Ez alól kivételt képezett az 
olyan eset, amikor dispositiv jogszabály a bírót új jogszabály statuálására jogosította. Eb-
ben az esetben a bírói ítéletet constitutiv hatásúnak tekintették. A gyakorlati életben előfor-
dult, hogy a bíró akár tévedésből, akár rosszakaratból nem azt a másodnormát mondta ki az 
ítéletben, amelyet az objektív jog rendelt. Ebben az esetben Schwartz szerint az ítélet dekla-
ratív hatásúnak mutatkozott, holott valójában konstitutív volt. A szerző szerint az ítéletbe 
ilyenkor is bele kellett nyugodni, mert az ítélet célja nem csak az volt, hogy az igazságot 
mondja, hanem az is, hogy véget vessen a pernek.14 Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
helytelennek vélt ítélet ellen voltak ugyan jogorvoslatok, de ha a felek ezeket is kimerítet-
ték, akkor a per végleg el lett döntve. Ebből következik, hogy a perorvoslatok kimerítése 
után a kifogásolható ítélet is végleg jogerőssé vált.  

A későbbi jogi szabályozásból látható, hogy a közigazgatási eljárásjogban a hibás dön-
tések jogerőssé válásának megakadályozására számos jogintézmény alakult ki, mint ami-
lyenek a hivatalbóli döntés-felülvizsgálati módok vagy az ügyészi felhívás, fellépés (koráb-
ban: ügyészi intézkedés) lehetősége. 

A rómaiak értelmezése szerint a jogerős ítélet, amely az alperest elmarasztalja új 
obligatiót teremt, az úgynevezett obligatio iudicatit, amely feltétlen és a korábbi kötelezett-
ségtől független volt. A jogerős ítélet legfontosabb hatása az volt, hogy sem a felperes, sem 
az alperes, sőt bizonyos esetben még harmadik személyek sem érvényesíthettek a bíró előtt 
olyan igényt, vagy nem állíthattak olyan jogot, amely igény vagy jog korábbi ítéletben nem 
létezőnek volt kimondva, másrészt nem tagadhattak olyan igényt és jogot, amelyet a koráb-
bi ítélet fennállónak deklarált. Az alperesnek hivatkoznia sem kellett erre, mert a bíró hiva-
talból is figyelembe vette a korábbi ítéletet.15  

Az exceptio rei iudicatae terjedelmét Schwarz kétféle szempontból vizsgálta. Egyrészt 
tárgyi, másrészt alanyi szempontból. 

                                                 
12 SCHWARZ Gusztáv: Institutiók és Pandekták. Politzer Zsigmond kiadása, Budapest, 1900, 118. 
13 SCHWARZ: i. m. 118.  
14 SCHWARZ: i. m. 122.  
15 SCHWARZ: i. m. 123.  
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Tárgyi szempontból az ítélet csak abban a terjedelemben vált jogerőssé, amelyben azt az 
alperes a per tárgyává tette, azaz amennyiben kereseti kérelmébe foglaltaknak megfelel. 
Annak, hogy ugyanarról a kérdésről legyen szó az a feltétele, hogy a jog és a jogsérelem – 
amelyre a felperes a két perben hivatkozik – ugyanaz legyen. Ha a felperes ugyanazt az 
igényt, ugyanazon tény, de más jogszabály alapján érvényesítette, akkor nem lehetett a res 
iuducata kifogásával élni. Ha pedig a felperes keresetét elutasítják, akkor még indíthat kere-
setet más tény alapján. Ez esetben az első ítélet csak az elutasítás tárgyát képező tényre res 
iudicata. Az említett esetekben a második perben olyan igényről van szó, amelyről az első 
ítélet közvetlenül rendelkezett. 

Vannak olyan esetek, amikor az első perben csak közvetve történt ítélkezés valamely 
igényről. Az ítéletből nem csak az res iudicata, ami közvetlenül, kifejezetten van benne, 
hanem az is, ami csak közvetve, hallgatólagosan. Abban az esetben tehát, ha az első ítélet a 
mellékjog előfeltételét képező főjogra vonatkozik, akkor ennek az a következménye, hogy a 
mellékjogra is kiterjed az ítélet. Fordítva azonban ez nem igaz. 

Már a római joggal kapcsolatban is felmerült az a – később is megjelenő – vitakérdés, 
hogy a res iudicata az ítélet rendelkező részére terjed csak ki vagy az indokolásra is. 
Schwarz álláspontja szerint a formális megkülönböztetés – mely rendelkező és indokoló 
rész között tesz különbséget – nem vezet célhoz. Gyakran előfordult, hogy a rendelkező 
részben volt olyan kérdés, amely nem tartozott szorosan az ítélethez, másrészt az indokok 
között volt olyan, ami kétségtelenül res iudicatának minősült.16 

Amikor a felperes igényével szemben az alperes olyan jogra hivatkozott, amely a felpe-
res jogát kizárta, akkor ha az ítélet a felperes keresetének helyt adott, az res iudicata volt 
arra is, hogy az alperesnek a hivatkozott joga nincs meg. Megfordítva azonban ez nem volt 
igaz, a felperes elutasítása nem jelentette az alperes jogának elismerését. Sághy ezt úgy fo-
galmazta meg, hogy az ítélet a felperes igényére pozitív és negatív irányba hat ki, az alpere-
sére csak negatíve.17     

A másik kérdés a jogerős ítéletnek az alanyi körre való kihatásának vizsgálata volt. Er-
ről elmondható, hogy az ítélet – főszabályként – a felekre hatott ki. (Res iudicata ius facit 
inter partes.) A főszabály alól voltak kivételek az alábbiak szerint: 

– ha a fél helyett képviselő (procurator, cognitor, defensor) járt el, akkor a képviselt 
nem volt peres fél, de az ítélet természetesen kihatott rá.  

– Jogutódlás esetén az ítélet a jogutódokra is kiterjedt. 
– Jóváhagyás (ratihabitio) esetén. Erre Schwarz példaként azt hozza, hogy ha a férj ho-

zományát az apóstól vagy a feleségtől más valaki követeli nem a férj és a férj ebbe bele-
nyugszik, akkor az ítélet rá is kihat.18 

– Status perekben, amikor például az a kérdés, hogy valaki legitim gyermeke-e a másik-
nak, akkor az ítélet a két fél között jött létre, de kiterjedt mindenkire. 

 
4. A végrehajtási eljárás főbb kérdései 

 
A végrehajtási eljárásról kívánok még néhány kérdést érinteni. Végrehajtási eljáráson a 
jogerős ítéletben foglalt döntés kikényszerítésének jogszabályban előírt módját kell érte-
nünk, amelynek akkor van helye, ha a marasztalt alperes az ítéletnek önként eleget nem 

                                                 
16 SCHWARZ: i. m. 126.  
17 SCHWARZ: i. m. 126.  
18 SCHWARZ: i. m. 126. 
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tesz. A római perrend három történeti változatának megfelelően háromféle volt a végrehaj-
tási eljárás is. A civiljogi perrendnek a személyi végrehajtás felelt meg, itt a vagyoni végre-
hajtás csak kivételes volt. A praetori és a császári perrendnek a vagyoni végrehajtás felelt 
meg, amely az előbbi esetben az adós egész vagyonára kiterjedő univerzális jellegű volt, 
míg a császári perrend esetében az adós egyes vagyontárgyaira kiterjedő szinguláris jellegű 
végrehajtás volt, de kivételes jelleggel a személyi végrehajtás továbbra is fennmaradt. 

A praetori perrenddel kapcsolatos végrehajtás esetében – a további fejlődés szempont-
jából – kiemelendőnek tartom, hogy a praetor bizonyos esetekben (például tulajdoni per-
ben) már a peralapításkor kötelezte az alperest, hogy marasztalása esetére adjon megfelelő 
biztosítékot (cautio), amelyből a győztes felperes követelését kielégítheti. Más perekben 
pedig abban az esetben, ha az alperes 30 nap alatt az ítéleti marasztalásnak nem tett eleget, 
a felperes a végrehajtást újabb kereset, az actio iudicati útján indíthatta meg. Az actio 
iudicati alapján indult perben hozott ítélet lehetővé tette a személyi és a vagyoni végrehaj-
tást egyaránt.19  

Idővel a végrehajtás sajátos típusává vált a kincstári követelések behajtása, melyre sajá-
tos szabályok vonatkoztak. Ezt azért tartom fontosnak, mert a végrehajtási eljárás ebben az 
esetben már nem magánszemélyek közötti jogügyleten alapult, hanem az egyik – a jogosult 
– oldalon az állam szerepelt, míg a másik – az adós – oldalon a magánszemély. A kincstári 
követelés behajtása esetén a questor birtokba vette az adós dolgait, majd az adós egyes dol-
gait elárverezte. Arra is lehetőség volt, hogy az adós vagyonát odaítélték (addictio 
bonorum) olyan embernek, aki a megvett vagyontömeget egyes részeire osztotta és dara-
bonként értékesítette. Ez az eljárás volt a sectio bonorum. A sector egyetemes jogutódként 
vette át az adós vagyonát és annak ő lett a quiritár tulajdonosa. A kincstár olyan követelése-
it, amelyek kezesek által vagy ingatlanok zálogkénti lekötésével voltak biztosítva, úgy haj-
tották be, hogy erre a célra egy vállalkozó prediator, az állam kérdéses követelését magához 
váltotta. Ha a követelés behajthatósága felől nem volt kétség, akkor a prediator névértéken, 
készpénzben elégítette ki a kincstár követelését, az előlegzett költség és kikötött díj levoná-
sával. Ha viszont a követelés kétes volt, akkor a prediatorok jóval névérték alatt vették át 
azt. A kincstár adósai ellen kényszerítő eszközök alkalmazására is mód volt. Ilyenek voltak 
a letartóztatás, a zálogolás, a bírságolás.20  

A 4. század közepe táján a prefectus pretorio előtt kezdett gyakorlatba jönni a felfolya-
modás a végrehajtási eljárásoknál rendes jogorvoslati eszközként. Justinianus korától a fel-
folyamodásnak felfüggesztő ereje lett, feltéve, hogy tíz napon belül beadták.21 

 
5. A hibás jogügyletek és a semmisség 

 
A római jogban már megjelent a semmisség jogintézménye is. Hibás jogügyletnek 
(negotium vitiosum) azokat a jogügyleteket minősítették, amely jogilag tilos volt, amelynél 
az ügyletkötési képesség vagy az akaratelhatározás vagy az akaratnyilvánítás vagy vala-
mely lényeges alakszerűség tekintetében hiányosság volt.22 Vécsey hangsúlyozta, hogy a 
hibás és hibátlan nem azonos az érvényes és érvénytelen megkülönböztetéssel. Az érvény-
telen szerinte hatástalant jelentett, hatástalanná pedig olyan jogügylet is válhatott, amely 

                                                 
19 BRÓSZ–PÓLAY : i. m. 124.  
20 VÉCSEY: i. m. 253.  
21 VÉCSEY: i. m. 250.  
22 VÉCSEY: i. m. 195.  
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hibátlan volt, (például ha a felfüggesztő feltétel meghiúsult). Más megfogalmazás szerint a 
semmis és megtámadható ügyletek közös elnevezésére azért nem felel meg az érvénytelen 
ügylet, mert a megtámadható jogügylet nem érvénytelen, az kezdettől fogva érvényes, csak 
később érvényteleníthető, ezért helyesebb hibás vagy hiányos jogügyletről beszélni.23 Eze-
ket anyagi hatásuk szerint semmis és megtámadható jogügyletre osztották. 

Más felfogás szerint a jogügylet hibájának hatása érvénytelenséget eredményez. Esze-
rint az érvénytelen jogügyleteknek képezi a két fokozatát a semmisség és a megtámadható-
ság.24  

Semmis jogügyletnek minősült (negotium nullum) az, amelyet a civiljog (lex perfecta) 
tiltott, vagy amelynek lényeges alkotórésze hiányzott, ezért a polgári jog erejénél fogva 
(ipso iure) semmis volt, úgy hogy nem volt szükséges a semmisséget ítéletileg kimondani.25 
A semmis ügyletet nem lehetett peres úton érvényesíteni. A semmisség oka lehetett egyide-
jű a jogügylettel (negotium initio nullum) vagy későbbi eredetű. A „regula Catoniana” ki-
mondta, hogy a kezdettől semmis jogügyletet nem teszi érvényessé az, ha megszűnik a 
semmisségi ok, kivéve azokat az eseteket, amelyekről törvény eltérően nem rendelkezik. 
Az is előfordulhatott, hogy a jogügylet csak részben volt semmis. (Például a törvénynél 
magasabb kamat kikötése esetén csak a törvényes mértéken felüli rész volt semmis.)26 A 
semmis jogügyletnek az anyagi jogi hatása hiányzik. Előfordulhat – írja Schwarz – hogy a 
semmis jogügyletből származik valami hatás, de az nem a főhatás. 

A hibás jogügyletek másik csoportját megdönthetőnek (máshol megtámadhatónak) ne-
vezték. Ez hibás volt ugyan, de a praetor segítségével vált hatástalanná feltéve, hogy kellő 
időben, helyen és módon megtámadták vagy kifogással éltek ellene (ope exceptionis). Meg-
támadásának eszköze lehetett a kereset (rescissoria actio) vagy az eredeti állapotba való 
visszahelyezés (in integrum restitutio). Míg semmisség esetén a praetor a formulát sem adta 
ki, addig megdönthetőség esetén kiadta, és bele foglalta a kifogást (exceptio). A megdöntést 
a bíró mondta ki úgy, hogy az vonatkozhatott az ügylet egész tartalmára vagy annak egy 
részére. Voltak olyan ügyletek, amelyeknél a megtámadásra csak a fél volt jogosult, míg 
más ügyleteknél előfordult, hogy csak harmadik személy.27 A megtámadható jogügylet ha-
tása tehát beáll, de bizonyos személyeknek meg van adva a jog, hogy akaratnyilatkozatuk-
kal az ügylet hatását elvegyék. 

A megtámadt jogügyletek hatása általában ex nunc szűnt meg, azaz a korábbi joghatás-
ok fennmaradtak, csak a megtámadás eredményeként hozott döntést követően – a jövőre 
nézve – szűnnek meg. Schwarz szerint voltak olyan esetek, amelyekben a joghatások ex 
tunc, azaz visszamenőleges hatállyal szűntek meg.28 

Találkozhatunk olyan felfogással is, amely – megkülönböztetve az érvénytelen jogügy-
letektől – külön tárgyalja az úgynevezett nem létező jogügyleteket. Ez abból indul ki, hogy 
a jogügyletek érvényességének, illetve érvénytelenségének kérdése csak a létező jogügyle-
teknél vethető fel, ezért ennek elemzése előtt meg kell különböztetni egymástól a létre sem 

                                                 
23 SCHWARZ: i. m. 86.  
24 MARTON Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve. Institutiók. Harmadik változatlan kiadás. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1960, 82.  
25 ULPIANUS, Dig. 2. 14. 7. § 16. Hivatkozza: VÉCSEY: i. m. 195. 
26 MARCIANUS, Dig. 22. 1. 29. Hivatkozza: VÉCSEY: i. m. 196.  
27 VÉCSEY: i. m. 196.  
28 SCHWARZ: i. m. 88.  
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jött és az érvénytelenül létrejött jogügyleteket.29 Ha a jogügylet külső tényállása sem való-
sul meg, akkor a jogügylet egyáltalán nem jön létre (tehát nemcsak de iure, hanem de facto 
sem létezik), következésképpen teljességgel alkalmatlan joghatások kiváltására. Ilyenkor 
nem létező jogügyletről (negotium non existens) beszélünk.30  

Voltak olyan hibás jogügyletek is, amelyeket érvényessé tehetett az érdekelt fél utóla-
gos akaratnyilvánítása. A felek akár a semmis ügyletet is megköthetik újból, még visszaha-
tó hatással is és ezáltal elérheti a szándékolt célt. Harmadik személyekre azonban az ügy-
letnek nem volt visszaható ereje, és ha harmadik személy már korábban szerzett a semmis 
ügylettel ellenkező jogot, az új ügylet ezt nem érinthette.31 Ezt azért fontos hangsúlyozni, 
mert a harmadik személyek jogainak védelme a római jogban – ha kezdetleges formában is 
– alapját képezte a közigazgatási jogorvoslati rendszer egészét átható szerzett jogok védel-
me elvének. 

A hibás jogügyletek mellett – időben később – kialakult a római jog értelmezésének 
eredményeként a hatálytalan jogügylet, illetve általában a jogügyletek hatályosságának kér-
dése.32 Hatályosnak az a jogügylet nevezhető, amely ténylegesen kiváltja a célzott jogi ha-
tásokat, vagyis jogok keletkezését, változását, illetve megszűnését. Míg tehát az érvényes-
ség azt jelenti, hogy a jogügylet képes a célzott jogi hatás kiváltására, addig a hatályosság 
jelentése abban áll, hogy a jogügylet a célzott joghatásokat ténylegesen ki is váltja.33 

 
6. Záró gondolatok 

 
A római jogban megjelent „res judicata” tömör elemzését követően megállapíthatjuk, hogy 
a jogerő és a hozzá szorosan kapcsolódó jogintézmények, a jogorvoslatok, a végrehajtható-
ság és a hibás jogügyletek hasonló vagy azonos tartalommal megtalálhatóak napjaink per-
jogtudományában és a közigazgatási eljárásjogban is. A történeti-társadalmi fejlődéssel 
párhuzamosan a vizsgált jogintézmények tartalma, illetőleg jogi szabályozása változott. 
Különösen igaz ez a megállapítás a közigazgatási eljárási jogra, ahol napjainkban már a 
jogorvoslatok és a jogerő kérdése részletesen szabályozott, továbbá a jogi szakirodalom 
figyelmét is felkeltette a kérdés vizsgálata. Mindazonáltal bízom benne, hogy jelen tanul-
mány alapul szolgálhat a közigazgatási jogerő további tudományos elemzéséhez. 

                                                 
29 Ludwig MITTIES: Römisches privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. Duncker & Humblot, Leipzig, 
1908, 249. Hivatkozza: FÖLDI András–HAMZA  Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 381. 
30 FÖLDI–HAMZA : i. m. 380.  
31 SCHWARTZ: i. m. 91. 
32 Bernhard WINDSCHEID: Lehrbuch des Pandektenrechts. Literarische Anstalt Reutten & Loening, 
Frankfurt, 1906, 1423. Hivatkozza FÖLDI–HAMZA : i. m. 387. 
33 FÖLDI–HAMZA : i. m. 386.  


