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Bevezetés 

 

1. A kutatás tárgya 

 

Jelen disszertáció középpontjában a római kezes megtérítési igényének 

vizsgálata áll. Bár több szerző is foglalkozott már a kérdéskör egyes 

részterületeivel, egy átfogó speciális monográfia még várat magára. A célom, 

hogy feltárjam az ókori Rómában leggyakrabban alkalmazott kezességi 

típusok (a stipulatiós kezességi formák, valamint a mandatum qualificatum) 

esetében a fizető kezes főadóssal és kezestársakkal szembeni, továbbá a 

főkötelem biztosítékául szolgáló zálog vonatkozásában fennálló megtérítési 

igényének érvényesítésére szolgáló keresetek sajátosságait és 

alkalmazhatóságának feltételeit a kezdetektől a iustinianusi kodifikációig.  

 

2. A kutatási módszerek 

 

A téma feldolgozásához elsődleges forrásként a Corpus Iuris Civilis 

vonatkozó szöveghelyei és Gaius Institutiói nyújtanak támpontot. A szekunder 

irodalomból a német, a francia és a magyar nyelvű szakirodalom lehető 

legteljesebb körű feldolgozására törekedtem, az olasz és az angol nyelvű 

másodlagos források közül pedig a számomra legrelevánsabbnak tűnő 

munkákat dolgoztam fel. Sajnos igen kevés magyar munka kapcsolódik a 

dolgozat témájához, jószerével csak a római jogi tankönyvirodalom áll 

rendelkezésre. Nehezítette a munkát az a tény is, hogy a témával 

részletesebben foglalkozó német szakirodalom túlnyomó része is a 19-20. 

század fordulóján, illetve a 20. század elején keletkezett, a modernebb munkák 

pedig többnyire csak érintőlegesen, vagy legfeljebb rövidebb értekezések 

formájában dolgozzák fel a kérdést. Ezen munkákban található hivatkozások is 

leginkább a pandektistákra utalnak vissza.  

Munkám során igyekszem egy-egy kérdéskör vonatkozásában a szekunder 

irodalom jelentősebb képviselőinek álláspontját ismertetni és ütköztetni 
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egymással, valamint a primer forrásokkal, és ezt követően kialakítani saját 

álláspontomat egy-egy vitatott probléma kapcsán. Az elemzés során leginkább 

az elsődleges forrásokra támaszkodtam. Az egyes fragmentumok elemzése, 

exegézise során a szöveghelyek – Földi András által is képviselt – 

interpolációmentességének vélelméből
1
 indultam ki. 

Bár az értekezésben alapvetően a kezest megillető, az ő megtérítési igényét 

szolgáló jogeszközök alkalmazásának dogmatikus elemzésére kerül sor, mivel 

az érintett jogeszközök vizsgálata az archaikus kortól kezdve a klasszikus 

koron át egészen Iustinianus császár jogfejlesztő tevékenységéig terjed, 

esetenként elkerülhetetlen az egyes keresetek s egyéb jogsegélyek időbeli 

fejlődésének vizsgálata is. Ez a körülmény a dogmatikai megközelítés mellett 

szükségessé tette a történeti módszer alkalmazását is.  

 

3. Az értekezés főbb kérdéskörei, szerkezeti felépítése 

 

Az ókori Rómában a kezesség a legfontosabb biztosítéknak számított, hosszú 

ideig szívesebben alkalmazták, mint a zálogot, mivel adott esetben a kezes 

teljes vagyonára és eredetileg a személyére is végrehajtást lehetett 

foganatosítani, míg a zálogtárgy esetleg meg is semmisülhetett, és akkor nem 

maradt semmilyen biztosíték. Mindez azonban súlyos veszélyt jelentett a 

kezes számára, hiszen puszta szívességből hatalmas kockázatot vállalt fel arra 

az esetre nézve, ha a főadós nem teljesítene.
2
 A dolgozat központi kérdése, 

hogy milyen lehetőségei voltak az adós helyett teljesítésre kötelezett és 

teljesítő kezesnek arra, hogy a főadóssal megtéríttesse a kifizetett összeget. 

 

A kérdés megválaszolásához indokolt a fő témát előkészítő első fejezetben  

az egyes kezességi formákat, azok legfontosabb jellemzőit röviden áttekinteni, 

mivel ezek alapvetően befolyásolták a kezes kötelezettségeit és visszkereseti 

jogát egyaránt. A dolgozat a kezesség típusai közül a sponsióval, a 

                                                             
1 Földi: Kereskedelmi jogintézmények…, 28.o. 
2 Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 438.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 

325.o. 
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fideiussióval és a mandatum qualificatummal foglalkozik részletesen, a kezes 

megtérítési igényének vizsgálata során. Ennek oka, hogy a rendelkezésre álló 

források alapján a legelterjedtebb kezességi forma a klasszikus korban a 

fideiussio és a mandatum qualificatum volt, így ezen két kezességi típus 

vizsgálata áll a disszertáció középpontjában. Mivel a kezesség legősibb típusai 

a sponsio, majd az annak mintájára kialakított fidepromissio voltak – bár 

ezekre a kezességi alakzatokra vonatkozóan a iustinianusi kompiláció 

szövegmódosító tevékenységének eredményeképpen igen kevés forrás maradt 

ránk (leginkább Gaius Institutióira lehet csak támaszkodni) –, szükségesnek 

tűnt az ezekre vonatkozó források bemutatása is (főként a sponsióra 

fókuszálva, ugyanis a kezes főadóssal szembeni megtérítési igényét szolgáló 

első önálló kereset, az actio depensi kizárólag a sponsor számára állt 

rendelkezésre).  

A constitutum debiti alieni és a receptum argentarii, mint a kezességhez 

hasonló további két „szerződéstípus” vizsgálatára leginkább a dolgozat 

terjedelmi korlátaira tekintettel, részben pedig az ezen megállapodásokra 

vonatkozó (elsődleges és másodlagos) források csekély száma miatt nem kerül 

sor a dolgozatban.  

Az első fejezet  végén a dolgozat témájának jobb áttekinthetősége céljából a 

kezes rendelkezésére álló, később részletesen tárgyalandó keresetek 

rendszerezésére kerül sor.  

 

A kezesség eredeti formái a stipulatio keretében jöttek létre, a legrégebbi 

forma a kizárólag a római polgárok számára rendelkezésre álló sponsio volt. 

Egyedül e kezességi típus esetében volt lehetősége a kezesnek arra, hogy a 

teljesítést követően akár közvetlen végrehajtással is éljen a főadóssal szemben, 

ha az nem térítette meg számára az általa lerótt összeget. Ennek az oka minden 

bizonnyal a kezes teljesítésének a módjában rejlett, amely a solutio per aes et 

libram volt, vagyis a hagyományosan öt tanú és a mérlegtartó jelenlétében 

történő formális fizetési mód, mely elegendő garanciát jelentett a 

bizonyíthatóság tekintetében. Később az adós hat hónap türelmi időt kapott a 
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megtérítésre, és a kezes csak ennek leteltét követően élhetett az actio 

depensivel. Az actio depensinek, és az sponsor visszkereseti jogára vonatkozó 

lex Publiliának a vizsgálata áll – a már a dolgozat érdemi részéhez tartozó – 

második fejezet  középpontjában.  

 

A regresszjog érvényesítése érdekében következő jogeszközként – 

amennyiben a kezességvállalásra a főadós és a kezes közötti belső jogviszonyt 

keletkeztető megbízási szerződés teljesítéseként került sor, a kezesség 

típusától függetlenül – az actio mandati állt rendelkezésre. Ezen kereset 

tekintetében megoszlanak a vélemények abban a kérdésben, hogy egy 

egyszerű actio mandati contrariáról volt-e szó, vagy az actio mandati egyik 

változataként egy speciális formulát hozott-e létre a praetor a kezes részére. 

Az ezzel kapcsolatos, inkább az utóbbi lehetőséget igazoló álláspontok 

ismertetését követően annak a vizsgálatára kerül sor, hogy melyek voltak azok 

a feltételek a megbízás létrejötte, a kezességvállalás, valamint a kezes 

teljesítése során, amelyek megvalósulása az actio mandati érvényesítéséhez 

szükséges volt, illetve mely körülmények zárták ki azt. Mivel a kezességet 

gyakran egy megbízás eredményeképpen vállalták el, a kezes és a főadós 

közötti jogviszonyra, s így a kezes megtérítési igényére is nagymértékben 

kihatottak a megbízásnak, mint – a kezességvállalás hátterében lévő – bonae 

fidei kötelmet keletkeztető szerződésnek a sajátosságai. A kezes (megbízott) és 

a főadós (megbízó) közötti belső jogviszony, és az utóbbival szemben 

megindítható actio mandati (contraria) feltételeinek a harmadik fejezetben 

történő vizsgálata képezi a dolgozat egyik súlypontját.  

 

A kezesnek a közte és a főadós közötti jogviszonyból adódó saját keresetén 

kívül, egyéb jogeszközök is a rendelkezésére álltak, ugyanis az idők folyamán 

egyre inkább lehetőség nyílt arra, hogy a hitelező az adóssal szemben fennálló 

saját kereseteit a kezesre engedményezze, és ezáltal megerősítse annak a 

főadóssal szembeni pozícióját. Ez a hitelező jogából származtatott, a hitelezői 

keresetek engedményezése révén megvalósított, ún. derivatív regressz 
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kezdetben csak a mandatum qualificatum formájában történő kezességvállalás 

esetén volt lehetséges (sőt kötelező), később azonban fokozatosan a fideiussor 

számára is lehetővé vált. A hitelező kereseteinek engedményezése azonban 

számos problémát rejtett magában. A fideiussio esetében ugyanis a hitelező 

kezessel és főadóssal szemben megindítható keresetei választólagosan 

konkuráltak egymással: ha a hitelező az egyikkel szemben keresetet indított, 

felemésztődött a másikkal szembeni actiója is. Így ha a kezest a perben 

marasztalták, eredetileg nem volt már engedményezhető keresete a 

hitelezőnek, amelyet átruházhatott volna rá. Hasonlóan keresetmegszüntető 

hatása volt a kezes teljesítésének is.  

 

Az értekezés központi részét képező negyedik fejezetben annak a részletes 

vizsgálatára kerül sor, hogy milyen módon sikerült a szekunder irodalomban 

kialakult terminus technikus-szal beneficium cedendarum actionumnak is 

nevezett jogsegélyt ezen akadályok ellenére is biztosítani a fizető kezes 

számára. Ezen fejezet középpontjában egyrészt az ún. adásvételi fikció górcső 

alá vétele áll, amelynek segítségével a kezes teljesítésének keresetfelemésztő 

hatásától el lehetett tekinteni, másrészt annak a kérdésnek a vizsgálata áll, 

hogy melyik időpontban kellett sort keríteni a hitelező kereseteinek 

engedményezésére, hogy a fenti fikció megfelelő hatást fejtsen ki, s a 

keresetek ne semmisüljenek meg. Az is részletes elemzésre kerül, hogy miként 

lehetett a kezessel szemben megindított per litis contestatiójának 

keresetfelemésztő hatása ellenére engedményezni a hitelező kereseteit a 

kezesre. A fejezetben az engedményezéssel összefüggésben bemutatom a 

hitelező és a fideiussor jogviszonyát is, szembeállítva a hitelező és a 

mandatum qualificatum megbízója közti jogviszonnyal.  

 

Az ötödik fejezetben  a kezestársak jogi kapcsolatának feltárására kerül sor, 

amelynek során a sponsorokra és a fideiussorokra vonatkozó kapcsolódó 

törvényeket elemzem, majd a beneficium divisionis és a kezestársak elleni 

keresetekkel kapcsolatos beneficium cedendarum actionum alkalmazási 
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feltételeit, s e két kedvezmény egymáshoz való viszonyát vizsgálom 

elsősorban a fideiussio, érintőlegesen pedig a mandatum qualificatum kapcsán.  

 

Végezetül a hatodik fejezet  központi témáját a kezesség és a zálogjog 

kapcsolata képezi. Elsőként annak a vizsgálatára kerül sor, hogy volt-e 

valamilyen sortartási kötelezettsége a hitelezőnek a zálogadós és a kezes 

viszonylatában az utóbbi javára. Ezt követően annak a kérdésnek az elemzése 

következik, hogy kérhette-e a kezes a hitelezőtől a követelés biztosítékaként 

lekötött zálog engedményezését, s ha igen, milyen feltételekkel. 

Tudományosan is releváns kérdésként merülhet fel ebben a körben az is, hogy 

hogyan alakult a kezes által, ill. a zálogból való kielégítés sorrendje, valamint 

a zálogjog esetleges engedményezése abban az esetben, ha a zálogtárgy utóbb 

egy harmadik személy birtokába/tulajdonába került, vagy eleve egy harmadik 

személy kötötte le a követelés biztosítékául a dolgát.  

 

A kezes megtérítési igénye kapcsán felmerülő szinte valamennyi kérdés igen 

vitatott a szakirodalomban. Ennek oka részben az egymásnak is ellentmondó 

elsődleges forrásokban, másrészt pedig – egyes résztémák kapcsán – a ránk 

maradt források csekély mennyiségében rejlik. Az egyes vitás kérdések 

kapcsán törekedtem a szakirodalomban fellelhető ellentétes nézetek minél 

részletesebb és teljesebb körű bemutatására, s ezt követően egy saját álláspont 

kialakítására is. Néhány esetben azonban – éppen a források csekély száma, 

ill. kontroverziája miatt, továbbá, mivel az esetleges interpoláció az egyes 

fragmentumok esetében sohasem zárható ki teljes bizonyossággal – csupán a 

különböző magyarázatok közül a számomra legmeggyőzőbbnek tűnő 

megoldás valószínűsítésére vállalkozhattam.  
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1. Az értekezés előkérdései 

 

A tanulmány központi részét képező fő kérdések előkészítéseként az alábbi 

alfejezetekben a legfontosabb kezességi típusok általános jellemzőinek a rövid 

ismertetésére, valamint a kezes megtérítési igényének érvényesítését szolgáló 

keresetek rendszerezésére kerül sor.  

 

1.1. A római kezesség típusai és általános jellemzői 

 

A római jogban is nagy jelentősége volt annak, hogy a kölcsönt nyújtó 

személy pozícióját megerősítsék a kötelmi jogviszonyon belül, ezért olyan 

jogintézményeket alakítottak ki, amelyek azt biztosították, hogy a hitelező 

visszakapja a pénzét. A fizetőképesség biztosítására leginkább a zálogjog és a 

kezesség szolgált. 

A rómaiak kezdetben a személyi biztosítékokat – így a kezességet – előnyben 

részesítették a záloggal szemben. Ez valószínűleg azért volt így, mert a kezes 

teljes vagyona biztosítékként szolgált, ami nagyobb biztonságot nyújtott a 

hitelezőnek, mint egyetlen zálogtárgy. Ehhez járult még az a tény is, hogy 

kezdetben személyi végrehajtásra is lehetőség volt nemteljesítés esetén. Aki 

ugyanis a személyével felelt, valószínűleg mindent elkövetett annak 

érdekében, hogy elkerülje a fenyegető személyi végrehajtást.
3
 Később, a 

praetori csődszerű végrehajtás során a kezes teljes vagyona szolgált a hitelező 

követelésének fedezetéül.
4
  

További okként említendő az a tény is, hogy a római zálogjogi rendszernek és 

a dologi jognak jelentős hiányosságai voltak, különösen ilyen volt az 

ingatlantulajdonnak a növekvő forgalmi igényeket nem teljesen kielégítő 

konstrukciója. Egy dolgon fennálló tulajdonjog bizonyításának a római jogra 

                                                             
3 Kaser: Das römische Privatrecht Bd. I., 553.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 325.o.; 

Feenstra: Die Bürgschaft..., 311.o.; Zimmermann: The Law of Obligations, 115.o. 
4 Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 438.o. Bár esetenként az is előfordulhatott, hogy 

egy a követelés értékét jóval meghaladó értékű zálogtárgy nagyobb biztosítékot jelentett a 

hitelezőnek, mint egy kezes kötelezettségvállalása. (Vö. Földi – Hamza: A római jog története és 

institúciói, 438.o.; D.50,17,25) 
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jellemző nehézsége miatt a hitelezőnek nehéz volt megbizonyosodnia arról, 

hogy a zálogot adó személynek megvan-e a jogosultsága a zálogtárgy 

elzálogosítására. Ha valakinek a jóhiszemű birtokos kötötte le zálogul a 

dolgát, a záloghitelező ugyan védelmet kapott a harmadik személyekkel 

szemben, de alulmaradt a civiljogi tulajdonossal, vagy azzal szemben, akinek 

a civiljogi tulajdonos kötötte le a dolgot. Ugyanakkor még abban az esetben is, 

ha valaki a civiljogi tulajdonostól szerzett egy zálogot, nem lehetett biztos 

abban, hogy a dolgot korábban nem terhelték-e már meg záloggal. A helyzetet 

tovább rontotta a hypotheca generalis intézményének megjelenése, valamint a 

törvényes és privilegizált zálogjogok nagy száma. Így ha a hitelező még 

viszonylag megbízható információval rendelkezett is arról, hogy az adott 

zálogtárgy másnak nincs elzálogosítva, akkor sem lehetett teljesen nyugodt, 

hiszen továbbra is fennállt egy privilegizált zálogjog utólagos keletkezésének 

veszélye. A római jog egyes rendelkezései, amelyek megkísérelték javítani a 

záloghitelezők helyzetét, mint például a fennálló zálogjog dolózus 

elhallgatásának stellionatuskénti büntetése,
5
 vagy Leo császár rendelkezései a 

pignus publicumról és pignus quasi publicumról
6
 nem voltak elegendők. Így 

érthető, hogy ebben a helyzetben a kezesség nagyobb biztonságot jelentett a 

hitelező számára, mint a zálogjog.
7
 

 

Gaius az Institutióiban következőképpen ír a kezességről:  

 

Gai.3,115 

„Pro eo quoque, qui promittit, solent alii obligari, quorum alios sponsores, 

alios fidepromissores, alios fideiussores appellamus.”  

 

                                                             
5 D.47,20,3,1 
6 C.8,17,11 
7 Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, passim.; Zimmermann: The Law of 

Obligations, 115-116.o. A kezesség széles körben elterjedt volt Itáliában és a provinciákban is. 

Jelentőségét az is mutatja, hogy a császárkor elején született egy olyan rendelkezés, amely szerint a 

hitelező köteles volt elfogadni a felkínált kezességet a zálog helyett. (Vö. Pernice, Alfred: Parerga, 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte [a továbbiakban SZ.] 19.,1898, 126-127.o.) 
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A kezesség definíciója Kaser és Knütel szerint a következő: „A kezesség 

esetén azáltal biztosítanak egy kötelmet, hogy a járulékos kötelezett ugyanazt 

a szolgáltatást köteles nyújtani, mint a főadós.”
8
  

 

A legrégebbi kezességi típusok
9
 a magánjogban a stipulatio keretében jöttek 

létre: a sponsio, a fidepromissio és a fideiussio. A klasszikus korban ehhez 

csatlakozott még a kezességhez hasonló jogintézményként a mandatum 

qualificatum a constitutum debiti alieni, s egyesek szerint a receptum 

argentarii is.
10

 Iustinianus idejére a sponsio és a fidepromissio megszűnt, csak 

a fideiussio maradt meg a stipulatiós kezességi formák közül.
11

 

 

A legősibb kezességi forma, a kizárólag a római polgárok számára fenntartott 

sponsio,
12

 csak egy verbálszerződéshez járulhatott,
13

 közvetlenül annak 

létrejöttét követően, a következő szavakkal: „idem dari spondes?”,
14

 vagyis a 

kezesnek ugyanazt kellett megígérnie a hitelezőnek, mint amivel a főadós 

                                                             
8 „Bei der Bürgschaft wird eine Forderung dadurch gesichert, dass sich die Nebenschuldner zu 

derselben Leistung verpflichtet, die der Hauptschuldner schuldet.” (Vö. Kaser – Knütel: Römisches 

Privatrecht, 325.o.) 
9 Az egyes kezességi típusokról, ill. kezességhez hasonló alakzatokról lásd Földi – Hamza: A római 

jog története és institúciói, 438-442.o.; Molnár – Jakab: Római jog, 352-355.o.; Benedek – Pókecz 

Kovács: Római magánjog, 326-328.o.; Bessenyő: Római magánjog, 450-458.o.; Marton: A római 
magánjog…, 231-233.o.; Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 357-362.o.; Mayer-Maly: 

Römisches Privatrecht, 146-149.o.; Apathy – Klingenberg – Stiegler: Einführung in das römische 

Recht, 209-211.o.; Talamanca: Istituzioni…,169-177.o., 605-606.o., 608.o.; Voci: Istituzioni…, 495-

500.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 286-292.o.; Burdese: Manuale…, 552-560.o.; 

Marrone: Istituzioni…, 574-582.o.; Zimmermann: The Law of Obligations, 117-137.o. 
10 Pernice: SZ. 19., 126.o.; Weiss: Institutionen…, 326.o. 
11 Weiss: Institutionen…., 328.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 288.o. 
12 A spondeo igét eredetileg valószínűleg egyaránt használták a főadós kötelezettségvállalása és a 

kezességvállalás esetén is, később azonban már csupán a kezes kötelezettségvállalásánál alkalmazták.  

A sponsio és elnevezése eredetéhez lásd Földi: Római jogi hagyományok…,  19.o.; Cornioley: Labeo 

35., 49-52.o.; Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 103-114.o., 154.o., 159.o.; Pókecz-
Kovács: A locatio conductio operis eredete, 88.o. Magdelain szerint a kezesekre vonatkozó törvények 

(lex Publilia, lex Apuleia, lex Cicereia és lex Fura) előtt a sponsor elnevezést egyaránt alkalmazták a 

főadósra és a kezesre is, s csupán a fenti törvények eredményeképpen különült el a főkötelem és a 

járulékos kötelem elnevezése egymástól. (Vö. Magdelain: Essai…, 190-191.o.) Nelson és Manthe 

szerint azonban bár a dari spondes? – spondeo stipulatiós formulát eredetileg a főadós és a kezes 

kötelezettségvállalása esetén egyaránt alkalmazták, a források alapján azt a kérdést, hogy a sponsor 

elnevezés a kezesen kívül a főadósra is vonatkozhatott-e, nem igazán lehet megválaszolni. A 

klasszikus korban azonban sponsornak csupán a kezest nevezték. (Vö. Nelson – Manthe: Gai 

Institutiones III 88-181, 154.o.) 
13 Gai.3,119; Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 160.o. 
14 Gai.3,116 
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tartozott. A sponsio további jellemzője volt, hogy a kötelezettség nem szállt át 

a kezes örököseire.
15

 

A fidepromissiót már azok is alkalmazhatták, akik nem voltak római 

polgárok.
16

 Lényegében a sponsio jellegzetességei figyelhetők meg ennél a 

kezességi formánál is. Bár más szavakat alkalmaztak: „idem fidepromittis?”,
17

 

a kezes ebben az esetben is ugyanazt ígérte, mint a főadós.
18

 

A stipulatiós kezesség harmadik formája, a fideiussio a Kr.e. 1. században jött 

létre. Ennél a kezességi alakzatnál a következő szavak hangoztak el: „idem 

fide tua esse iubes?”,
19

 vagyis a kezes becsületére fogadta, hogy helytáll azért, 

amivel a főadós tartozik. A fideiussio sem csak a római polgároknak állt a 

rendelkezésére, és már nem csupán a stipulatióhoz, mint főkötelemhez 

kapcsolódhatott,
20

 továbbá az ezen alapuló kötelem öröklődött,
21

 szemben a 

mások két stipulatiós kezességből származó kötelemmel.
22

 

 
                                                             
15 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 326.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 

287.o. 
16 Feenstra: La caractère accessoire…, 307.o. Feenstra nem tartja kizártnak, hogy – mivel a sponsio 

esetében alkalmazható actio depensi a fidepromissorok számára nem állt rendelkezésre – ezt a 

kezességi formát eredetileg azokra az esetekre hozták létre, amikor egy szigorú regresszt el akartak 

kerülni. (Vö. Feenstra: Die Bürgschaft..., 314.o.) Nelson és Manthe szerint a Kr.u. 1. és 2. századból 

származó okiratok tanúsága alapján a római polgárok egymás között jellemzően a spondeo-formulát 

alkalmazták, a fidepromissiót pedig csupán a peregrinusokkal kötött ügyleteik során, ill. peregrinusok 

egymás között használták. (Vö. Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 154.o., 160.o.) 
17 Gai.3,116 
18 Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 287.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 
326.o. A fides fogalmának fejlődéséről lásd Földi: A jóhiszeműség és tisztesség elve, 9-12.o. 
19 Gai.3,116; (Gai.3,112) Ugyanakkor a D.45,1,75,6-ban Ulpianus az „id fide tua esse iubes?"  

kérdéssel utal a fideiussiós kötelezettségvállalásra. Flume szerint a fideiussio esetében – szemben a 

sponsióval és a fidepromissióval – az „id”, s nem az „idem” szót alkalmazták a stipulatiós kérdés 

feltevése során. Szerinte csupán Gaiusnál és egy dáciai viaszostáblában (CIL III p.941) maradt ránk a 

fideiussio esetében az „idem” alkalmazása. Azonban szerinte Gaius esetében ennek alkalmazásaegy 

glossza eredménye. A dáciai viaszostáblában a belső oldalon pedig az eredetileg alkalmazott „idem”-

et „id”-re javították, s a tábla elején véletlenül maradt az „idem”. (Vö. Flume: Studien zur 

Akzessorietät…, 62-63.o.; Pólay:  A dáciai viaszostáblák…, 125-126.o.) Pernice szerint is id állt a 

fideiussio formulájában. (Vö. Pernice: SZ.19., 182-183.o.) Kaser a következőképpen hozza a 

fideiussio formuláját: „(quod Maevius mihi debet) id fide tua esse iubes(ne)?” (Vö. Kaser: Das 
römische Privatrecht Bd. I., 663.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 326.o.) Talán az is 

szerepet játszhat az e tekintetben uralkodó bizonytalanságban, hogy a Gaius Institutióinak veronai 

kéziratában az „idem” teljes kiírása helyett több helyen is az „id.” vagy az „id” rövidítést alkalmazta. 

(Vö. Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 154.o.) 
20 Gai.3,119a 
21 Gai.3,121; Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 163-164.o. 
22 Földi –Hamza: A római jog története és institúciói, 440.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 

327.o.; Levy: Sponsio…, 132.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 287.o.; Nelson – 

Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 175.o.; Blessing: Akzessorietät…, 26-27.o. Feenstra szerint a 

fideiussio létrehozatalának egyik célja lehetett a másik két stipulatiós kezességi típusra alkalmazandó 

törvények kikerülésének szándéka. (Vö. Feenstra: Die Bürgschaft..., 315.o.) 
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Flume szerint az egyik legfőbb eltérés a sponsio és fidepromissio, illetve a 

fideiussio között az volt, hogy az első kettő autonóm kötelem volt. 

Önállóságuk azt követően is megmaradt, hogy kezességi formákká váltak, ezt 

követően is saját szolgáltatásra voltak a kezesek kötelezettek, de mivel ez a 

szolgáltatás az „idem” révén a főkötelemhez kapcsolódott, és mivel ezek a 

kötelmek egy főkötelem biztosítékául szolgáltak, egy bizonyos függőségi 

viszonyba kerültek azzal. Ezzel szemben a fideiussio nem jöhetett létre 

önállóan, feltételezte azt a főkötelmet, amelynek biztosítékául szolgált. A 

fideiussor tehát nem azonos kötelezettként állt a főadós mellett, hanem annak 

a szolgáltatásáért tarozott felelősséggel. Vagyis míg a sponsio a főadós 

kötelmet alapító ügyletéhez kapcsolódott, nem a kötelméhez, vagyis a főadós 

stipulatiójához és nem a főkötelemhez, addig a fideiussor a főadós 

kötelezettségének teljesítéséért vállalt helytállási kötelezettséget.
23

  

 

                                                             
23 Flume: Studien  zur Akzessorietät…, 25.o., 62-65.o., 70.o., Hausmaninger – Selb: Römisches 

Privatrecht, 358.o.; Apathy – Klingenberg – Stiegler: Einführung in das römische Recht, 210.o.; 

Burdese: Manuale…, 553.o.; Marrone: Istituzioni…, 577.o. David azonban – szemben Flume 
elméletével – annak ellenére, hogy a sponsio valóban a formális verbal-obligatióhoz kapcsolódott, 

feltételezi a főkötelem létrejöttét materiális értelemben is. (Vö. David: SZ. 53., 611.o.) Blessing: 

Akzessorietät…, 25-26.o. Flume szerint két jogintézmény különbözőségét jelzi a kötelezettségvállalás 

eltérő szóhasználata is: az „idem” a főkötelem közvetett tárgyát jelöli a sponsiónál, míg a fideiussio 

esetén az „id”a főadós kötelezettségére vonatkozik. (Flume: Studien  zur Akzessorietät…, 63.o.) 

Kaser szerint azonban nem az id idem helyetti használata a döntő a kérdés eldöntése szempontjából. 

(Vö. Kaser: Das römische Privatrecht Bd. I., 663.o.) Földi és Hamza szerint a fő különbség abban állt 

a fideiussio és a másik két stipulatiós kezességi forma között abban állt, hogy a fideiussor ígérete a 

főadós tényleges tartozására vonatkozott, nem arra, amit az formálisan megígért. Ez pedig a kezességi 

formák eltérő szóhasználatában is kifejeződésre jutott: „Quod Maevius spopondit, idem dari 

spondesne? – Spondeo”. „Quod Maevius promissit, idem dari fide tua promittis? – Fide promitto”. 
„Quod Maevius debet, idem dari fide tua iubes? – Fide iubeo”. Vagyis míg az első két esetben a 

kezes ugyanazt ígéri meg a hitelezőnek, amit ba főadós ígért, addig a fideiussor azt ígéri meg a 

hitelezőnek, amivel a főadós tartozik. (Vö. Földi –Hamza: A római jog története és institúciói, 439-

440.o.)  A kérdéshez lásd még Coudert: Recherches…, 56-73.o. Feenstra szerint azonban a különböző 

kezességi típusok akcesszórius jellegének kérdése bonyolultabb annál, mint hogy egyedül a 

stipulatiók szóhasználatából el lehetne ezt a kérdést dönteni. (Vö. Feenstra: Die Bürgschaft..., 316-

317.o.) Bessenyő szerint sem lehetséges élesen megkülönböztetni a sponsor és a fidepromissor 

kötelezettségét a fideiussorétól a járulékos jelleg szempontjából, mint ahogyan azt Flume teszi. (Vö. 

Bessenyő: Római magánjog, 453.o.) Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 358.o.; Mayer-

Maly: Römisches Privatrecht, 145-146.o. A kezesség – így különösen a sponsio – járulékos jellegének 

kérdésében lásd még Levy: Sponsio…, 39-40.o.; Blessing: Akzessorietät…, 25.o. 
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A fideiussio formájában létrehozott fejlett kezesség a többségi álláspont 

szerint akcesszórius jellegű jogintézmény volt.
24

 Ezen kezességnek a járulékos 

jellegből fakadnak az alábbi sajátosságai:
25

  

A kezes kötelezettsége a főkötelemből eredő kötelezettséggel csak azonos, 

vagy annál kedvezőbb lehetett. A kezes tehát nem kötelezhette magát sem 

többre, sem pedig másra, mint a főadós, kevesebbre azonban igen.
26

 

Hogy a fideiussor idegen tartozásért vállalt felelősséget, abban is 

megnyilvánult, hogy azonnal szabadult a kötelemből, amint a főadós tartozása 

megszűnt, még ha a hitelező nem is nyert kielégítést, így például a 

lehetetlenülés mind a főadóst, mind pedig a kezest mentesítette.
27

 

A kezes csak abban az esetben tartozott, ha a főkötelem létezett (még ha csak 

egy naturalis obligatio formájában is),
28

 így amennyiben az érvénytelenül jött 

létre, nem felelt. Abban az esetben sem, ha a főkötelem utóbb megszűnt.
29

 Aki 

egy jövőbeli tartozásért vállalt kezességet, annak a felelőssége is csak a 

főkötelem keletkezésével jött létre.
30

 Kivételesen abban az esetben is tartozott 

a kezes, ha a főadós nem tartozott, így például, ha kifejezetten arra az esetre 

vállalt kezességet, ha a főkötelem elmaradna.
31

 

Általában elmondható, hogy kezest is megillették mindazok a kifogások, 

amelyek az adós rendelkezésére álltak, kivéve az adós személyéhez tapadó 

exceptiókat.
32

  

Általánosan elfogadott tény, hogy a hitelezőnek a főadóssal és a kezessel 

szemben rendelkezésére álló keresetei „de eadem re” mentek, így a 

                                                             
24 Geib: Zur Dogmatik…, 75-76.o.; Bessenyő: Római magánjog, 453.o.; Voci: Istituzioni…, 498.o.; 

Burdese: Manuale…, 553.o.; Marrone: Istituzioni…, 577.o. Kaser és Flume szerint azonban az a tény, 

hogy a kezesség a főkötelem accessiója volt, nem jelentette egyértelműen azt is, hogy a kezesség 

akcesszórius jellegű lett volna. (Vö. Flume: Studien zur Akzessorietät…, 87.o.; Kaser – Knütel: 

Römisches Privatrecht, 327-328.o.) 
25 Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 440-441.o.; Voci: Istituzioni…, 498.o.; 

Marrone: Istituzioni…, 577.o. 
26 Gai.3,126; Inst.3,20,5; Bekker: Die prozessualische Consumption, 196-197.o.; Blessing: 

Akzessorietät…, 27.o.; Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 189.o. 
27 Bekker: Die prozessualische Consumption, 202-203.o. 
28 D.46,1,6,2; D.46,1,16,3; D.46,1,60; D.12,6,13pr., Inst.3,20,1 
29 D.46,3,43 
30 D.46,1,6,2; A jövőbeli tartozásért vállalt kezeségről részletesen lásd Piro: In tema…, 4337-4376.o. 
31 D.4,4,13pr.; D.4,4,3,4; Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 5-6.o. 
32 D.44,1,19; D.44,1,7,1; Honsell – Mayer-May – Selb: Römisches Recht, 288.o. A kérdés 

részletesebb vizsgálatát lásd később.  
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hitelezőnek el kellett döntenie, hogy melyiküket akarja perelni, mivel a kereset 

bármelyikükkel szembeni megindítása a litis contestatio szakaszába érve 

kizárta a másik perlését akkor is, ha a beperelt személytől nem tudta a követelt 

összeget megszerezni.
33

 A litis contestatio tehát a keresetek consumptióját 

idézte elő: a főkötelem ugyan továbbra is fennmaradt naturalis obligatióként, 

de többé nem volt peresíthető. Tehát a kezessel szemben sem lehetett többé 

pert indítani.
34

 Ő vagy a főadóshoz hasonlóan ipso iure, vagy pedig kifogás 

révén szabadult a kötelemből: eleinte a főadós kifogásával élhetett,
35

 később 

pedig már saját jogán is megillette az exceptio rei iudicata vel in iudicium 

deductae.
36

 

Mivel ez a helyzet mind a hitelező, mind a kezes számára nagy hátrányt 

okozhatott, gyakori volt, hogy a hitelező először formátlanul felszólította az 

adóst a teljesítésre, és csak ennek elmaradása esetén indított pert a kezes ellen. 

Ezt egyébként a jóhiszeműség is megkövetelte a hitelezőtől, ha ugyanis a 

fizetőképes és fizetni hajlandó adós helyett a kezest perelte először, akkor 

iniurát követett el az adóssal szemben.
37

 Bekker szerint mivel az ókori 

Rómában jelentős ellenérzés volt a pereskedéssel szemben, másrészt a 

végrehajtás is igencsak terhes volt a marasztalt alperesre nézve, az az adós, 

akinek lehetősége volt a kötelezettsége teljesítésére, nem vállalta magára 

könnyelműen a pert, és még ritkábban tette ki magát a végrehajtási eljárásnak. 

Ebből viszont arra lehet következtetni, hogy ha a főadós a hitelező formátlan 

felszólítására nem fizetett, a hitelezőnek előnyösebb volt a kezest perelni.
38

 

Gyakori volt az a megoldás is, hogy a kezes arra adott megbízást a 

hitelezőnek, hogy a főadóstól követelje a tartozás megtérítését. Amennyiben 

ez eredménytelen volt, úgy a hitelező az emiatt – vagyis a kezességből eredő 

keresetének az elvesztése miatt – felmerülő kárait megtéríttethette a kezessel a 

                                                             
33 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 328.o.; Bekker: Die prozessualische Consumption, 182.o. 
34 A kérdés részletes vizsgálatát lásd később. Ettől eltér az az eset, amikor a kezes kifejezetten a litis 

contestatio után vállalt kezességet az azt követően is fennmaradó naturalis obligatio teljesítéséért. 

(Geib: Zur Dogmatik…, 132.o., Bekker: Die prozessualische Consumption, 287-288.o.)  
35 D.44,1,7,1 
36 Geib: Zur Dogmatik…, 131-133.o. 
37 D.47,10,19; Pernice: SZ. 19., 127.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 328.o.; Levy: 

Sponsio…, 40-41.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 288-289.o. 
38 Bekker: Die prozessualische Consumption, 183.o. 
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megbízási jogviszony alapján az actio mandati (contraria) alkalmazása 

révén.
39

 Végül a litis contestatio kötelemszüntető hatását Iustinianus törölte 

el,
40

 biztosítva a kezes számára a sortartás kedvezményét, a beneficium 

excussionist, vagy ordinist.
41

  

 

A kezesség sajátos típusának volt tekinthető a mandatum qualificatum. Ennek 

lényege, hogy a megbízó arra kérte a megbízottat, hogy egy harmadik 

személynek kölcsönt nyújtson. Ezzel – amennyiben a megbízott (a kérésnek 

megfelelően) a harmadik személlyel megkötötte a kölcsönszerződést – a 

megbízó mintegy kezesi pozícióba került, a megbízott pedig hitelezőibe, míg a 

harmadik személy a kölcsönszerződés főadósa lett. Ha a főadós nem fizetett 

lejáratkor, akkor a megbízott a költségei megtérítéseként követelhette a 

megbízótól a nyújtott kölcsön megfizetését az actio mandati contrariával. Ezt 

a megbízást ellentétben Serviussal már Sabinus is érvényesnek ismerte el.
42

  

                                                             
39 Vö. D.17,1,22,2 Ezen fragmentum fontosságára hívja fel kritikai éllel a figyelmet Knütel 

Brigugliohoz írott recenziójában. (Knütel: SZ. 119., 606.o.) 
40 Bekker szerint ezzel Iustinianus továbbfejleszette a fideiussio intézményét, mert innentől kezdve a 

kezes és a főadós elleni keresetek már nem mehettek „de eadem re”, így a fideiussiót egy önálló 

kötelem sajátosságai jellemezték, amely kötelem csak a célja révén kapcsolódott egy másik 

kötelemhez. (Bekker: Die prozessualische Consumption, 195.o.) 
41 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 329.o.; Bekker: Die prozessualische Consumption, 195.o. 
42 Gai.3,156; Inst.3,26,6; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 273.o., 330.o.; Honsell – Mayer-

Maly – Selb: Römisches Recht, 337.o.; Feenstra: Die Bürgschaft..., 319.o.; Mayer-Maly: Römisches 
Privatrecht, 126.o.; Vö. Jakab: TPSulp. 48 és 49..., 206.o.; Jakab: TPSulp. 48 e 49…, 2601.o., 2599.o.; 

Jakab: Vertragspraxis…, 325.o.;  Müller: Der Kreditauftrag…, 18-27.o. A megbízás, így a mandatum 

qualificatum is csak abban az esetben volt kötelező, s így az abból (esetlegesen) keletkező károk és 

költségek csak abban az esetben voltak a megbízott részéről visszakövetelhetőek, ha a megbízás a 

megbízó, vagy esetleg egy harmadik személy érdekében történt (mandatum mea gratia/mandatum 

aliena gratia), abban az esetben viszont, ha azt a megbízott érdekében adták (mandatum tua gratia) az 

puszta jótanácsnak számított, így nem volt peresíthető. Így például, ha valaki azt javasolja egy másik 

személynek, hogy kamatozó kölcsönt nyújtson egy (meghatározatlan) harmadik személynek (hogy a 

pénzét így fektesse be), az nem mandatum qualificatum, hanem puszta tanács. Servius szerint, ha 

valaki egy másik személyt azzal bízott meg, hogy az adjon kölcsön Titiusnak, nem felel a 

megbízásból eredően, mert szerinte ebben az esetben éppen annyira nem áll fent kötelem, mintha 
azzal bízta volna meg, hogy fektesse be a pénzét úgy, hogy valakinek kölcsönt ad. Sabinus – és vele 

egyetértvén Gaius, s később Iustinianus is – viszont már úgy vélik, hogy ha meghatározott 

személynek való kölcsönnyújtással bíznak meg valakit, akkor a megbízó felel a megbízottal szemben 

a megbízásból származó károkért, költségekért, s utóbb ez az álláspont vált communis opinióvá. (Vö. 

Gai.3,155-156; Inst.3,26,6; Burdese: Manuale…, 559.o.; Krampe: Das Mandat…, 132-136; Arangio-

Ruiz: Il mandato…, 118-128.o.; Frezza: Le garanzie personali, 199-200.o.; Watson: Contract of 

Mandate…, 111-114.o.; Guarino: Mandatum credendi, 107-127.o.; Hausmaninger – Selb: Römisches 

Privatrecht, 362.o., Marrone: Istituzioni…, 580.o.; Boóc: A kezesség egyes kérdései…, 375-376.o.) 

Müller úgy véli, hogy az eltérő álláspontok oka alapvetően abban rejlik, hogy Servius a mandatum 

qualificatumot mandatum tua gratiaként értelmezte. Azonban szerinte is az a lényeg, hogy míg 

Servius tagadta a mandatum qualificatum érvényességét, addig Sabinus már egyértelműen elismerte 
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Azonban a hagyományos megbízástól eltérően a mandatum qualificatum 

esetében a megbízott-hitelezőt nem lehetett a hitel folyósítása céljából perelni 

az actio mandati directával, így a hitelnyújtás a hitelező opciója maradt.
43

 

Ennek oka minden bizonnyal a mandatum qualificatum kezességi jellegéből 

adódott.
44

  

A fideiussio és a mandatum qualificatum több szempontból is különbözött 

egymástól. Az első a verbál kontraktusok, a második a konszenzuál 

kontraktusok körébe tartozott, az elsőből stricti iuris obligatio keletkezett, a 

mandatum qualificatumból ezzel szemben egy bonae fidei obligatio jött 

létre.
45

  

Mivel a mandatum qualificatum esetén a kezességvállalás nem „eadem res”-

re ment, itt a főadóssal szembeni per litis contestatiójának nem volt 

keresetfelemésztő hatása a megbízóval szemben.
46

  

A fideiussiótól való további eltérésként megemlítendő, hogy a fideiussio, mint 

stipulatiós kezességi forma csak jelenlévők között jöhetett létre, a mandatum 

qualificatumot azonban gyakran abban az esetben alkalmazták, ha a főadós 

távol volt, s ezzel a kezességi formával biztosította a megbízó-kezes a 

hitelező-megbízott számára a főadós majdani teljesítését.
47

 

A mandatum qualificatum abban is eltért a fideiussiótól, hogy az akcesszórius 

jelleg nem volt jellemző rá, mert itt egy önálló kötelemről volt szó, ahol a 

megbízónak nem azt kellett szolgáltatnia, amivel a főadós tartozott, hanem a 

megbízottnak a kötelem teljesítéséből eredő kárait kellett megtérítenie.
48

 

                                                                                                                                                                             
azt, s hamarosan ez utóbbi álláspont vált általánosan elfogadottá. (Vö. Müller: Der Kreditauftrag…, 

18-27.o.) A kérdéshez lásd részletesen Krampe: Das Mandat…, 131-149.o.  
43 Ezzel ellentétes álláspontot képvisel Arangio-Ruiz a D.17,1,62,1 nehezen értelmezhető szöveghely 

elemzésére támaszkodva. (Vö. Arangio-Ruiz: Il mandato…, 132-133.o.) Ezzel kapcsolatosan lásd 

Frezza: Le garanzie personali, 216-217.o. Valamint Jan Wacke is úgy véli, hogy az actio mandati 
directával a megbízás teljesítésére, vagyis a kölcsön nyújtására is lehetett perelni a megbízottat. (Vö. 

Wacke: SZ. 124., 126.o.) 
44 Jakab: TPSulp. 48 és 49…, 208.o., 210.o.; Jakab: TPSulp. 48 e 49…, 2601.o., 2604.o.; Jakab: 

Vertragspraxis…, 327.o, 329.o. 
45 Müller: Der Kreditauftrag…, 34-39.o.; Wacke: SZ. 124., 116.o. 
46 Geib: Zur Dogmatik…, 151.o.; Müller: Der Kreditauftrag…, 37-38.o.; Oesterley: Über das 

mandatum qualificatum, 2-9.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 330.o.; Binder: Die 

Korrealobligationen…, 159-162.o.; Wacke: SZ. 124., 127.o. 
47 Jakab: Methoden der Identifikation…, 221.o.; Jakab: TPSulp. 48 és 49..., 211.o.; Jakab: TPSulp. 48 

e 49…, 2605.o.; Jakab: Vertragspraxis…, 330.o.; Wacke: SZ. 124., 116.o. 
48 Müller: Der Kreditauftrag…, 34-37.o.; Geib: Zur Dogmatik…, 152-153.o. 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



22 

 

Ugyanakkor Iustinianus kiterjesztette a fideiussio szabályainak nagy részét a 

mandatum qualificatumra is.
49

  

A kezességhez hasonló célú jogintézmény volt a constitutum debiti alieni is, 

vagyis egy harmadik személy tartozásának elismerése, amelyre a kezesség 

szabályait Iustinianus terjesztette ki, valamint a receptum argentarii is.
50

 

 

Ismerve a kezes szigorú felelősségét, felmerül a kérdés, hogy miért voltak 

mégis olyan sokan, akik vállalták a kezességgel járó nagy kockázatot. A 

választ a barátság és a hűség azon szigorú kötelezettsége jelenti, amely a 

római társadalmat uralta.
51

 A római amicitiából ugyanis számos fontos és 

valódi kötelezettség adódott, mivel a barátok kölcsönös segítsége 

nélkülözhetetlen volt Rómában. Egy baráttól bármilyen élethelyzetben 

segítséget lehetett kérni, meg lehetett kérni az ügyek intézésére, kölcsön 

nyújtására, vagy akár arra, hogy befogadjon a lakásába.
52

 A barátság számos 

jogviszony alapját jelentette, így például a kezességét, a megbízásét, vagy a 

megbízás nélküli ügyvitelét. Az tehát, hogy a kezességet a zálogjoggal 

szemben előnyben részesítették nagyrészt a bizalmi viszonyok nagy 

jelentőségével (is) magyarázható.
53

  

Ezzel magyarázható az a tény is, hogy a kezességet többnyire egy megbízási 

szerződés teljesítéseként hozták létre, ami jelentősen kihatott a kezes és a 

főadós viszonyára is. Részben ezen, a köztük lévő belső jogviszonyon alapult 

a kezes megtérítési igénye, de más tényezők is voltak, amelyek kihatottak a 

kezes regresszjogára és annak érvényesítési módjára.  

 

                                                             
49 Oesterley: Über das mandatum qualificatum, 2-9.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 330.o.; 
Binder: Die Korrealobligationen…, 159-162.o. 
50 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 280.o., 330.o.; Kaser: Das römische Privatrecht Bd. I., 

585.o., 666.o.; Feenstra: Die Bürgschaft..., 319.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 

254-255.o., 287.o. Ezekhez a kezességhez hasonló alakzatokhoz lásd bővebben többek között: Földi:  

Acta USB 33., 223-238.o.; Frezza: Le garanzie personali, 15.o., 229-285.o.; Partsch: SZ. 29., 402-

422.o.; Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 440.o., 542.o., 544.o.; Platschek: Das 

Edikt De pecunia constituta, passim.  
51 Kaser: Das römische Privatrecht Bd. I., 481.o. 
52 Nörr: Mandatum…, 14.o., 21.o. 
53 Schulz: Prinzipien…, 158-160.o.; Feenstra: Die Bürgschaft…, 311.o.; Zimmermann: The Law of 

Obligations, 115.o. 
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Fontos továbbá felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a mandatumnak – 

ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk – két szempontból is nagy jelentősége 

volt a kezesség kapcsán.  

a. Egyrészt maga a kezességvállalás is történhetett egy megbízás formájában 

(ún. mandatum qualificatum, vagy mandatum credendi). Ennek során a 

megbízó arra kérte a megbízottat, hogy az egy harmadik személynek kölcsönt 

adjon, vállalván azt, hogy ha a harmadik személy (vagyis a főadós) lejáratkor 

nem teljesítene, megtéríti a megbízottnak a kiadásait, vagyis gyakorlatilag ő 

fizeti meg a megbízottnak a főadós tartozását. Így a megbízási szerződés 

eredményeképpen a megbízó kezesi pozícióba került, a megbízott pedig 

hitelezőibe. Ebben az esetben a főadós nem fizetése esetén a megbízott-

hitelező az actio mandati contratiával léphetett fel a megbízó-kezessel 

szemben a tartozás követelése céljából.  

b. Másrészt pedig sok esetben a kezességvállalás mögött is egy megbízási 

szerződés húzódott meg egyfajta háttérjogviszonyként. Ez a megbízási 

szerződés azonban nem a kezes és a hitelező, hanem a kezes és a főadós (vagy 

esetleg a kezes és a főadós érdekében fellépő harmadik személy) között jött 

létre. Ebben az esetben a főadós (vagy az érdekében fellépő harmadik 

személy) azzal bízta meg a megbízottat, hogy az vállaljon érte (a főadósért) 

kezességet a hitelezőnél. A megbízás tehát a főadós és a (majdani) kezes 

között jön létre egyfajta belső jogviszonyként, és az a jvőbeli 

kezességvállalásra irányul.  

A megbízás végrehajtásának eredményeképpen pedig a megbízott kezességet 

vállal a megbízóért a hitelezőnél, mely kezességvállalás egyaránt létrejöhet 

stipulatio formájában (sponsio, fidepromissio, fideiussio), vagy mandatum 

qualificatum (tehát a egy hitelezési megbízás) formájában is.  

Ha a főadós lejáratkor nem fizeti meg a hitelezőnek a tartozását, s így a 

hitelező azt a kezestől hajtja be, akkor a kezes a kezességvállalás mögött 

meghúzódó háttér-, vagy belső jogviszonyból, vagyis jelen esetben a 

megbízásból eredően megtérítési igénnyel élhet a főadóssal (megbízóval) 
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szemben. Ezen igény érvényesítésének eszköze ebben az esetben a megbízott 

(kezes) számára rendelkezésre álló actio mandati (contraria) lesz.  

 

A továbbiakban a kezes főadóssal szembeni regresszjogának az érvényesítése 

érdekében rendelkezésre álló eszközök áttekintése következik.
54

 

 

1.2. A kezes által megindítható regresszkeresetek előzetes csoportosítása 

 

A megtérítési igény érvényesíthetőségének vizsgálata a rómaiakra jellemző 

keresetjogi gondolkodás miatt alapvetően a kezes számára biztosított 

keresetekre fókuszál. Ezek közül az actiók közül azonban csak az actio 

depensi volt az, amely mindenféle belső jogviszony fennállása nélkül is ipso 

iure megillette a fizető kezest, azonban a kezesek közül csupán a sponsort.  

Az összes többi kereset, amellyel a kezes a főadóssal szembeni megtérítési 

igényét érvényesíthette, egyrészt a köztük fennálló belső jogviszony 

függvénye volt, amely alapulhatott megbízáson, vagy megbízás nélküli 

ügyvitelen is, másrészt pedig a hitelező főadóssal szembeni keresete lehetett, 

amelyet a hitelező engedményezett a kezesre. Ezen engedményezés lehetővé 

tétele azonban másként alakult egy stipulatiós kezesség, és másként a 

mandatum qualificatum esetében.
55

  

a. A fenti jogeszközökre elkalmazható egyik csoportosítás szerint 

megkülönböztethetjük egymástól egyrészt a regresszigény érvényesítésére 

szolgáló e rede t i  kereseteket, amelyek kezdettől fogva a kezest illették meg 

(ilyen volt a sponsor rendelkezésére álló actio depensi, valamint a kezest a 

meghatározott feltételek fennállása esetén megillető actio mandati (contraria), 

vagy az actio negotiorum gestorum (contraria), másrészt a regresszjog 

érvényesítésének szá r ma zé kos  kereseteit. Az utóbbiak eredetileg a 

hitelezőnek a főadóssal, illetőleg a többi mellékkötelezettel szembeni keresetei 

                                                             
54 Lásd erről korábban: Újvári: A római kezes megtérítési…, 347-357.o. 
55 Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 359-361.o.; Kaser: Römisches Privatrecht, 255.o.; 

Wesener: Labeo 11., 342-348.o.; Kim: Zessionsregreß…, 21-22.o.; Apathy – Klingenberg – Stiegler: 

Einführung in das römische Recht, 211.o.; Marrone: Istituzioni…, 579.o.; Honsell – Mayer-Maly – 

Selb: Römisches Recht, 290-291.o. 
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voltak, amelyeket a hitelező később a fizető kezesre engedményezett. Ezt a 

hitelező jogából származtatott megtérítési igényt nevezzük derivatív, vagy 

cessio-regressznek.
56

 A derivatív regressz
57

 jogtechnikai eszköze a 

fokozatosan kialakuló ún. beneficium cedendarum actionum volt, amelynek 

egyaránt lehetett a megtérítési igényt megerősítő és megalapozó hatása is.
58

 

b. A másik csoportosítási szempont szerint pedig vannak olyan keresetek, 

amelyek a kezes és a főadós közötti belső jogviszonyon alapulnak, amely lehet 

megbízás, vagy megbízás nélküli ügyvitel. Más keresetek viszont függetlenek 

a köztük lévő belső jogviszonytól, ilyen az actio depensi és az actio cessa, 

amelynek különösen akkor van nagy jelentősége, ha a kezesnek nem lenne 

más lehetősége a megtérítési igénye érvényesítésére. 

 

                                                             
56 Vö. Wacke: Actiones suas praestare debet, 19.o. 
57 Jan Wacke a „derivativ Regress” ellentéteként az „originären Rückgriff” elnevezést alkalmazza. 

Ez az elnevezés átvezet a másik csoportosítási lehetőséghez, ugyanis Wacke ebben az esetben egy 

speciális (eredeti) jogviszony fennállását feltételezi a megtérítésre kötelezett és a megtérítésre jogosult 

személy között, amelyet „Innenregreß”-nek (belső jogviszonyon alapuló regressz) is nevez. Míg 

Wacke szerint az „eredeti regressz” inkább a kiadások megtérítésére irányul, addig a derivatív 

regressz, vagy cessio-regressz inkább annak a gazdagodásnak a megszüntetését szolgálja, amely a 

másik kötelezettnél keletkezne, ha az szabadulna a kötelemből. Emellett a derivatív regressz másik fő 

célja a hitelező azon biztosítékainak az átengedése a megtérítési igénnyel rendelkező személy 

számára, amelyek a megtérítésre kötelezett adóstárssal szemben illetik meg a hitelezőt. (Vö. Wacke: 

Actiones suas praestare debet, 19.o.; Wacke: SZ. 124., 127.o.) 
58 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 41-42.o. 
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2. Az actio depensi 

 

Elsőként a rendelkezésre álló források és irodalom alapján a legkorábbi 

jogeszközök áttekintésére kerül sor, amelyek a sponsor számára álltak 

rendelkezésre regresszjogának érvényesítése céljából.  

A kezes főadóssal szembeni megtérítési igényének – az utókor számára 

fennmaradt – legkorábbi szabályozására a lex Publiliában
59

 került sor. A lex 

Publiliával Gaius Institutióiban két helyen is találkozhatunk (Gai.4,22 és 

Gai.3,127). Ez a törvény szabályozta a sponsor megtérítési igényét a főadóssal 

szemben, ha helyette kellett teljesítenie a hitelezőnek, s ezen törvény 

rendelkezései alapján adták meg számára az actio depensi nevű keresetet.  

Ez a kereset csak a sponsiós kezesség esetén volt alkalmazható.
60

 A kezesség 

ezen eredeti formája feltételezte, hogy ha a kezes – függetlenül a kezes és a 

főadós közötti belső jogviszonytól – fizetett, akkor a teljesített összeg 

megtérítését követelhette a főadóstól.
61

 

A Gaiusnál található két szöveghely úgy tűnik, nincs teljesen összhangban 

egymással.
62

 A Gai.4,22-ben Gaius azt írja, hogy a lex Publilia alapján pro 

iudicato manus iniectionemet biztosítottak a sponsornak az ellen, aki helyett a 

kezes fizetett (mely fizetés tényére a „dependere” kifejezés
63

 utal a 

                                                             
59 A lex Publilia keletkezési ideje bizonytalan. Egyesek szerint Kr.e. 327-ben, mások szerint Kr.e. 

383-ban, Levy és Kaser szerint a Kr.e. 3. század végén, ill. a Kr.e. 2. század elején jött létre. (Vö. 

Kaser: SZ. 100., 106.o.; Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht 134.o.) Zimmermann is a 

Kr.e. 4-3. századra datálja a törvény keletkezését. (Vö. Zimmermann: The law of Obligation, 133.o.) 

Appleton ezt tartja a legrégebbinek a kezesekre vonatkozó törvények között. (Vö. Appleton: SZ. 26., 

35.o.) Triantaphyllopoulos pedig a Kr.e. 4. századra teszi a törvény keletkezési idejét. 

(Triantaphyllopoulos: RHD, 1961, 502-503.o.) Talamanca is a Kr.e. 4. század végére tesz a törvény 

keletkezési idejét. (Vö. Talamanca: Istituzioni…, 574.o.) Marrone szerint pedig a norma a Kr.e. 4. és 

3. század között keletkezett. (Vö. Marrone: Istituzioni…, 575.o.) Giménez-Candela és Feenstra kb. a 

Kr.e. 4. század közepét jelöli meg a törvény keletkezési idejeként. (Vö. Giménez-Candela: 

Mandatum…, 169.o.; Feenstra: La caractère accessoire…, 307.o.) 
60 Az actio depensit annak ellenére sem lehett alkalmazni a fidepromissio esetén, hogy ez a kezességi 

forma szinte mindenben megegyezett a sponsióval. Feenstra szerint ennek valószínűleg az volt az oka, 

hogy a lex Publilia a fidepromissio bevezetését megelőzően keletkezett. Szerinte mivel a 

fidepromissiót később a római polgárok egymás közötti ügyleteik során is alkalmazták, könnyen 

előfordulhatott, hogy ez utóbbi kezességi formát szívesebben használták azokban az esetekben, 

amikor el akarták kerülni az actio depensi alkalmazásának szigorú következményeit. (Feenstra: La 

caractère accessoire…, 307.o.) Hawellek tévesen azt feltételezi, hogy az actio depensi a fidepromissio 

esetében is alkalmazható volt. (Vö. Hawellek: Die persönliche Surrogation, 15.o.) 
61 Giménez-Candela: Mandatum…, 171.o.; Jörs – Kunkel – Wenger: Römisches Recht, 216.o. 
62 Kaser: SZ. 100., 106.o. 
63 Frezza: Le garanzie personali, 15.o., 161.o. 
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szöveghelyben), ha az adós a kezes teljesítését követő hat hónap alatt sem 

fizette vissza a kezesnek az általa kifizetett összeget:  

 

Gai.4,22  

„Postea quaedam leges ex aliis quibusdam causis pro iudicato manus 

iniectionem in quosdam deberunt, sicut lex Publilia in eum pro quo sponsor 

dependisset, si in sex mensibus proximis quam pro eo depensum esset non 

soluisset sponsori pecuniam.”  

 

Gaius a Gai.3,127-ben viszont már arról tudósít, hogy a lex Publilia alapján a 

sponsorok egy duplumra menő actio depensit kaptak:
64

 

 

Gai.3,127 

„In eo quoque iure par omnium causa est, quod si quis pro reo soluerint, eius 

reciperandi causa habet cum eo mandati iudicium; et hoc amplius sponsores 

ex lege Publilia propriam habent actionem in duplum, quae appellatur 

depensi.”  

 

Tehát, míg az egyik helyen Gaius arról ír, hogy a fizető sponsor számára a lex 

Publilia alapján hat hónappal a teljesítés után megnyílt annak a lehetősége, 

hogy egy manus iniectio pro iudicatóval élhessen a főadóssal szemben,
65

 a 

másik helyen arról tájékoztat, hogy a kezes egy duplumra menő actio 

depensivel léphetett fel a főadóssal szemben.
66

  

A különbség okát Kaser eredetileg abban látta, hogy Gaius az elsőként idézett 

szöveghelyben a lex Publilia keletkezésekor (is) jellemző legis actiós eljárás 

során alkalmazott gyakorlatról tudósít, a második forráshelyben viszont már a 

                                                             
64 Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 291.o. 
65 Vö. von Bossowski: Die Abgrenzung…, 8-9.o.; Frezza: Le garanzie personali, 160-161.o. 
66 Vö. Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 442.o.; Benedek – Pókecz Kovács: Római 

magánjog, 327.o.; Bessenyő: Római magánjog, 452.o.; Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 

359-360.o.; Marton: A római magánjog…, 232.o.; Mayer-Maly: Römisches Privatrecht, 147.o.; 

Apathy – Klingenberg – Stiegler: Einführung in das römische Recht, 211.o.; Voci: Istituzioni…, 

498.o.; Burdese: Manuale…, 555.o.; Marrone: Istituzioni…, 575.o. 
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Gaius idejében szokásos formuláris eljárás során alkalmazott keresetről, a 

duplumra menő actio depensiről ír.
67

  

Kaserrel egyetértve valószínűnek tekinthetjük, hogy a hitelezőnek fizető 

sponsor már a lex Publiliát megelőző időszakban is felléphetett a megtérítési 

igényével a főadóssal szemben, ezt a regresszjogot pedig minden bizonnyal 

egy manus iniectio pro iudicato révén érvényesíthette.
68

  

Tehát a lex Publiliát megelőző időszakban tulajdonképpen nem is volt szükség 

sem keresetre, sem pedig ítéletre ahhoz, hogy a fizető kezes a megtérítési 

igényét a főadóssal szemben a végrehajtási eljárás útján érvényesítse, 

amennyiben a meghatározott feltételek fennálltak. A sponsio esetén ugyanis a 

kezes, amennyiben solutio per aes et libram fizetett, a legis actiós eljárás 

idején egyenesen és közvetlenül manus iniectio pro iudicatóval élhetett a 

főadós ellen,
69

 vagyis nem volt szükség a végrehajtási eljárást megelőzően egy 

peres eljárás lefolytatására.
70

 Kezdetben azonnal (30 nap után) alkalmazni 

lehetett a manus iniectiót, később, a lex Publiliát követően már csak a kezes 

teljesítésétől számított hat hónap elteltével.
71

 A lex Publilia tehát a korábban 

meglévő gyakorlathoz képest valószínűleg csupán annyiban hozott változást, 

hogy a sponsor a manus iniectiós eljárást csak a fizetést követő hat hónap 

elteltével indíthatta meg a főadóssal szemben.
72

  

                                                             
67 Vö. Kaser: SZ. 100., 107-109.o.; von Bossowski: Die Abgrenzung…, 8-9.o.; Triantaphyllopoulos: 

La législation romaine…, 502.o.; Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 442.o. 
68 Kaser: SZ. 100., 100-109.o.; Kaser: Cicero…, 384.o.; Zimmermann: The law of Obligation, 132.o.; 

Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 140.o.; Földi – Hamza: A római jog története és 

institúciói, 442.o.; Koschaker: SZ. 37., 361.o. Appleton azonban azon az állásponton van, hogy a lex 

Publiliát megelőzően valószínűleg csak morális kötelezettsége volt a főadósnak, hogy visszafizesse a 

sponsor által a hitelezőnek kifizetett összeget a kezesnek. Ennek a kötelezettségnek a betartására 

véleménye szerint a censorok figyeltek. (Vö. Appleton: SZ. 26., 36.o.) Talamanca is úgy véli, hogy a 
lex Publilia előtt nem volt jogi lehetőség a sponsor megtérítési igényének érvényesítésére, s ezt csak a 

lex Publilia teremtette meg egy manus iniectio depensi engedélyezése révén, s ebből fejlődött ki a 

formuláris eljárás idején az actio depensi. (Vö. Talamanca: Istituzioni…, 574-576.o.) 
69 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 329.o.; Pringsheim: SZ. 42., 292.o; Eisele: Beiträge…, 

25.o.; Weiss: Institutionen…, 329-333.o.; Elster: Die Gesetze…,  465.o 
70 Levy: Sponsio…, 76.o. 
71 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 329.o.; Kaser: Das altrömische Ius, 275-276.o.; Kaser: SZ. 

100., 106-107.o.; Koschaker: SZ. 37., 361.o.; Kaser: Cicero…, 384.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: 

Römisches Recht, 291.o.; Zimmermann: The law of Obligation, 133.o., Elster: Die Gesetze…, 465.o 

Lásd még Feenstra: Die Bürgschaft..., 310-311.o.; Weiss: Lex Publilia 3, 2404.h. 
72 Kaser: SZ. 100., 106-107.o.; Koschaker: SZ. 37., 361.o. 
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A manus iniectiót megalapozó tényező a sponsor teljesítésének módja, azaz a 

solutio per aes et libram volt,
73

 amire az actio depensi nevében is megjelenő 

„dependere” kifejezés is utal, ami nem más volt, mint a pénz „lemérése”.
74

 

Erre a fizetési módra valószínűleg a vert pénz időszakában is szükség volt 

ahhoz, hogy a sponsor a fent vázolt módon érvényesíteni tudja a megtérítési 

igényét a főadóssal szemben. Ennek oka a solutio per aes et libram garanciális 

jellegében rejlett, ugyanis – a fizetés aktusának nyilvánosságára, az aktus 

során közreműködő öt tanúra és a libripensre tekintettel – könnyebbé vált a 

kezes teljesítésének (és a teljesítés időpontjának) bizonyítása, ami lehetővé 

tette, hogy peres eljárás lefolytatása (és bíró közreműködése) nélkül a praetor 

a librálaktusban közreműködő tanúk segítségével megállapítsa, hogy valóban 

                                                             
73 Knütel: SZ. 88., 73-77.o.; Karlowa, Der römische Civilprozess…, 189-190.o.; Kaser: SZ. 100., 107-

109.o.; Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 502.o. Knütel szerint a solutio per aes et 
libram eredetileg egy általános ügylet volt, amely révén az adós szabadult a kötelemtől, idővel 

azonban a nexumhoz kapcsolódott. Az idők folyamán alakult ki az a jellegzetessége, hogy egy 

harmadik személy vindexként solutio per aes et libram révén megszabadította az adóst a hitelező 

hatalmából, miután az manus inectiót hajtott végre az adóssal szemben, majd pedig a megtérítési 

igénye érvényesítésére az adóssal szemben megkapta ugyanazt a legis actio per manus iniectionemet, 

vagyis az adós átkerült a hitelező hatalmából a vindex hatalmába. Eleinte tehát valószínűleg a sponsor 

is vindexként lépett fel az adós érdekében, a lex Publilia esetében azonban már az volt a jellemző, 

hogy a sponsor anélkül is feloldhatta az adóst a kötelem alól, hogy a hitelező korábban manus 

iniectiót hajtott volna végre az adóssal szemben. (Vö. Knütel: SZ. 88., 73-77.o.; Karlowa, Der 

römische Civilprozess…, 189-190.o.) Ezzel szemben Kaser úgy gondolja, hogy a nexi liberatio és a 

solutio per aes et libram eredete egy harmadik személyért fizetett „megváltás” volt, és ebből alakult ki 

több lépcsőfokon keresztül az, hogy az adós maga is „megválthatta” magát ezen a módon a 
kötelemből. Eredetileg tehát nem maga az adós fizetett, hanem egy harmadik személy fizette meg az 

adós tartozását a hitelezőnek, és a fizető fél többnyire biztosítani szerette volna a megtérítési igénye 

érvényesítését a megváltott adóssal szemben. A harmadik személy pedig a fizetésért cserébe 

megszerezte a hitelezőtől az adós feletti hatalmat. Ez a megtérítési igényt szolgáló hatalom azonban 

többnyire enyhébb, mint amilyen a hitelező hatalma volt az adós felett, mert többnyire az adósok 

rokonai léptek fel az adósok érdekében. Az adós megváltása eredetileg valószínűleg feltételezte, hogy 

a hitelező már a hatalmában tartotta az adóst, vagyis hogy a manus iniectiót már végrehajtotta vele 

szemben, így az őt megváltó harmadik személy a librálaktus során megragadhatta. A fejlődés 

következő lépcsőfokán már lemondtak arról a követelményről, hogy az adóssal szemben korábban 

foganatosítsák a manus iniectiót. Ha pedig valaki sponsorként vállalt kezességet egy harmadik 

személyért, és solutio per aes et libram révén kifizette a tartozást, akkor a lex Publiliát követően már 
nem lehetett vele szemben azonnal fellépni, hanem csak hat hónap eltelte után. Kezdetben a 

librálaktuson alapuló megtérítési igény valószínűleg ítélet nélkül is végrehajtható volt, csak később 

jött létre erre a célra az actio depensi. A solutio per aes et libram fejlődésének következő lépcsőfokát 

pedig az jelentette, hogy a solutio per aes et libramot minden adóstól megkövetelték (a 

formaságokban rejlő garancia miatt), akinek a tartozása végrehajthatóvá vált. Tehát az aktus már 

nemcsak egy harmadik személy teljesítésénél volt alkalmazandó, hanem magának az adósnak a 

teljesítésénél is. Végül a végrehajthatóvá váló tartozások esetében is lemondtak a formális aktus 

követelményéről, és az adós bármilyen módon történő teljesítés által szabadult, s a librálaktust 

színleges teljesítéssel (nummo uno) már inkább csak a tartozás-elengedés esetében alkalmazták. (Vö. 

Kaser: Das Römische Privatrecht I., 172.o.) 
74 Frezza: Le garanzie personali, 15.o. 
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sor került-e a sponsor teljesítésére. A praetor pedig ezt követően 

engedélyezhette a manus iniectiót.
75

  

Kaser szerint tehát valószínű, hogy a régebbi jogban a hitelező a solutio per 

aes et libram, mint visszterhes ügylet révén az adóssal szembeni végrehajtási 

jogát („Herrschaftsrecht, Haftungsgewalt”) a fizető kezesnek „engedte át”. Ez 

által a sponsor közvetlen végrehajtás révén (manus iniectio pro iudicato)
76

 

tudta érvényesíteni a megtérítési igényét a főadóssal szemben, anélkül, hogy 

egy előzetes keresetre, vagy ítéletre szükség lett volna, mivel a solutio per aes 

et libram tényét a praetor előtt annak tanúi igazolni tudták.
77

 

Tehát már a lex Publiliát megelőzően is az lehetett a gyakorlat,
78

 hogy a 

sponsornak, amennyiben per aes et libram fizetett a hitelezőnek, a praetor 

engedélyezte a főadóssal szemben a személyi végrehajtást. Erre ebben az 

időszakban valószínűleg az általános eljárási szabályok szerint a praetor 

döntését, vagy az adós confessumát követő 30 nappal volt lehetőség. Ehhez 

képest a lex Publilia kedvezőbbé tette a főadós helyzetét azzal, hogy hat 

hónapot adott neki arra, hogy megtérítse a fizető kezesnek a kifizetett 

összeget, s csak ezt követően kaphatta meg a sponsor vele szemben a manus 

iniectio pro iudicatót. A lex Publilia is fontosnak tartotta a kezes fizetése 

során a solutio per aes et libramot, még akkor is, ha ez már nem a készpénz 

formális lemérésében valósult meg, hanem nummo uno került rá sor a 

pénzérmék numeratióját követően, mivel a manus iniectio pro iudicato 

                                                             
75 Kaser: SZ. 100., 100-103.o. Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 187.o.; Eisele: Beiträge…, 28-

29.o.; Eisele: Studien…,  23-24.o. 
76 A manus iniectio pro iudicato sajátosságairól lásd Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 
193.o. 
77 Kaser: Cicero…, 384.o. Selb azonban úgy véli, hogy ebben az esetben nem önmagában a dependere 

ténye és annak nyilvánossága képezte az alapját a manus iniectiónak, hanem a kezes teljesítését 

megelőzően a főadóst marasztaló ítélet ténye az azt követő dependerével együtt. (Vö. Selb: Vom 

geschichtlichen Wandel…, 435-444.o.) Ezzel azonban Kaser és Hackl nem ért egyet. (Vö. Kaser – 

Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 140.o.) 
78 Hogy ennek a gyakorlatnak mi képezte a jogalapját az kérdéses. Kaser szerint két lehetőség 

képzelhető el: vagy a XII. táblás törvény librálaktusokra vonatkozó általános szabályából (XII. t.t. 

6.1.) vezette le a régi jogtudomány ennek a lehetőségét, vagy valamilyen más, feledésbe merült 

jogszabály szabályozta a kérdést, amelynek szövege nem maradt fent. (Vö. Kaser: SZ. 100., 105-

106.o.) 
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veszélyes eljárása megfelelő garanciákat kívánt meg az adós védelme 

érdekében.
79

 

Kaser tehát azon az állásponton van, hogy a lex Publilia csupán annyiban 

változtatott a törvény keletkezése előtti gyakorlaton, hogy hosszabb időt (hat 

hónap) adott a főadósnak arra a célra, hogy megtérítse a kezesnek az általa 

kifizetett összeget, de a fizető kezes a hat hónap eltelte után továbbra is manus 

iniectio pro iudicatóval élhetett a főadóssal szemben. Csak később változott 

meg a gyakorlat, amely szerint a lex Publiliából eredően már nem a manus 

iniectiót kapta meg a sponsor, hanem a duplumra menő atio depensit, s erre a 

gyakorlatra utal Gaius a Gai.3,127-ben is.
80

 Ebben az időben a kezes 

megtérítési igénye már teljesen elvált a solutio per aes et libramtól, a sponsor 

mindenképpen megtérítési igénnyel élhetett a főadóssal szemben, függetlenül 

attól, hogy milyen módon elégítette ki a hitelező követelését. Az actio depensi 

azonban megőrizte néhány antiknak ható sajátosságát, amelyek az exekutív 

jellegből adódtak. Így továbbra is csak a sponsio esetén lehetett vele élni, csak 

a kezes teljesítését követő hat hónap elteltével, és duplumra ment a 

marasztalás.
81

 További sajátosságként megmaradt, hogy az alperesnek 

biztosítékot kellett adnia arra nézve, hogy az esetlegesen marasztaló ítéletnek 

eleget fog tenni (satisdatio iudicatum solvi),
82

 valamint az is, hogy a 

vadimonium a vitatott dolog teljes értékének felelt meg.
83

  

 

                                                             
79 Eisele: Beiträge…, 28-29.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 187.o.; Kaser: SZ. 100., 100-

107.o. A legis actio per manus iniectionemmel szembeni ellenvetéseket a lex Publilia szerint is 

csupán egy vindex segítségével lehetett érvényesíteni, az adós maga nem védekezhetett. Még a lex 

Valliában is kiveszik azt a személyt, „pro quo depensum est” a manus iniectióhoz kapcsolódó 

enyhébb szabályok hatálya alól. (Vö. Gai.4,25; Kaser: SZ. 100., 107.o.; Elster: Die Gesetze…, 465.o., 

Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 194.o.) 
80 Kaser: SZ. 100., 106-109.o. Kaser egy korábbi munkájában (A „Das römische Zivilprozessrecht 
1966-os kiadásában) azt írja, hogy azokban az esetekben, amelyekben korábban előzetes marasztaló 

ítélet nélkül is lehetőség volt a manus iniectióra a librálaktusban rejlő garanciális elemek miatt, idővel 

a „köztudomásúság” („Offenkundigkeit”) már nem volt megfelelően biztosítva, így az ilyen igények 

érvényesítésére keresetet hoztak létre, mint amilyen például az actio depensi is volt. S az igényeket 

így egy legis actio sacramento in personam segítségével lehetett érvényesíteni. (Kaser: Das römische 

Zivilprozessrecht, 64-65.o., 86.o, 96.o.) 
81 Kaser: SZ. 100., 108-109.o., 131.o.; Eisele: Beiträge…, 25.o., Pringsheim: SZ. 42., 292.o.; Pernice: 

SZ.19., 181.o.; Gai.4,171; Jörs – Kunkel – Wenger: Römisches Recht, 216.o.; Elster: Die Gesetze…, 

465.o; Kaser: Das römische Zivilprozessrecht, 1966, 213.o. 
82 Gai.4,25 
83 Gai.4,186; Eisele: Beiträge…, 25.o.; Kaser: Das römische Zivilprozessrecht,168.o. 
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Ugyanakkor Kaser egy későbbi munkájában – látszólag eltérve a korábbi 

álláspontjától – már azt írja, hogy a lex Publilia a hat hónapos határidő elteltét 

követően már nem tette lehetővé a kezes számára a közvetlen végrehajtást, 

hanem helyette egy sajátos keresetet, az actio depensit biztosított a sponsor 

számára. Ez a kereset kezdetben szintén egy „végrehajtási kereset” volt, (mint 

az actio iudicati). A felperes követelése nem volt vitatott, mivel a librálaktus 

tényét a praetor meg tudta állapítani a tanúk segítségével, így az eljárás során 

inkább csak azt kellett vizsgálni, hogy a kezes követelése időközben nem 

szűnt-e meg az adós teljesítése, vagy más ok következtében. A gyakorlatban 

ennél a keresetnél nem is nagyon fordult elő, hogy ítélethozatalra került volna 

sor, mivel a felperes követelésének végrehajthatósága már az adós részéről 

történő confessio in iure révén egyértelművé vált. Ha azonban az adós vitatta a 

felperes igényét, és elvesztette a pert, infitiando litis crescit in duplum 

perbírság sújtotta a főadóst.
84

 

 

Az actio depensi korábban felsorolt sajátosságai mellett alaposan 

feltételezhető, hogy ez a kereset infamált is.
85

 Sőt Kaser – meggyőzően –

valószínűnek tartja, hogy eredetileg nem is pusztán a kereset, hanem már az a 

tény is előidézte a főadós infamiáját, hogy a sponsor helyette fizetett a 

hitelezőnek.
86

 

A lex Iulia municipalis,
87

 a közvetlen, tehát pusztán az erkölcstelen magatartás 

kifejtésén alapuló infamia eseteinél a következő magatartásokat sorolja fel: 

elsőként az válik infámissá, aki a bíróság előtt a fizetőképtelenségére, vagy a 

fizetőképességére esküdött,
88

 másodikként az szenvedi el az infamiát, aki a 

kezesnek vagy a hitelezőnek a fizetésképtelenségét kinyilvánítja, vagy 

                                                             
84 Kaser: Cicero…, 384-385.o.; Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 134.o. Nelson és 

Manthe is úgy véli, hogy a formuláris eljárás idején az actio depensivel már egy két szakaszból (in 

iure és apud iudicem) álló peres eljárást lehetett indítani. (Vö. Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 

88-181, 194.o.) 
85 Karlowa, Der römische Civilprozess…, 191.o. 
86 Kaser: Cicero…, 382-387.o. 
87 Fontes Iuris Romani Antiqui. Leges et negotia, ed. Bruns, Carolus Georgius – Gradenwitz, Otto, 

editio septima, I.C.B. Mohr, Tübingen, 1909, 108.o. 115. sor „prove quo datum depensum est erit.” 
88 Az utóbbi eset mutatja, hogy az infamiához elegendő volt a fizetőképtelenség gyanúja is. (Vö. 

Kaser: Cicero…, 383.o.) 
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egyezséget köt velük arról, hogy a tartozásnak csak egy részét fizeti meg, 

harmadikként aki a „prove quo datum depensum est erit”,
89

 végül pedig, aki 

csődbe jutott. Ebben az összefüggésben a „prove quo datum depensum est 

erit” a főadóst jelöli, aki helyett a sponsor fizetett a hitelezőnek. Vagyis a 

kezes részéről történő, a főadós helyetti fizetés ténye közvetlenül idézi elő a 

főadós infamiáját.
90

 Ennek oka, hogy a főadós olyan személynek minősül, aki 

a teljesítés esedékességének időpontjáig nem tudta előteremteni az ígért 

pénzösszeget, s így a kezesnek kellett helyette fizetnie. Mindez arra is utal, 

hogy az ilyen személy a rokonai és az ismerősei bizalmát is elvesztette, hiszen 

ők sem hitelezték meg neki az összeget, ezért kellett helyette a sponsornak 

fizetnie, ez azonban becsületcsökkenést eredményez.
91

 Ennek 

következményeként az infamiát szenvedett személyt a lex Iulia kizárja a 

közösségi feladatok ellátásából, a praetori edictum értelmében pedig képtelen 

lesz a postulare pro alióra. A praetori infamiáról, mint a sponsor 

dependeréjének a következményéről nincs több szó a forrásokban.
92

 Kaser 

szerint azonban a közvetlen infamiát később az actio depensi esetében is 

felváltotta a közvetett, vagyis az ítélethez kötött infamia.
93

  

Bekker szerint, mivel a sponsio azt a célt szolgálta, hogy a hitelezőnek 

védelmet nyújtson az adós fizetésképtelenségével szemben, nem volt 

felesleges a szigor, ami abban állt, hogy fizetésképtelenként kezelték azt az 

adóst, aki a sponsort fizetésre kényszerítette nemteljesítése révén, és aztán az 

azt követő hat hónapon belül sem fizette meg a kezes részére a tartozását.
94

  

                                                             
89 Kaser: SZ. 73., 238-241.o. 
90 Wittmann: SZ. 91., 336.o. 
91 Kaser: Cicero…, 382-387.o. 
92 Kaser: SZ. 100., 126-128.o. 
93 Kaser: Cicero…, 387-388.o., Kaser: SZ. 100., 130.o. Ugyanakkor, mivel az infamiáról szóló 

edictum erről a tényállásról nem tesz említést, azt sem tartja teljesen kizártnak, hogy az infamia 

helyett a formuláris eljárásban már elegendő büntetésnek tartották a duplumra menő marasztalást. (Vö. 

Kaser: SZ. 100., 130.o.) 
94 Bekker: Die prozessualische Consumption, 186-187.o. Hasonló véleményen van Karlowa is. (Vö. 

Karlowa: Der römische Civilprozess…, 191-192.o.) Pernice szerint az actio depensi azzal, hogy – 

mint minden római kényszervégrehajtás – büntetőelemet tartalmazott, társadalmi célt szolgált, ugyanis 

a szabad akarattal történő, egymásért való kötelezettségvállalást akarta megkönnyíteni, hiszen 

elegendő biztosítékot jelentett a kezes számára. (Vö. Pernice: SZ. 19., 181.o; Karlowa: Der römische 

Civilprozess…, 191.o.) 
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Ugyanakkor, ami a sponsor által megvalósítandó dependerét illeti, a lex Iulia 

muncipialis meghatározása alapján még valamit meg kell állapítani. Eisele 

feltételezi, hogy amennyiben ez a törvény a dependere tényére alapozva 

infamiával fenyegette az adóst, a dependerére nem kerülhetett sor az adós 

tudta nélkül. Eltérő esetben ugyanis a hitelező és a kezes az – esetleg 

fizetőképes – adóst a háta mögött is infamálhatták volna. Ezért az adóst 

értesíteni kellett arról, hogy ha nem fizet a hitelezőnek, akkor a dependerére 

sor kerül, valamint arról, hogy az melyik napon következik be. Eisele szerint 

ez a sponsor feladata volt, mert neki származtak jogai a dependere tényéből.
95

 

Arra a kérdésre, hogy a lex Iulia erről a denuntiatióról miért nem tesz említést, 

a következő választ adja: a törvény arról sem mondott semmit, hogy kinek a 

részéről kell a datum depensumnak történnie, mivel ez magától értetődő volt, 

hiszen a törvény keletkezésének idején a dependere az eredeti értelmében már 

csak a sponsio esetében fordult elő. Ugyanígy elhagyhatta a lex Iulia 

megalkotója az adós értesítésének kötelezettségét, ha azt már a lex Publilia 

előírta, hiszen akkor már évszázadok óta szorosan kapcsolódott a 

dependeréhez. Amellett pedig, hogy ezt már a lex Publilia előírta az a 

körülmény szól, hogy ezáltal a szigorú eljárás garanciái egy fontos ponton 

kiegészítést nyerhettek. A dependere ugyanis csak a sponsor fizetésének 

tényét igazolta, nem pedig az adós tartozását. Ha azonban az adóst értesítették 

a dependere tényéről és időpontjáról, akkor ez elegendő védelmet jelentett 

számára, hiszen megnyílt a lehetősége az ellentmondásra, ennek hiányában 

azonban alappal feltételezhető volt, hogy a tartozása fennállt.
96

 

 

Függetlenül attól, hogy a sponsornak valóban fennállt-e a fent taglalt 

figyelmeztetési kötelezettsége, a hitelező morálisan kötelezett volt arra, hogy 

először a főadóshoz forduljon. Ugyan Iustinianusig a hitelező jogilag szabadon 

dönthetett arról, hogy a főadóst vagy a kezest perli-e a teljesítés érdekében, 

morálisan azonban mindenképpen köteles volt figyelembe venni a kezesség 

                                                             
95 Eisele: Beiträge…, 34-35.o. 
96 Eisele: Beiträge…, 35-36.o. 
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akcesszórius jellegét, és meg kellett próbálnia – a litis contestatio újabb perlési 

lehetőséget megszüntető hatása miatt is – informálisan először az adóstól 

megszerezni a tartozás összegét. Ha ugyanis a kezest perelte a fizetőképes 

adós helyett, ezzel iniuriát követett el az adós ellen.
97

 Ez a kötelezettség 

minden kezességi forma esetében fennállt a hitelező részéről. Az iniuria oka 

abban állt, hogy ha a kezes teljesített a főadós helyett, akkor azt hihették, hogy 

az adós fizetésképtelen volt, és ezért fordult a hitelező a kezeshez. Ez a 

fizetésképtelenség azonban nemcsak azt jelentette, hogy az adós éppen az 

adott időpontban rossz anyagi helyzetben volt, hanem egyben azt is, hogy az 

adós elvesztette a jó hírét, és ezért nincs egy barát vagy rokon sem, aki pénzt 

adna neki kölcsön.
98

  

 

Láthattuk tehát, hogy a hitelezőtől elvárták, hogy először a főadóstól kísérelje 

meg behajtani a tartozást, s csak aztán lépjen fel igényével a kezessel 

szemben. Ha a kezes ezt követően teljesített, s a főadós a sponsor fiztetését 

követő hat hónap elteltével sem térítette meg a kezesnek a tartozását, eleinte 

közvetlenül manus iniectióval, majd az infamáló actio depensivel lehetett vele 

szemben fellépni. A sponsor ezen jogeszközökkel a főadós és a közte lévő 

belső jogviszonytól függetlenül élhetett, nem volt szükség arra, hogy 

bizonyítani tudja, hogy őt megbízták a kezességvállalással.  

Ezzel szemben a fizető kezesnek volt olyan visszkeresete is, amely 

kifejezetten a közte és a főadós közötti belső jogviszonyból származott, amely 

                                                             
97 D.47,10,19  

„Gaius 22 ad ed. provinc. – Si creditor meus, cui paratus sum solvere, in iniuriam meam fideiussores 

meos interpellaverit, iniuriarum tenetur.”  

E szöveghely szerint csak abban az esetben követ el a hitelező iniuriát a kezes teljesítésre történő 
felszólítása során, ha ezt azért teszi, hogy sértést kövessen el a főadóssal szemben, pedig az adós kész 

lenne fizetni. A régebbi időkben azonban valószínűleg már abban az esetben is megállapítható volt az 

iniuria, ha valaki a másikat csupán gyanúsította a fizetésképtelenséggel. Ez azért volt így, mert a 

fizetésképtelenség maga is a becsületcsökkenés egyik tényállását képezte. (Vö. Kaser: Cicero…, 381-

382.o.) Wittmann is úgy véli, hogy a jogesetben a hitelező azért perli a kezest, hogy az adóst 

fizetésképtelenként tüntesse fel. (Vö. Wittmann: SZ. 91., 335.o.); Cicero ad Att. 16,15,2; Lásd még 

Raber: Grundlagen…, 68.o., 151.o.; Feenstra: Die Bürgschaft..., 297.o., 317-318.o.; Földi – Hamza: A 

római jog története és institúciói, 441.o.; Bessenyő: Római magánjog, 457.o.; Honsell – Mayer-Maly 

– Selb: Römisches Recht, 289.o. 
98 Pernice: SZ. 19., 127, 179-180.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 328.o.; Levy: Sponsio…, 

40-41.o.; Kaser: SZ. 100., 103.o., 127.o. 
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tipikusan egy megbízási viszony volt. A kezes mandatumból eredő 

keresetének a részletes bemutatása képezi a következő fejezet tárgyát.  
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3. A felek közti belső jogviszonyból származó kereset: az actio mandati 

(contraria) 

 

A kezes és a főadós közötti belső jogviszony általában egy megbízási 

szerződésen alapult. A mandatum ugyanis többnyire rokonok vagy barátok 

közötti ügyviteli tevékenység jogi kereteit teremtette meg, vagyis bizalmi 

viszonyon alapult. Ugyanakkor a kezesség elvállalása is többnyire csak egy 

rokontól, vagy baráttól volt elvárható, annak súlyos következményei miatt. Így 

a kezességvállalásra rendszerint egy megbízási szerződés
99

 teljesítésének az 

eredményeként került sor.
100

  

Ebben a fejezetben először annak a kérdésnek a vizsgálatára kerül sor, hogy a 

kezes számára rendelkezésre álló actio mandati egy egyszerű contaria actio 

volt-e vagy pedig a praetor erre az esetre egy külön formulát hozott létre. 

Ehhez kapcsolódik a második kérdés, hogy mivel igazolható az actio mandati 

(contraria) infamáló hatása. Ezen kérdések vizsgálatát követően az actio 

mandati (contrariá)-nak a különböző kezesi alakzatok esetében történő 

alkalmazása kerül áttekintésre.
101

  

Amint a későbbiekben látni fogjuk, ezzel a keresettel a sponsio, a 

fidepromissio, a fideiussio
102

 és a mandatum qualificatum (mint a hitelező felé 

vállalt kezesi kötelezettség keletkezési formái) esetében is egyaránt élhetett a 

kezes, amennyiben a kezességvállalás mögött háttérjogviszonyként (általában 

                                                             
99 Fontos, hogy ebben az esetben a megbízási szerződés fogalmát tágan értelmezték, abban az esetben 

is feltételezték ugyanis a szerződéshez szükséges konszenzus fennállását, ha a főadós pusztán eltűrte a 

kezes kezességvállalását. (Vö. D.17,1,6,2; D.17,1,18; D.17,1,53; D.50,17,60; Kaser – Knütel: 

Römisches Privatrecht, 272.o.) 
100 Giménez-Candela: Mandatum…,169.o.; Schulz: Prinzipien…, 158-161.o. Megállapítható, hogy a 

kezes és a főadós között rendszerint már az archaikus korban is szoros bizalmi viszony állt fent, 

amelynek eredményeképpen sor került a kezességvállalásra. Tehát a kezességvállalás ebben az 

esetben is gyakran a főadós megbízásának eredményeképpen jött létre, s a megbízás már jelentős 
társadalmi jelenség volt, de az ebből fakadó követelések (valószínűleg) a Kr.e. 2. század második 

feléig (amikor a mandatum, mint konszenzuál szerződés elismerésre került) még nem voltak a 

megbízási szerződésre hivatkozva peresíthetőek. Lehetséges, hogy – ahogy azt később látni fogjuk – a 

praetor ezért az ezt megelőző időszakban a preklasszikus korban egy in factum actiót adott a kezesnek 

a főadóssal szemben a megtérítési igényének érvényesítésére. (Vö. Watson: Contract of Mandate…, 

8-9.o., 11-.16.o., 84-86.o.; Giménez-Candela: Mandatum…, 170, 172.o., Neumann: Der 

Bürgenregress…, 26.o.) Később azonban a kezességvállalás mögött meghúzódó megbízásból, mint 

háttérjogviszonyból fakadó követelések is peresíthetővé váltak, s a kezes számára megadott in factum 

actio alkalmazási köre valószínűleg beleolvadt az általános actio mandati contrariáéba.  
101 Lásd korábban erről Újvári: A kezes megtérítési igénye…,  47-79.o. 
102 Frezza: Le garanzie personali, 166.o. 
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a főadós viszonylatában) fennállt a mandatum. Ugyanakkor a kezes számára a 

megbízásból eredően a megbízóval (általában a főadóssal) szemben igénybe 

vehető actio mandati (contraria) vizsgálata során elsősorban a fideiussióhoz 

kapcsolódó szöveghelyek kerülnek előtérbe, részben ennek a kezességi 

típusnak a nagyobb jelentősége, részben pedig a fideiussióra vonatkozó 

forráshelyek nagyobb száma miatt.
103

  

 

3.1. A kezes actio mandatija: hagyományos actio mandati contraria, vagy 

külön formula? 

 

Régóta vitatott kérdés a szakirodalomban, hogy a kezességvállalással 

megbízott személy a teljesítés után a hagyományos actio mandati contrariával 

érvényesíthette-e a megtérítési igényét, vagy erre a célra az actio mandatinak 

egy külön változatát hozták létre.  

Az uralkodó álláspont szerint a kezes megtérítési igényének érvényesítésére 

egy külön formulát (a gyakoribb feltételezések szerint az actio mandati 

contraria egy in factum concepta változatát) hoztak létre, amely azonban az 

Edicum Perpetuumban szintén a „Mandati”cím alatt szerepelt.
104

 

Bár a források kifejezetten nem utalnak egy ilyen külön formula létezésére,
105

 

azonban az elmélet képviselői úgy vélik, hogy néhány forrás, közvetve mégis 

egy külön formula létére enged következtetni.  

 

3.1.1. A külön formula mellett szóló érvek összefoglaló áttekintése 

 

A jobb áttekinthetőség érdekében az alábbiakban a szakirodalomban 

megtalálható, a külön formula létezése mellett általában felhozott érvek 

vannak csokorba szedve, hogy átfogó képet kaphassunk arról, hogy milyen 

                                                             
103 Ez az aránybeli eltolódás a fideiussio javára részben azzal is indokolható, hogy a kompilátorok az 

interpolációs tevékenységük során a sponsiót általában a fideiussióval helyettesítették. Lásd erre pl. 

Frezza több szövegrekonstrukciós kísérletét. (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 162-166.o.) 
104 Neumann: Der Bürgenregress…, 20.o.; Kreller: AcP. Bh. 13. Bd., 118-141.o.; Reichard: Die Frage 

des Drittschadensersatzes…, 247.o. 
105 Giménez-Candela: Mandatum…, 174.o. 
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rendszertani, formai, és tartalmi sajátosságokra szoktak hivatkozni azok, akik 

egy a kezes számára rendelkezésre álló, az actio mandati contraria mintájára 

létrehozott in factum actio mellett érvelnek.  

Az egyes szerzők ezen érvekhez való viszonyulása egy későbbi alfejezetben 

kerül részletesebb bemutatásra.  

 

A külön formula mellett általában az alábbi öt érvet
106

 szokták felhozni az 

irodalomban:  

 

3.1.1.1. Az ulpianusi szöveghelyek egymáshoz való viszonya  

 

Otto Lenel úgy gondolta, hogy az actio mandati contrariának volt egy in 

factum concepta formulája, amellyel a kezes a megtérítési igényét 

érvényesíthette. Ezen állítás mellett szóló érvként ő hozta fel először azt, hogy 

miután Ulpianus edictum-kommentárjának 31. könyvében az actio directa 

tárgyalásával végzett, egy külön bekezdésben beszél a fideiussorok és a 

mandatum qualificatum esetén a megbízók megtérítési igényéről, s a számukra 

rendelkezésre álló actio mandatiról (D.17,1,10,11-13. és D.17,1,12pr.-

D.17,1,12,6), és ezután (D.17,1,12,7) úgy folytatja tovább, mintha addig még 

egyáltalán nem esett volna szó az actio mandati contrariáról.
107

 

  

                                                             
106 A felsorolt érvek közül jelen alfejezetben csupán az első kettő kerül bővebben kifejtésre. A további 

három érv, amely kifejezetten a kezes számára biztosított actio mandati megadásának a feltételeire, ill. 

a kereset sajátosságaira vonatkozik, azért nem kerül jelen alfejezetben részletesebb kifejtésre, mert 

ezek a sajátosságok egy későbbi alfejezetben a vonatkozó szöveghelyek exegézise révén a kezes 

(megbízott) és a főadós (megbízó) belső jogviszonyának kapcsán kerülnek majd részletes bemutatásra. 

A jelenleg tárgyalt alfejeztben így ezek a jellegzetességek pusztán megemlítésre kerülnek, 

lábjegyzetben utalván a kapcsolódó szöveghelyekre.  
107 Lenel: EP, 296-297.o.; Emunds: Solvendo…, 110-111.o.; Neumann: Der Bürgenregress…, 22.o. 

Mások azonban azzal érvelnek, hogy a D.17,1,12,7 interpolált, s vitatják egy in factum concepta actio 

létét. Lásd Beseler: SZ. 45., 256-257.o.; Donatuti: Studi I.2., 356-357.o. 
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3.1.1.2. A szöveghelyek közti ellentmondás az actio mandati infamáló 

hatása kapcsán 

 

Kaser az actio mandati infamáló hatásával kapcsolatosan vizsgálja a külön 

formula kérdését. A Digesta két szöveghelye ugyanis ellentmond egymásnak, 

ami miatt az actio mandati contraria infamáló hatása vitathatóvá válik: 

 

D.3,2,6,5  

„Ulpianus 6 ad ed. – »Mandati condemnatus«: verbis edicti notatur non 

solum qui mandatum suscepit, sed et is, qui fidem, quam adversarius secutus 

est, non praestat. Ut puta fideiussi pro te et solvi: mandati te si condemnavero, 

famosum facio.” 

 

Ulpianus szerint az edictum „mandati condemnatus” kifejezése alapján nem 

csupán az szenved el becsületcsökkenést, aki egy megbízást elvállalt, hanem 

az is, aki a szavát, amire a másik fél hagyatkozott, nem tartja. Például, ha 

valaki egy másik személyért kezességet vállalt és fizetett, ha a másikkal 

szemben az actio mandatit megindítja, és az utóbbit marasztalják, a másik 

infámissá válik.  

 

A szöveghely az actio mandati (contrariá)-ra utal, amellyel a fideiussor a 

teljesítés után a megtérítési igényét érvényre juttathatta a főadóssal szemben. 

Az ennek során történő marasztalás pedig közvetett infamiát eredményezett. A 

problémát az jelenti, hogy a következő, szintén Ulpianustól származó 

szöveghely viszont egyértelműen kimondja, hogy az actiones contrariae 

esetében a marasztalás nem infamál:
108

 

  

                                                             
108 Kaser: SZ.100., 128-129.o. 
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D.3,2,6,7  

„Ulpianus 6 ad ed. – Contrario iudicio damnatus non erit infamis: nec 

immerito. Nam in contrariis non de perfidia agitur, sed de calculo, qui fere 

iudicio solet dirimi.”  

 

Itt Ulpianus azt írja, hogy egy contrarium iudicium alapján marasztalt személy 

nem válik infámissá, és ez így nem igazságtalan, mivel a contraria actiókkal 

nem becsületszegés miatt perelnek, hanem elszámolás céljából,
109

 amely 

általában az eljárás egyetlen tárgyát képezi.  

 

Az ellentét feloldásának elvileg több lehetősége van. Egyesek úgy vélik, hogy 

az actio mandati contraria infamáló hatása általánosan igaz, és a D.3,2,6,7 

interpolált.
110

 Mások
111

 szerint viszont a D.3,2,6,5 interpolált, a benne 

megfogalmazott infamia pedig az actio depensire, vagy annak hatására 

vezethető vissza.
112

  

Az ellentét feloldásának a legvalószínűbb, és leglogikusabb módja azonban 

többek szerint annak a feltételezése, hogy a D.3,2,6,5 az actio mandati 

contrariának a kezes megtérítési igényének érvényesítésére szolgáló külön 

formulájára, a D.3,2,6,7 pedig az általános actio mandati contrariára 

vonatkozik.
113

 

                                                             
109 Vö. Kroppenberg: SZ. 126., 302-304.o. 
110 Vö. Schulz: Interpolationenkritische Studien, 18-21.o.; Vö. Provera: Contributi…, 68-69.o. 

Schneeberger is elismeri az actio mandati contraria infamáló hatását abban az esetben, ha a megbízó 

maga okoz rosszhiszeműen kárt a megbízottnak, vagy rosszhiszeműen megtagadja a megbízott 

kárának, kiadásainak megtérítését. (Schneeberger: Der Einfluss…, 26-27.o.) Helyeslőleg: Spengler: 

SZ. 111., 612.o.; Provera szerint a klasszikus korban mindkét fél infámissá válhatott, ha marasztalták a 

mandatumból eredően, s ez csupán a posztklasszikus korban változott meg. (Provera: Contributi…, 

69.o.) 
111 Eisele szerint az eredeti szöveg kizárólag az actio depensiről szólt, és azt helyettesítették a 
kompilátorok az actio mandati contrariával. (Vö. Eisele: SZ. 11., 14-15.o.) Albanese szintén 

interpoláltnak tartja a szöveghelyet, és az actio depensire volnatkozó ulpianusi szöveghelyet véli az 

átalakítás alapjának. Ugyanakkor a D.3,2,6,7 és a D.3,2,1 szöveghelyeket eredetine tatja, és így a 

D.3,2,1-ben szereplő „non contraria iudicio” megfogalmazást az edictumból származónak tekinti. 

(Vö. Albanese: Scritti giuridici I., 949-961.o.) 
112 Kaser: SZ.100., 128-129.o. 
113 Kaser: SZ.100., 128-129.o. Kaser szerint az, hogy a contraria actiók, így az általános actio mandati 

contraria kivételt képeztek az infamia alól, nem állt az edictumban (Kaser szerint ugyanis a D.3,2,1 

vonatkozó része interpolált), de egy általánosan elismert jogtudósi interpretáción alapult. Azonban a 

regresszkereset esetében alkalmazott kivétel érthető, ha feltételezzük, hogy az kezdetben nem állt 

kapcsolatban a mandatumról szóló edictummal. (Vö. Kaser: SZ.100., 129.o.) Unterholzner: 
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Schwarz szerint az mindenképpen egyértelmű, hogy az actio mandati 

contraria általánosan nem infamálhatott. Tipikus eset volt ugyanis, hogy a 

megbízott egy libertinus volt, az pedig szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy 

az ügy urát a libertinusának az actio contrariája infamálja. Ráadásul a 

megbízott általában csak azért indított keresetet, mert a megbízó vagy a 

kiadások szükségességét, vagy a megbízottnál maradt előnyök mértékét 

vitatta. Ugyanakkor, ha a főadós, akinek a megbízása alapján a kezes elvállalta 

a kezességet, megtagadta a regresszt, akkor valóban fennáll a „fides rupta”, 

ill. a „perfidia” esete.
114

 

Schwarz úgy véli, hogy ha igaz az a feltételezés, hogy a kezes megtérítési 

igényét szolgáló speciális in factum actio a megbízás nélküli kezességvállalás 

esetén volt megadva a megtérítési igény érvényesítésére, akkor ez nem esett a 

D.3,2,6,7 alá, mivel az nem volt contrarium iudicium. Ugyanakkor nehezen 

lehetne megmagyarázni, hogy miért van a megbízás nélküli 

kezességvállalásnál a kezes javára történő marasztalásnak infamáló hatása, ha 

a megbízás alapján történőnél nincs, így Schwarz szerint Ulpianus a D.3,2,6,5-

ben azért fejezte ki magát olyan általánosan, mert a kezességből származó 

valamennyi megtérítési esetet ennek a hatálya alá akart vonni.
115

 

 

A szöveghelyek alapján az mindenképpen valószínűnek tűnik, hogy a 

fideiussor megtérítési igényének érvényesítésére szolgáló actio mandatinak 

infamáló hatása volt. Ezt a tényt az egyes szerzők más-más okokra vezetik 

vissza. 

Kübler szerint az ok abban keresendő, hogy ez a kereset a sponsor számára az 

actio depensi mellett állt rendelkezésre, amely infamált. Így az igazságérzet 

                                                                                                                                                                             
Zusammenstellung…,  809.o. Lásd még Kübler: SZ. 38., 84-87.o.; Emunds: Solvendo…, 112.o.; 

Kreller: AcP. Bh. 13. Bd., 120-138.o.; Provera: Contributi…, 69.o. Neumann azonban úgy véli, hogy a 

kereset nem pusztán a kezes megtérítési igénye esetén infamált (D.3,2,6,5), hanem valamennyi actio 

mandati contraria in ius concepta esetében megvalósult az infamáló hatás. S lehetségesnek tartja, 

hogy a D.3,2,6,7-ben Ulpianus csupán az eredetileg in factum koncipiált contraria actiókról beszél, 

amelyek még nem tartalmaztak bona fides-klauzulát. (Vö. Neumann: Der Bürgenregress…, 117-

121.o.) 
114 Schwarz: SZ. 71., 211-212.o. 
115 Schwarz: SZ. 71., 211-212.o 
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megkövetelte, hogy ebből a szempontból az actio mandati contrariának 

azonos hatása legyen, mint az actio depensinek, akkor is, ha nem a sponsor, 

hanem a fideiussor akarja a megtérítési igényét érvényesíteni.
116

 Geib és Nörr 

is az actio mandati actio depensihez való viszonyára vezeti vissza az előbbi 

infamáló hatását.
117

 

Kaser szerint azonban az infamia oka az adós „kiemelt jóhiszeműségi-

kötelezettsége”. Szerinte ugyanis a kezes nagy szolgálatot tett az adósnak 

azzal, hogy kezességet vállalt, és ezzel a biztosítékkal lehetővé tette számára, 

hogy kölcsönt kapjon a hitelezőtől, mindezzel jelentős kockázatot vállalva. A 

tisztesség ezek után azt követeli meg a főadóstól, hogy az mindent tegyen meg 

annak megakadályozására, hogy a hitelező a kezestől követelje a szolgáltatást. 

Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, „fokozott 

hűségszegést”
118

 követ el a kezessel szemben, ami alapot ad az infamiára.
119

 

Sokolowski és Donatuti szerint is a bizalmi viszony megsértése indokolta a 

marasztalással járó súlyos következményeket.
120

 

Szerintem a fentebb felsorolt okok valójában ugyanarra a közös nevezőre 

vezethetők vissza. Valószínű, hogy a sponsor számára rendelkezésre álló actio 

depensi jelentette a mintát a fideiussor actio mandatijának infamáló hatásához, 

de mivel minden bizonnyal az actio depensi esetében is szerepet játszott a 

becsületcsökkenésben az a tényező, hogy a főadós a kezességet elvállalni kész 

sponsor bizalmával visszaélt akkor, amikor nem maga fizette ki a tartozását, s 

azt a kezesnek sem térítette később meg, ugyanezen bizalmi viszony 

megsértése képezte az okát a fideiussor által indított kereset infamáló 

hatásának is.  

  

                                                             
116 Kübler: SZ. 38., 84-87.o. 
117 Geib: Zur Dogmatik…, 159.o.; Nörr: Mandatum…, 19.o. Lásd még Kaser: SZ. 73., 238-241.o. 
118 „qualifizierter Treubruch” (Vö. Kaser: SZ.100., 129.o.) 
119 Kaser: SZ.100., 129-130.o. 
120 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 93-94.o.; Donatuti: Contributi alla teoria del mandato…, 

Parte 1, 146-161.o. A tanulmány recenzióját lásd San Nicolò: SZ. 49., 525-527.o. 
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3.1.1.3. A kereset egyéb sajátosságai, mint a külön formula melletti 

további érvek 

 

Az előzőek mellett van néhány további olyan sajátossága is a fideiussor 

megtérítési igényének érvényesítésére szolgáló keresetnek, amelyek eltérnek a 

megbízás általános szabályaitól,
121

 és egyes szerzők szerint egy in factum actio 

megadása mellett szólnak.  

 

A kereset megadásához elegendő volt, ha a jelen lévő főadós eltűrte (pati) a 

kezességet, nem kellett a kezest kifejezetten megkérnie a 

kezességvállalásra.
122

 

 

A főadóssal szembeni kereset feltételezi a „solvere pro reo”-t
123

 (a 

főadósért/helyett történő teljesítést)
124

 és azt, hogy a kezes részéről „pecuniam 

abesse”
125

 (vagyoncsökkenés) következzen be. 

 

                                                             
121 Emunds: Solvendo…, 111.o. 
122 D.17,1,6,2; D.17,1,53; D.50,17,60; C.4,35,6; Emunds: Solvendo…, 111.o.; Partsch: Griechisches 

Bürgschaftsrecht…, 1., 274.o.; Kreller: SZ. 66., 63.o.; Kreller: AcP. Bh. 13. Bd., 124.o.; Kaser: SZ. 

100., 131.o. Ugyanakkor Gimémez-Candela (Giménez-Candela: Mandatum…, 171-175.o.), Watson 

(Watson: Contract of Mandate…, 62-64.o.) és Donatuti (Donatuti: Contributi alla teoria del 

mandato…, Parte 1., 3-37.o.) is úgy véli, hogy abban az esetben, ha a főadós eltűrte a 

kezességvállalást, a jogtudomány vélelmezte a megbízás meglétét.  
123 D.17,1,10,11; D.17,1,12,4; D.17,1,14pr.; D.17,1,22pr.; D.17,1,29pr.; D.17,1,29,1; D.17,1,29,2; 

D.17,1,29,3; D.17,1,29,6; D.17,1,26,5; D.17,1,37; D.17,1,47,1; D.17,1,48pr.; C.4,35,2; D.34.3,11; 

D.42,5,7; D.15,1,9,8; Gai.3,127. A kezesnek a D.17,1,12,1; D17,1,12,2; D.17,1,26,3; D.17,1,50pr. 

esetében akkor is megtérítési igénye keletkezik a főadóssal szemben, ha egy harmadik személy teljesít 

a kezes helyett. A kezes puszta marasztalása csupán a kései klasszikus kortól keletkeztetett megtérítési 
igényt: C.4,35,6.; D.46,1,45 (Más esetekben csak akkor ismerték el ezt, ha a kezes a hitelező 

örökösévé vált: D.17,1,11.) Egyéb tényállásokat csupán esetről-esetre ismertek el: a tartozás elengedés 

témakörében a D.17,1,10,13 szemben áll a D.17,1,12pr.-rel, a delegatio obligandi esetkörében a 

D.17,1,26,2 és a letétbe helyezés esetén a D.46,1,64 és a D.17,1,56,1. Ezek elbírálása során az a 

döntő, hogy a tényállások egyenértékűnek bizonyulnak-e a solutióval: D.17,1,26,3; D.46,1,21,5. (Vö. 

erre vonatkozóan Emunds: Solvendo…, 111-112.o.) 
124 Kaser: SZ. 100., 125-126.o.; Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, 1., 274-275.o.; Kreller: SZ. 

66., 63.o. 
125 D.17,1,26,2; D.17,1,47pr.; Lenel: EP, 297.o.; Emunds: Solvendo…, 112.o.; Kreller: SZ. 66., 63.o.; 

Kreller: AcP. Bh. 13. Bd., 124.o.; Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, 1., 274-275.o.; Partsch: 

Studien…, I.,  33.o. 
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Továbbá a mandatumra vonatkozó általános szabályoktól
126

 eltérően kizárt a 

kezes arra irányuló igénye, hogy a főadós még a teljesítését megelőzően 

mentesítse a kötelezettsége alól (legalábbis a klasszikus korban).
127

 

 

3.1.2. A külön formula létével kapcsolatos véleménykülönbségek a 

szakirodalomban  

 

A kezes regresszjogának érvényesítését szolgáló in factum actio 

szükségessége tekintetében a fenti érvek ellenére is megoszlanak az 

álláspontok. Az alábbiakban a fenti érvekhez történő, a szakirodalomban 

szereplő viszonyulások bemutatása következik.  

 

3.1.2.1. A külön fomula létét vitató vélemények 

 

Egyesek szerint
128

 szükségtelen volt egy külön formula a kezes megtérítési 

igényének érvényesítésére, mert ezt a funkciót az actio mandati contraria is be 

tudta tölteni.  

 

Giménez-Candela is ezen a véleményen van, amikor azt állítja, hogy a teljesen 

hagyományos actio mandati contraria szolgált a kezes regresszjogának 

                                                             
126 D.17,1,45pr.; D.17,1,45,2; D.17,1,45,3; D.17,1,45,5. A kezes mentesítés iránti igényére először 

Diocletianusnál található utalás: C.4,35,10. Szintén posztklasszikus a D.17,1,38,1. (Emunds: 

Solvendo…, 111.o.) 
127 Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, 1., 274-275.o. A hagyományos megbízott esetében az 

actio mandati contraria már akkor is megindítható volt, amikor a megbízott csupán elvállalt a 

megbízás teljesítése során egy kötelezettséget, annak érdekében, hogy a megbízó mentesítse őt a 

kötelezettség alól, mivel egy kötelezettség elvállalása is megvalósította tágabb értelemben véve az 
absentia pecuniae tényállását. Az adpromissor azonban csupán a hitelező kielégítését követően 

indíthatta meg a főadóssal szemben az actio mandatit. Donatuti úgy véli, hogy ez a kezességvállalásra 

adott megbízás tárgyával magyarázható, ugyanis ebben az esetben a megbízás a kezességvállalásra és 

a kötelem teljesítésére irányul, így az a kezes fizetéséig még nem teljesül. Vagyis, ha a kezes 

követelhetné, hogy a főadós a kötelezettség alól mentesítse őt, az szemben állna a kezesség céljával, s 

így a vállalt megbízással is. (Vö. Donatuti: Contributi alla teoria del mandato…, Parte 1., 38-134.o.) 
128 Beseler: SZ. 45., 256-257.o.; Donatuti: Contributi alla teoria del mandato…, Parte 1., 1-161.o.; 

Donatuti: Studi I.2, 356-357.o.; San Nicolò: SZ. 49., 525-527.o. Úgy tűnik, hogy ezen a véleményen 

van Bossowski (von Bossowski: Die Abgrenzung…, 12-13.o.), Feenstra (Feenstra: Die Bürgschaft..., 

318.o.), Talamanca (Talamanca: Istituzioni…, 576.o.), Marrone (Marrone: Istituzioni…, 579.o.), 

Bessenyő (Bessenyő: Római magánjog, 453.o.) és Siklósi (Siklósi: A fizető kezes…, 44-48.o.) is. 
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érvényesítésére,
129

 s úgy véli, hogy ez a kereset abban az esetben is a kezes 

rendelkezésére állt, ha a főadós csupán eltűrte a kezességvállalást. Ugyanis 

Giménez-Candela szerint a jogtudomány vélelmezte egy megbízás fennállását, 

ha a kezes a főadós helyett fizetett.
130

 

Giménez-Candela arra is felhívja a figyelmet, hogy a forrásokban nincs nyoma 

egy sajátos in factum actiónak. Nem zárja ki, hogy ez annak a következménye, 

hogy a legtöbb forrás a (kései) klasszikus kori jogtudomány időszakából 

származik, amikor az említett kereset már (egyes álláspontok szerint) eltűnt, 

de Giménez-Candela úgy véli, hogy ha egy ilyen sajátos in factum actio 

létezett volna, annak mégis maradtak volna nyomai, mint más ilyen jellegű 

kereseteknek is.
131

 

Emunds szerint azonban az, hogy az in factum actiót a források nem jelölik 

ilyen keresetként, részben valószínűleg a klasszikus kori jogtudósok 

nyelvhasználatával indokolható. A kereset ugyanis az edictumban a 

„Mandati” cím alatt áll, és egyértelműen elhatárolható alkalmazási területe 

van, így a félreértés veszélye nélkül is jelölhető actio mandatiként, s ha nem a 

kereset-formula sajátosságain van a hangsúly, az in factum járulék el is 

hagyható. A formuláris eljárás végével pedig ennek teljesen megszűnt a 

jelentősége.
132

 

  

                                                             
129 Elméletének egyik igazolásaként hozza fel a következő szöveghelyet:  

D.17,1,10,11 

Ulp. 31 ad ed. – „Fideiussores et mandatores et sine iudicio solverit, habent actionem mandati.”  

Giménez-Candela szerint itt Ulpianus egyértelműen kimondja, hogy a kezes és a megbízott egyaránt 
actio mandatival élhet. Azáltal, hogy közösen említi a megbízottat és a kezest a kereset 

vonatkozásában, egyértelművé teszi, hogy mindkettőjük számára ugyanaz a keresettípus áll 

rendelkezésre, ez pedig nem más, mint az actio mandati contraria, amivel a megbízott általában 

élhetett. (Vö. Giménez-Candela: Mandatum…, 170-171.o.) Giménez-Candela azonban nem veszi 

észre, hogy Ulpianus nem megbízottról, hanem megbízóról beszél (mandatores), ami alatt minden 

bizonnyal a mandatum qualificatum kezesi pozícióban lévő megbízóját érti. Így ez a szöveghely nem 

annyira a kezes és a „hagyományos” megbízott között, hanem sokkal inkább a kétfajta „kezes” 

helyzete között von párhuzamot. 
130 Giménez-Candela: Mandatum…, 171-175.o. 
131 Giménez-Candela: Mandatum…, 174.o. 
132 Emunds: Solvendo…, 112.o. 
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3.1.2.2. A külön formula léte melletti vélemények 

 

Az actio in factum változat mellett állást foglaló korábbi szerzők közül 

érdemes megemlíteni Unterholzner és Lenel mellett Geibot is, aki szerint a 

kezes számára létrehozott actio mandati egy speciális in factum concepta actio 

volt, amelyet általában a mandatumból eredő sajátosságok jellemeztek, 

azonban mégis voltak sajátos jellegzetességei. Ilyen volt az infamáló hatás, a 

vagyoncsökkenés, mint feltétel, valamint az a tény, hogy ezt a keresetet 

nagyon könnyen megadták a kezesnek – szinte valamennyi alkalommal, 

amikor a kezességvállalás nem az adós akarata ellenére történt,
133

 sőt még 

akkor is, ha a kezesnek az adós fizetséget ígért a kezességvállalásért.
134

 

Geib lehetségesnek tartja, hogy a kezes megtérítési igényének érvényesítésére 

szolgáló kereset sajátosságai azzal magyarázhatók, hogy az régebbi kereset 

volt, mint a hagyományos actio mandati contraria, mivel a mandatum mint 

kötelem csak később vált peresíthetővé. Így ez a kereset részben a régi, 

infamáló hatású actio depensi jellegzetességeit vette át. Ezzel magyarázhatóak 

tehát a regresszkereset eltérései a hagyományos actio mandati contrariától. A 

hasonlóságok pedig szerinte azzal indokolhatóak, hogy a mandatum 

jellegzetességeit az adott regresszkeresetre is alkalmazni kellett, méghozzá 

azért, mert a kezességvállalás szempontjából alapvető jelentősége volt a 

megbízási jogviszonynak, amely már a kezes marasztalása, vagy annak 

fizetése előtt is érvényesült.
135

 

Az újabb szerzők közül Partsch,
136

 Levy
137

 és Kreller
138

 is amellett foglal 

állást, hogy a praetor kifejezetten a kezes regresszjogának érvényesítésére egy 

                                                             
133 D.17,1,6,2 
134 D.17,1,6,7; Geib: Zur Dogmatik…, 158-159.o. 
135 Geib: Zur Dogmatik…, 159-160.o. 
136 Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, I., 274.o.; Partsch: Studien…, I., 29.o., 33.o. 
137 Levy: Sponsio…, 207.o. 
138 Kreller a formulát a következőképpen rekonstruálja: „Si quis passus est alium pro se interveniere, 

si quid pro eo solverit, eius reciperandi causa iudicium eo homine dabo.” Szerinte ez a formula egy 

olyan összegű condemnatiót tartalmaz, amilyen pénzösszeget a kezes „elvesztett” (abest), amennyiben 

a teljesítése (solvere) révén a főadóst megszabadította a kötelemtől. Feltéve, hogy az adós a kezes 

fellépését helyeselte, még akkor is, ha erre kifejezetten nem kérte fel. (Kreller: SZ. 66., 63.o.) 
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külön in factum concepta formulát hozott létre. Ennek feltételeit Kreller a 

következők szerint foglalja össze: a kereset megadásához szükséges a főadós 

legalább hallgatólagos beleegyezése a kezességvállalásba, másrészt a főadós 

szabadulása a kötelemből a kezes tevékenysége révén, végül pedig egy 

vagyoni ráfordítás, amely a kezes említett tevékenysége által keletkezett.
139

 

Ugyanakkor Kreller azon a véleményen van, hogy a külön formula mellett a 

megbízott kezesnek a iudicium contrarium is a rendelkezésére állt. Annak 

alkalmazása azonban azt eredményezte, hogy lemondtak az in factum 

concepta formulával járó valószínű bizonyítási könnyebbségekről, továbbá a 

iudicium contrarium nem fenyegette a főadóst infamiával, viszont a kezes nem 

pusztán a kiadásai/költségei megtérítését követelhette, hanem kártérítést is.
140

 

 

3.1.2.3. Közvetítő álláspontok 

 

Watson szerint elképzelhető, hogy felesleges lett volna egy külön formula, 

mert a megbízási szerződés bonae fidei formulája elegendő volt a kezes 

megtérítési igényének az érvényesítésére. Ő is említést tesz egy in factum 

formuláról, de szerinte ezt a formulát akkor vezették be, amikor a kezesnek 

még nem volt más módja a megtérítési igénye érvényesítésére. A mandatum, 

mint konszenzuál szerződés keletkezése ugyanis szerinte Kr.e. 123-ra, vagy 

Kr.e. 140-re tehető. Az actio in factum pedig ez előtt az idő előtt létezett, 

akkor, amikor még nem volt megbízási szerződés, bár maga a megbízás már 

jelentős társadalmi jelenség volt, amely tényről irodalmi források is említést 

tesznek.
141

 

Kaser egyfajta közvetítő álláspontot képvisel. Szerinte az actio mandati 

(contrariá)-nak volt egy külön formulája a kezes megtérítési igényének 

érvényesítésére.
142

 Úgy véli, hogy ezen kereset kialakulásának oka egyrészt az 

                                                             
139 Kreller: AcP. Bh. 13. Bd., 124.o. Frezza is az in factum formula mellett foglal állást. (Vö. Frezza: 

Le garanzie personali, 163.o. és passim) 
140 Kreller: AcP. Bh. 13. Bd., 138.o. 
141 Watson: Contract of Mandate…, 8-9.o., 11-.16.o., 84-86.o.; Giménez-Candela: Mandatum…, 170, 

172.o., Neumann: Der Bürgenregress…, 26.o. 
142 Kaser az alábbiak szerint tartja elképzelhetőnek a kereset formulájának szövegét: „Si paret Nm. 

Nm. passum esse Am. Am. pro se fideiubere (fidepromittere, spondere), si quid As. As. pro eo solverit, 
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actio depensi utóhatásán alapszik. Ugyanis az actio depensi pusztán a kezes 

fizetésén és nem a kezességvállalásra adott megbízáson alapult. Ugyanakkor a 

mandatumra vonatkozó edictum regresszkeresete azokat az eseteket is felöleli, 

amelyekben a kezességvállalást a főadós hallgatólagosan eltűrte (intervenire 

pati).
143

 Másrészt pedig az is oka lehetett ennek, hogy a regresszkereset 

alkalmazását (az actio depensivel szemben) valamennyi stipulatiós kezesnek 

lehetővé kellett tenni.
144

 

Kaser szerint azt, hogy a külön formula mikor keletkezett, ill. hogy az 

edictumba pusztán utólag került-e a „Mandati” címszó alá, nem lehet 

eldönteni. Amikor azonban a jogtudósok a „pati”-t (hallgatólagos 

beleegyezést) – talán épp a kezes regresszjogának hatására – általánosan 

bevonták a „mandare” körébe, a külön formula feleslegessé vált, s az 

valószínűleg pusztán a hagyományokhoz való ragaszkodás miatt maradt az 

edictumban. De az is lehet, hogy azért, hogy annak eltörlése révén nehogy 

bizonytalanság jöjjön létre, vagy azért, mert a hozzá tartozó kommentárokat 

továbbra is hasznosnak találták.
145

 

Hasonló véleményen van Nörr is, aki szerint kezdetben egy in factum actio állt 

a kezes rendelkezésére, majd ez a kereset folyamatosan átalakult egy actio 

contrariává, amely azonban továbbra is megőrizte az infamáló jellegét.
146

 

Wittmann szintén úgy véli, hogy a kezes megtérítési igényének 

érvényesítésére eleinte valószínűleg egy in factum actio szolgát, s az actio 

mandati contrariát csak később alkalmazták e célra.
147

 

Ennek oka Wittmann szerint abban rejlik, hogy egy adós azon kérését, hogy 

egy másik személy vállaljon érte kezességet, eredetileg egyáltalán nem 

tekintették mandatumnak. Ugyanis szerinte a potenciális kezes már az erősebb 

fizetőképessége és hitelképessége miatt is társadalmilag az adós fölött állt, s 

egy mandatum kezdetben csak akkor jöhetett létre, ha a felek társadalmilag 

                                                                                                                                                                             
quanta pecunia Ao. Ao. abest, tantam pecuniam iudex Nm. Nm. Ao. Ao. condemnato, s. n. p. a.” (Vö. 

Kaser: SZ. 100., 124.o.) 
143 Kaser: SZ. 100., 81.o., 124-126.o.  
144 Kaser: SZ. 100., 131.o.  
145 Kaser: SZ. 100., 81-82.o., 126.o.  
146 Nörr: Mandatum…,19.o. 
147 Wittmann: Die Prozeßformeln…, 42.o., 50.o. 
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megközelítőleg egyenrangúak voltak, vagy a megbízott a megbízónál 

alacsonyabb rendű volt. Így szerinte eredetileg csak akkor keletkezett 

megbízás, ha a megbízó azzal bízta meg a kezest, hogy egy harmadik 

személyért, nem pedig magáért a megbízóért vállaljon kezességet. Ellenkező 

esetben csupán az in factum actiót vehette a kezes a megbízóval szemben 

igénybe.
148

  

Wittmann szerint az in factum concepta formula keletkezésének másik oka 

abban állt, hogy a megbízó nem tudott volna saját magáért kezességet vállalni, 

így a megbízó nem olyan ügylet ellátásával bízta meg a kezest, amelyet maga 

is el tudott volna látni, bár a megbízásnak szűkebb értelemben véve 

valószínűleg csak ilyen ügylet lehetett a tárgya. Ha azonban azzal bízta meg, 

hogy másért vállaljon kezességet, akkor azt a megbízó maga is meg tudta 

volna tenni, így ebben az esetben már megvalósulhattak a szűkebb értelemben 

vett megbízás feltételei.
149

 

Nörr viszont – Wittmannal szemben – úgy véli, hogy a mandatum alapját 

képező amicitia egyrészt ugyan valóban a szociális egyenlőségre utal, 

másrészt azonban a baráti kapcsolatok potenciálisan valamennyi társadalmi 

réteget összeköthetnek nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is.
150

 

Neumann (Watsonnal szemben) azt állítja, hogy a mandatum (s így az actio 

mandati contraria) körülbelül a fidepromissióval egy időben (a Kr.e. 3. század 

közepe táján) keletkezhetett, így mind a fidepromissornak, mind pedig a 

fideiussornak rendelkezésére állhatott a megtérítési igénye érvényesítésére.
151

  

Szerinte (Wittmann elméletével szemben) nem helytálló az az érvelés sem, 

hogy amicitia csupán az azonos rangú személyek között valósulhatott meg, s 

így egy magasabb társadalmi réteghez tartozó személynek nem lehetett 

megbízást adni. S különben sem feltétlenül igaz, hogy a kezes minden esetben 

                                                             
148 Wittmann: Die Prozeßformeln…, 42.o., 45.o., 50.o. 
149 Wittmann: Die Prozeßformeln…, 50.o. Hasonlóképpen érvel Behrends is, aki úgy véli, hogy a 

klasszikus korra jellemző institúcionális gondolkodásmód olyan ügyletekre koncentrálta a megbízást, 

amelyeket a megbízó alapvetően maga is elláthatott volna. Mivel a kezesség nem ilyen ügylet volt, az 

így keletkezett szabályozási hézag vonatkozásában szerinte bizonyos esetekben egy in factum actio 

megadása jelentette a megoldást. (Vö. Behrends: Die Arbeit…, 723-770.o., 736-737.o.; Behrends: 

Fremdbestimmte…, 771-805.o., 782.o.; Behrends: Die bona fides…, 806-839.o., 807.o.) 
150 Nörr: Mandatum…,21.o. 
151 Neumann: Der Bürgenregress…, 124-135.o., 197.o. 
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fizetőképesebb, mint a főadós, ill. az sem egyértelmű, hogy valaki pusztán a 

jobb fizetőképessége miatt magasabb társadalmi osztályba tatozna.
152

 

Neumann szerint a jogtudomány a sztoikus filozófia hatására kezdetben, a 

preklasszikus korban (P. Mucius Scaevola, M. Iunius Brutus és M. Manilius 

idejétől kezdve Quintus Mucius Scaevola idejéig) tágabban értelmezte a 

megbízás fogalmát (melynek alapja általában az amicitia és az officium volt), 

így az actio mandati contrariát a kezes akkor is megkaphatta, ha a főadós csak 

eltűrte a kezességvállalást, de arra kifejezetten nem adott megbízást. S a 

megbízásnak az sem képezte akadályát, hogy a főadós olyan ügy vitelére 

(kezességvállalás) adott megbízást, amelyet maga nem láthatott volna el a 

saját ügyében.
153

 

Később azonban – így Neumann – az ún. „új jogtudomány” képviselői (C. 

Aquilius Gallus és Servius Sulpicius Rufus) a szkeptikus akadémia hatására 

már jobban ragaszkodtak a pontos fogalmakhoz,
154

 s két lépcsőben is 

beszűkítették a mandatum alkalmazási körét. Egyrészt a mandatum 

létrejöttéhez kifejezett megbízásra volt szükség, az ügy vitelének puszta 

eltűrése nem volt elegendő ahhoz, hogy megbízásról lehessen beszélni. 

Másrészt a megbízást csak olyan esetekben lehetett alkalmazni, amely 

esetekben a megbízó elvileg maga is eljárhatott volna, csak valami miatt 

akadályozva volt, így a kezességvállalásnál nem. Ugyanakkor fennmaradt az 

igény a kezes regresszjogának biztosítására. Így mivel az actio depensit csak a 

sponsorok vehették igénybe, a többi kezességi formánál szükség volt a 

keletkezett hiány pótlásaként egy új keresetre, egy in factum actióként 

létrehozott külön formulára.
155

 

Servius után azonban a (kései klasszikus kori) jogtudósok visszatértek a 

mandatum korábbi tágabb értelmezéséhez, s újra megbízásnak fogadták el a 

                                                             
152 Neumann: Der Bürgenregress…, 142-151.o. 
153 Neumann: Der Bürgenregress…, 151-175.o., 194.o. 
154 Behrends: Institutionelles…,  15-50.o., 38-50.o. 
155 Neumann: Der Bürgenregress…, 175-188.o., 194-195.o., 197-199.o. Neumann szerint az in factum 

concepta actio formulája a keletkezésétől az Edictum Perpetuumba történő felvételéig a 

következőképpen nézhetett ki: „Si paret Nm. Nm. passum esse Am. Am. pro se fideiubere 

(fidepromittere, spondere) (…) si quid As. As. pro eo re solverit, quanta pecunia Ao. Ao. abest, tantam 

pecuniam iudex Nm. Nm. Ao. Ao. condemnato, s. n. p. a.” (Neumann: Der Bürgenregress…, 200-

201.o.) 
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kezességvállalás puszta eltűrését is, valamint abban az esetben is lehetett 

megbízást adni, ha az ügyet jellegét tekintve maga a megbízó nem láthatta 

volna el. Így a kezesek újra igénybe vehették az actio mandati contrariát is.
156

  

A külön formula tehát gyakorlatilag feleslegessé vált. Azonban – Neumann 

szerint – Salvius Iulianus azt mégis belevette az Edictum Perpetuumba a 

„Mandati” cím alatt, így az egy actio mandati (in factum conceptá)-vá vált. 

Ezt követően tehát a kezes választhatott: ha csak azt akarta visszakövetelni, 

amit a hitelezőnek kifizetett, akkor továbbra is élhetett a külön formulával. 

Egyébként (ha a megbízásból származó valamennyi követelését érvényesíteni 

akarta) az actio mandati in ius conceptával kellett eljárnia. Ugyanis a külön 

formulával csak azt lehetett követelni, amit a kezes ténylegesen kifizetett a 

hitelezőnek (pecunium abesse).
157

  

 

Mivel a források többnyire csupán egy actio mandati-ról, vagy iudicium 

mandati megadásáról tesznek említést
158

 a kezes részére, igen nehéz 

különbséget tenni a között, hogy mely esetben lehetett szó az actio mandati 

(contraria) in factum concepta változatáról, s mely esetekben az actio mandati 

contraria in ius concepta változatáról.  

Véleményem szerint is alappal feltételezhető, hogy a kezes megtérítési 

igényének érvényesítésére egy actio in factum (mandati contraria) szolgált, 

amely lehetséges, hogy azért jött létre, mert a megbízás később vált 

peresíthetővé, mint a fidepromissio, ill. a fideiussio, s így részben az actio 

depensi mintájára támaszkodva (különösen az infamáló jelleg szempontjából) 

egy in factum actiót hoztak létre, hogy a fizető kezes a regresszjogát 

érvényesíthesse. Ugyanakkor az sem elképzelhetetlen, hogy – Neumann 

álláspontjának megfelelően – ez a kereset csupán a jogtudományban kialakuló 

                                                             
156 Neumann: Der Bürgenregress…, 175-180.o., 195.o. 
157 Neumann szerint a kereset formulájában nem is utaltak külön a mandatumra. Szerinte ugyanis erre 

nem volt szükség. Elegendő volt, hogy a kezes a főadósért kezességet vállalt. (Neumann: Der 

Bürgenregress…, 195-196.o., 200.o.) 
158 A források összesen nyolc helyen említenek egy actio mandati contrariát, vagy egy iudicium 

mandati contrariát: D.17,1,54,1; D.17,1,12,9; C.4,35,4; C.2,18,14; D.3,3,46,5; D.6,2,14; D.17,1,12,7; 

D.17,1,12,8. (Vö. Schwarz: SZ.71., 186.o.) 
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megváltozott szemlélet hatására átmenetileg, mintegy hiánypótlás céljából jött 

létre.  

Bármelyik ok is képezte azonban az in factum concepta formula 

kialakulásának valódi okát, számomra meggyőzőbbnek tűnik a kereset későbbi 

fejlődése tekintetében az az álláspont, hogy ezen sajátos in factum concepta 

actio-változat alkalmazási köre később beleolvadt az általános actio mandati 

contrariáéba, s a fizető kezes számára az actio mandati contraria (is) 

rendelkezésre állt, azzal, hogy ez a kereset annyiban megőrizte a korábbi 

sajátosságát, hogy a főadóst a „fokozott hűségszegése miatt” továbbra is 

infamiával sújtotta.  

 

A következő alfejezetekben annak a részletesebb bemutatására kerül sor, hogy 

az egyes kezességi formák esetében hogyan, milyen feltételekkel vehette 

igénybe a kezes a megtérítési igényének érvényesítésére az actio mandati 

(contraria)-t. 

 

3.2. Az actio mandati (contraria) alkalmazási feltételei az egyes kezességi 

formáknál 

 

3.2.1. Az actio mandati (contraria) és a sponsio  

 

Bár mint láthattuk, a sponsor rendelkezésére állt az actio depensi, ha a főadós 

helyett fizetett, azonban – ahogy azt az alábbi Gaius-szöveghely is igazolja – 

nem ez volt az egyetlen lehetősége arra, hogy fellépjen a főadóssal szemben a 

kifizetett összeg megtéríttetése érdekében:  

 

Gai.3,127 

„In eo quoque par omnium causa est, quode si quid pro reo solverint, eius 

reciperandi causa habent cum eo mandati iudicium; et hoc amplius sponsores 

ex lege Publilia habent actionem in duplum, quae appellatur depensi.”  
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Tehát a fizető sponsornak ugyanúgy rendelkezésére állt az actio mandati, mint 

a fidepromissornak, vagy a fideiussornak.
159

 

Giménez-Candela azt feltételezi, hogy annak ellenére, hogy Gaius ezt a két 

jogeszközt egyidejűként tünteti fel, azok mégsem léteztek párhuzamosan, 

ugyanis szerinte mind a sponsio, mint a kezesség eredeti formája, mind a 

depensum az archaikus korhoz tartozott.
160

 Hasonlóképpen vélekedik 

Pringsheim is.
161

  

Ugyanakkor Kaser szerint bár a fideiussio valóban általánossá vált a Kr.u. 1-2. 

században, ennek ellenére a sponsio gyakorisága csak csökkent, de ez a 

kezességi forma nem tűnt el véglegesen.
162

 Levy szerint pedig igazolható, 

hogy még a 4. században is alkalmazták a sponsiót.
163

  

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ha a sponsornak olyan erős eszköz állt a 

rendelkezésére, mint az actio depensi, akkor miért volt szüksége egy másik 

keresetre is. A válasz valószínűleg abban a tényben keresendő, hogy míg az 

actio depensit a fizető kezes csak az adós védelmére szolgáló hat hónap 

elteltével vehette igénybe, addig az actio mandati a teljesítést követően 

azonnal a rendelkezésére állt.
164

 

 

3.2.2. Az actio mandati (contraria) és a fideiussio 

 

Az idő múlásával (Gaius idejére mindenképpen, de nem kizárt, hogy már 

korábban is) a fideiussio vált a legáltalánosabbá a hagyományos kezességi 

formák közül.
165

 A fideiussornak ugyanakkor – a sponsorral ellentétben – az 

actio depensi nem állt a rendelkezésére, ő a teljesítést követően csak a 

                                                             
159 Eisele: Beiträge…, 25.o. 
160 Giménez-Candela: Mandatum…, 172.o. 
161 Pringsheim: SZ. 42., 293-294.o. 
162 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 327.o. 
163 Levy: Sponsio…, 113-115.o. 
164 Eisele: Beiträge…, 26.o.; Réthey: Kezességi alakok…, 228.o.; Nelson és Manthe azonban – 

számomra nem meggyőzően – azon az állásponton van, hogy a kezes (sponsor, fidepromissor és 

fideiussor) számára rendelkezésre álló  actio mandati contraria is csupán a kezes teljesítését követő 

hat hónap elteltével volt megindítható a főadóssal szemben. (Vö. Nelson – Manthe: Gai Institutiones 

III 88-181, 192.o.) 
165 Erre a következtetésre Nelson és Manthe szerint többek között a Kr.u. 1. és 2. századból származó 

viszostáblák alapján juthatunk. (Vö. Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 155.o.) 
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főadóssal fennálló belső jogviszonya alapján követelhette vissza a kifizetett 

összeget. Ez a jogviszony többnyire egy megbízási szerződésen alapult,
166

 

adott esetben azonban szó lehetett megbízás nélküli ügyvitelről is a kezes 

részéről.
167

  

Amennyiben a kezes egy belső jogviszony eredményeként jutott a keresethez, 

szükséges ennek a belső jogviszonynak a sajátosságait feltárni, különös 

tekintettel a mandatum – mint háttérjogviszony – esetében a kezesség-

specifikus jellegzetességekre. Ez alatt azt a tényt kell érteni, hogy abban az 

esetben, ha a bonae fidei kötelmet keletkezető megbízási szerződésnek egy 

stricti iuris kötelmet keletkeztető fideiussio elvállalása a tárgya, akkor a felek 

kötelezettségeit, így ezek részeként a megbízó (főadós) megtérítési 

kötelezettségét nagymértékben befolyásolja e két jogviszony, és az ezekből 

fakadó kötelezettségek együttesen érvényesülő kettős jellege.
168

 

 

1. ábra – Jogviszonyok fideiussio esetén 

 

                                                             
166 Inst.3,20,6; Vö. Bonfante: Corso di diritto romano, 155.o. 
167 Kremer: Die Mitbürgschaft, 124.o.; Marrone: Istituzioni…, 579.o. 
168 Lásd bővebben Sachers: SZ. 59., 432-497.; Kaser: SZ. 100., 1983, 80-135., 129-130.; Watson: 

Contract of Mandate…, 162-164. Geib: Zur Dogmatik…, 105, 114-115, 125.; Wesener: Labeo 11., 

343-346. 
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2. ábra – Keresetek fideiussio esetén 

 

3.2.2.1. Az actio mandati (contraria) keletkezésének feltételei, kizáró okok 

 

A megbízási szerződés létrejöhetett úgy, hogy maga a főadós adott megbízást, 

de úgy is, hogy egy harmadik személy bízta meg a kezest a főadós érdekében. 

A kezesnek nemcsak akkor volt megtérítési igénye, ha az adós kifejezetten 

felkérte őt a kezességvállalására, hanem akkor is, ha csupán elfogadta a 

kezességvállalást, vagy nem mondott neki ellent, vagyis egyszerűen eltűrte 

(pati) azt.
169

 Ebben az esetben ugyanis az adós hallgatása egyetértésnek 

számított, feltéve, hogy tudott a kezességvállalásról.
170

 Minden esetben 

szükséges volt tehát az adós konszenzusa ahhoz, hogy egy megbízási 

szerződés létrejöttéről lehessen beszélni, ahogy ez a következő forrásból is 

kiderül: 

    

                                                             
169 Giménez-Candela: Mandatum…, 177.o.; Behrends: SZ. 88., 256.o.; Kaser – Knütel: Römisches 

Privatrecht, 272.o. 
170 Kaser: SZ.100., 125-126.o. 
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D.17,1,6,2  

„Ulpianus 31 ad ed. – Si passus sim aliquem pro me fideiubere vel alias 

intervenire, mandati teneor et, nisi pro invito quis intercesserit aut donandi 

animo aut negotium gerens, erit mandati actio.”  

 

A fragmentum
171

 szerint, ha valaki hallgatólagosan beleegyezett abba, hogy 

egy másik személy kezességet vállaljon érte, vagy más módon lépjen fel az 

érdekében, akkor felel az actio mandati alapján, és amennyiben valaki nem a 

főadós akarata ellenére, vagy ajándékozási szándékkal, vagy megbízás nélküli 

ügyvivőként lép fel, akkor megadják neki az actio mandatit.  

Ulpianus tehát olyan kizáró okokról is beszél itt, amelyek miatt a kezes nem 

élhetett az actio mandati (contrariá)-val. Elsőként abban az esetben, ha a 

főadós akarata ellenére (pro invito), másodszor, ha ajándékozási szándékkal 

(donandi animo),
172

 végül pedig, ha megbízás nélküli ügyvivőként (negotium 

gerens) vállalt kezességet.
173

 

 

D.17,1,18  

„Ulpianus 40 ad Sab. – Qui patitur ab alio mandari, ut sibi credatur, mandare 

intellegitur.”  

 

                                                             
171 Neumann szerint a szöveghely alapján bizton állíthatjuk, hogy a kezesség eltűrése létrehozta a 

megbízási jogviszonyt (mandati teneor). Így szerinte a forrás nem a külön formulára vonatkozik. 

(Neumann: Der Bürgenregress…, 153.o.) Kreller azonban meglehetősen merésznek tartja, hogy egy 

teljesen passzív magatartásban megbízást lássanak, de elismeri, hogy az interpolációval nem 

gyanúsított első mondat feltűnő biztonsággal jelenti ki, hogy az idegen kezességvállalás eltűrése 

megalapozza a megbízáson alapuló felelősséget. (Kreller: AcP. Bh. 13. Bd., 122.o.) 
172Talamanca: Istituzioni…, 576.o.; Réthey: Kezességi alakok…, 227.o.; Pringsheim: SZ. 42., 292.o. 

Pringsheim azonban úgy gondolja, hogy az, hogy a kezes regresszjogát attól teszik függővé, hogy az 

nem animo donandi vállalta a kezességet, valójában nem felel meg a klasszikus jognak. Szerinte 
ugyanis egy ilyen kezességvállalás révén az adós lenne a megajándékozott, de magával a 

kezességvállalással még egyáltalán nem gazdagodna. A gazdagodás csak a hitelezőnek a kezes 

részéről történő fizetés során valósulna meg, ez a fizetés azonban nem idegen, hanem a saját kezesi 

tartozás teljesítéseként történik, ami a kezesi stipulatio következményeként jött létre. Másrészt a 

donatio liberando esete sem áll fent, mivel nem egy meglévő igény elengedéséről van szó, hanem a 

regresszjogon alapuló követelés megszerzése marad el, ami azonban nem tekinthető ajándékozásnak. 

(Pringsheim: SZ. 42., 292.o.); Schulz: SZ. 50., 212-248.o., 242.o.; Weibel: Die Correalobligationen…,  

61.o. 
173 Kaser: SZ.100., 125-126,o.; Giménez-Candela: Mandatum…, 173.o.; Sohm: Institutionen…, 492.o.; 

Kreller: SZ. 59., 423-424.o.; Marrone: Istituzioni…, 579.o.;  A szöveghelyhez és az actio mandati 

(contrariá)-hoz lásd Siklósi: A fizető kezes…, 44-48.o. Frezza: Le garanzie personali, 192.o. 
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Ulpianus szerint, ha valaki eltűri, hogy egy másik személy olyan megbízást 

adjon, hogy neki kölcsönt adjanak, úgy tekintik, mintha ő maga adta volna a 

megbízást.  

Ebben az esetben két megbízásról van szó. A kezességvállalásra egy 

mandatum qualificatum keretében kerül sor. Ennek során a megbízó-kezes 

megbízza a hitelező-megbízottat, hogy egy harmadik személynek adjon 

kölcsönt. A főadós erre nem kérte meg kifejezetten a kezest, pusztán eltűrte 

(patitur) a (megbízás formájában történő) kezességvállalást. Ebben az esetben 

Ulpianus szerint úgy kell tekinteni, mintha ő maga adott volna megbízást a 

kezességvállalásra.
174

  

A jelenlévő főadósnak tehát csak a kifejezett tilalma, ill. ellentmondása zárta 

ki vele szemben az actio mandati érvényesíthetőségét, így ha a főadós jelen 

volt a kezességvállalásnál, és azt nem utasította vissza, inkább meglévőnek 

tekintették az adós konszenzusát, hogy ezzel is megkönnyítsék a fizető kezes 

helyzetét.
175

 

Ez olvasható ki az alábbi fragmentumból is: 

 

D.17,1,53  

„Papinianus 9 quaest. – Qui fide alterius pro alio fideiussit praesente et non 

recusante, utrosque obligatos habet iure mandati: quod si pro invito vel 

ignorante alterutrius mandatum secutus fideiussit, eum solum convenire potest 

qui mandavit, non etiam reum promittendi: nec me movet, quod pecunia 

fideiussoris reus liberetur: id enim contingit et si meo mandato pro alio 

solvas.”  

 

                                                             
174 Elméletileg elképzelhető, hogy a főadós csupán utólag szerzett tudomást az érdekében történő 

kezességválallásról, s azt utólag eltűrte a jogviszony fennállását, s ilyenkor fikcionálták a megbízás 

meglétét. Azonban a többi vonatkozó fragmentum (D.4,1,6,2; D.17,1,20,1 és analógia révén a 

D.17,1,50pr.) tükrében valószínűbbnek tűnik, hogy ha a főadós csupán utólag értesült a 

kezességvállalásról, azt eltűrte, inkább az actio negotiorum gestorumot adtak meg a kezesnek a 

főadóssal szemben. Lásd ezzel kapcsolatosan: Frezza: Le garanzie personali, 192-195.o. 
175 Behrends: SZ. 88., 256.o.; Vö. Schmieder: Duo rei, 251.o. Giménez-Candela szerint az első 

esetben vélelmezték a megbízás létrejöttét. (Giménez-Candela: Mandatum…, 174-175.o.) 
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Papinianus szerint, ha valaki egy harmadik személy kérésére egy másik 

személyért kezességet vállalt, aki jelen volt, de nem mondott ellent, akkor 

mindketten kötelezettek lesznek a megbízási jog szerint. Ha azonban a másik 

személy (főadós) akarata ellenére, vagy annak tudta nélkül vállal kezességet a 

megbízás teljesítéseként, akkor csak azzal szemben léphet fel a kezes, aki a 

megbízást adta, az adóssal szemben nem. És Papinianust az sem ingatja meg, 

hogy az adós a fideiussor pénze által szabadul a kötelemből. Ugyanis ez 

történik akkor is, ha a valaki egy személy megbízása alapján egy másik 

személyért fizet.
176

  

A szöveghely
177

 két tényállást tartalmaz. Az első esetben a kezes egy 

harmadik személy kérésére kezességet vállalt a főadósért, aki jelen volt, de 

nem mondott ellent. Papinianus szerint ebben az esetben mindkét személy, 

tehát a tulajdonképpeni megbízó, és a főadós is kötelezett lesz a megbízási 

szerződés alapján.  

A másik tényállás szerint a kezes a harmadik személy felkérésére, de a főadós 

tudta nélkül, vagy akarata ellenére vállalt kezességet. Ekkor a megbízott 

(kezes) csak a megbízóval szemben érvényesítheti a kezességvállalással 

kapcsolatosan felmerült igényeit a megbízás alapján, az adóssal szemben 

nem.
178

 Úgy véli, hogy ezen nem változtat az a tény sem, hogy az adós a kezes 

                                                             
176 Frezza: Le garanzie personali, 192-193.o. 
177 Neumann szerint ebben a szöveghelyben sem utal semmi arra, hogy egy külön formulát adtak 

volna a kezesnek. (Neumann: Der Bürgenregress…, 156.o.) 
178 Papinianus tehát elutasítja annak a lehetőségét, hogy egy megbízás nélküli ügyvitelből származó 

keresetet érvényesíthessen egy harmadik személy által megbízott (kezes) az ügy urával (főadós) 

szemben. (Vö. Mayer-Maly: SZ. 86., 431.o.) Kreller szerint az actio negotiorum gestorum elutasítása 

azzal indokolható ebben az esetben, hogy ezt a keresetet Papinianus csak akkor akarja rendelkezésre 

bocsátani, ha az jelentős méltányossági okokkal támasztható alá, így különösen, ha a rendes 

regresszjogot valamilyen okból nem lehet érvényesíteni. (Kreller: SZ. 59., 428-429.o.) Hasonlóan 

vélekedik Partsch is, aki szerint az volt a főszabály, hogy a klasszikus korban csak ott jöhetett 
számításba egy negotiorum gestio, ahol a mandatum hiányzott, vagy érvénytelen volt. Ennek az 

elméletnek felel meg szerinte az a tény is, hogy abban az esetben, ha valaki egy harmadik személy 

megbízása alapján járt el, az ügy urával szemben nem kaphatta meg az ediktális actio negotiorum 

gestorumot, hanem csupán annak egy utilis actio változatával élhetett. Így a D.17,1,53-ban azért nem 

adják meg az actio negotiorum gestorumot, mert a kezes fel tud lépni a megbízójával szemben. A 

D.16,1,7-ben azonban erre nincs lehetőség, így méltányossági okból megkaphatja az actio negotiorum 

gestorum utilist. (Vö. Partsch: Studien…, I., 14-23.o.) 

D.16,1,6  

„Ulpianus 29 ad ed. – Si fideiussores pro defensore absentis filii ex mandato matris eius 

intercesserint, quaeritur, an etiam his senatus consulto subveniatur. et ait Papinianus libro nono 

quaestionum exceptione eos usuros: nec multum facere, quod pro defensore fideiusserunt, cum 
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fizetése révén szabadult a kötelemből. Ennek valószínűsíthetőleg az az oka, 

hogy a kezes nem marad teljesen kereset nélkül, hiszen létezik egy megbízási 

szerződés közte és a harmadik személy között, amely alapján megtérítési 

igénnyel élhet a megbízójával szemben. 

A kezes mandatumos keresetéhez tehát elegendő volt, hogy a (jelen lévő) 

főadós ne akadályozza őt a kezességvállalásban,
179

 tehát mintegy eltűrje azt.
180

 

 

D.50,17,60  

„Ulpianus 10 disp. – Semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare 

creditur.”  

 

A főadósnak azonban tudnia kellett a kezességvállalásról ahhoz, hogy 

megbízónak lehessen tekinteni.
181

 Egyéb esetben a kezes legfeljebb megbízás 

nélküli ügyvivőként érvényesíthette vele szemben az igényét, még ha az adós 

nem is tiltakozott a kezességvállalás ellen, hiszen ha nem tudott róla, nem is 

tiltakozhatott ellene:  

 

D.17,1,20,1  

„Paulus 11 ad Sab. – Fideiussori negotiorum gestorum est actio, si pro 

absente fideiusserit: nam mandati actio non potest competere, cum non 

antecesserit mandatum.”  

                                                                                                                                                                             
contemplatione mandati matris intervenerunt. plane, inquit, si qui accepit eos fideiussores, matrem eis 

mandasse ignoravit, exceptionem senatus consulti replicatione doli repellendam.”  

D.16,1,7  

„Papinianus 9 quaest. – Quamquam igitur fideiussor doli replicatione posita defensionem exceptionis 

amittit ^amittat^, nullam tamen replicationem adversus mulierem habebit, quia facti non potest 

ignorationem praetendere. sed non erit iniquum dari negotiorum gestorum actionem in defensorem, 

quia mandati causa per senatus consultum constituitur irrita et pecunia fideiussoris liberatur.”  
A fragmentumokban annak a kezesnek (Partsch szerint sponsornak) a megtérítési igényéről van szó, 

aki egy procurator cautio iudicatum solvijáért kezességet vállalt. A kezes keresete (Partsch szerint az 

actio depensi, azonban sokkal valószínűbbnek látszik, hogy az actio mandati) a megbízójával 

szemben az exceptio SC. Velleiani miatt hatástalan. Ez nem méltánytalan, mert a kezes pénze által a 

procurator szabadul, így megadják az actio negotiorum gestorumot. Partsch szerint az indoklásból 

kiderül, hogy az actio negotiorum gestorumot csak külön mérlegelés alapján adják meg. (Vö. Partsch: 

Studien…, I., 22-23.o.) 
179 Schulz: SZ. 50., 242.o., Pringsheim: SZ. 42., 294.o.; Behrends: SZ. 88., 256.o. 
180 Kaser: SZ. 100. 125.o.; Neumann: Der Bürgenregress…, 156-157.o.; Giménez-Candela: 

Mandatum…, 173-174.o. 
181 Schulz: SZ. 50., 242.o.; Kaser: SZ. 100. 126.o. 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



61 

 

 

Paulus szerint a kezes megkapja az actio negotiorum gestorumot, ha egy 

távollévő személyért vállalt kezességet, mivel az actio mandatit nem lehet 

megadni neki, ugyanis nem adtak számára megbízást.  

Ugyanakkor, ha a kezes a főadós kifejezett tilalma ellenére vállalt kezességet, 

akkor sem az actio mandatit,
182

 sem pedig az actio negotiorum gestorumot 

nem kapja meg: 

 

D.17,1,40  

„Paulus 9 ad ed. – Si pro te praesente et vetante fideiusserim, nec mandati 

actio nec negotiorum gestorum est: sed quidam utilem putant dari oportere: 

quibus non consentio, secundum quod et Pomponio videtur.”  

 

Paulus a következőt írja: „ha a jelenlétedben és a tilalmad ellenére vállaltam 

kezességet érted, sem az actio mandatit, sem pedig az actio negotiorum 

gestorumot nem kapom meg. Néhányan ugyan úgy vélik, hogy ilyenkor egy 

utilis actiót kellene megadni, de ezzel nem értek egyet, a Pomponius által is 

képviselt nézethez csatlakozva.” 

Kreller szerint Paulus azért utasítja el az említett kereseteket, mert a főadós 

jelenléte és tilalma azok formulájával összeegyeztethetetlen. Ugyanis a főadós 

jelenléte kizárja a megbízási nélküli ügyvitelből származó honoraria actio 

megadását, a főadós tiltakozása pedig a „hallgatás-beleegyezés” törvényi 

vélelmén alapó (honoraria) actio mandati megadását is.
183

 

                                                             
182 Pringsheim: SZ. 42., 293-294. 
183 Kreller: SZ. 59., 424.o. Neumann szerint az utilis actio, amelyre Paulus utal, valószínűleg az actio 

negotiorum gestorum utilis lehet. Szerinte az lehet az oka annak, hogy egyesek – Paulus-szal szemben 
– meg kívánták adni annak a kezesnek is ezt a keresetet, aki a főadós tiltakozása ellenére vállalta a 

kezességet, hogy a kezes a teljesítése révén mégiscsak mentesítette a főadóst a kötelemből, s így ez a 

főadós gazdagodásához vezetett. (Neumann: Der Bürgenregress…, 112-117.o.) Sotty szerint azonban 

a hitelező keresetének mintájára kialakított utilis actióról van szó, amelyet szerinte a kereset 

engedményezése nélkül is megadtak a kezesnek. (Vö. Sotty: Labeo 25., 152.o.) Azonban 

valószínűbbnek tűnik, hogy Neumann feltételezése helyesebb, mivel a hitelező főadóssal szembeni 

keresetének engedményezésére éppen abban az esetben volt leginkább szükség, ha a kezes a közte és a 

főadós közötti belső jogviszony alapján nem érvényesíthette a megtérítési igényét a főadóssal 

szemben. Seiler is úgy véli, hogy az utilis actio egyértelműen az actio negotiorum gestorum utilisra 

vonatkozik. Szerinte a klasszikus korban a jogtudósok között vita volt abban a tekintetben, hogy a 

főadós tiltakozása ellenére történő kezességvállalás esetén megkaphatta-e a kezes a főadóssal szemben 
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Végül pedig a fentiek mellett akadályát képezte a regresszjognak az is, ha a 

kezes in rem suam, vagy socius in eam rem jár el.
184

 

Ezek voltak tehát azok a feltételek – a másik oldalról szemlélve kizáró okok – 

amelyeknek a kezes kezességvállalása során teljesülniük kellett ahhoz, hogy a 

kezes később az actio mandati contrariával, ill. annak speciális változatával a 

megtérítési igényét érvényesíthesse. 

 

3.2.2.2. A felek belső jogviszonya 

 

Azt, hogy a megbízás teljesítése során hogyan kellett eljárniuk a feleknek, 

melyek voltak egymással szemben a kötelezettségeik, milyen felelősség 

terhelte őket, alapvetően két szempontrendszer határozta meg. Ezekben az 

esetekben ugyanis alapvetően két különböző jogügyletről volt szó: a 

megbízásról, és az ennek keretében vállalt kezességről. Általában mindkettő 

szoros bizalmi viszonyt tételezett föl a felek között.  

 

a. A megbízási szerződés alapján kölcsönös kötelezettségek keletkeztek mind 

a megbízó (főadós), mind pedig a megbízott (kezes) részéről, amelyeket 

mindig a bona fidesre tekintettel kellett teljesíteniük: 

 

Gai.3,155 

„(…) et invicem alter alteri tenebimur in id, quod vel me tibi vel te mihi bona 

fide praestare oportet”  

 

                                                                                                                                                                             
az actio negotiorum gestorum utilist. (Pomponius, Paulus, Iulianus és Ulpianus tagadják ennek a 
keresetnek a megadhatóságát, de Paulus említi, hogy más jogtudósok ezt lehetségesnek tartották.) 

Seiler szerint – bár az utilis actio – említését a szövegben sokan interoláltnak tartották. Ezen kereset 

említésée a szöveghelyben nem interpoláció eredménye. (Vö. Seiler: Der Tatbestand…, 88-89.o.) 

Luzzatto is utal arra, hogy az utilis actio említése a szöveghelyben interpoláció-gyanús. Szerinte 

abban az esetben, ha egy ügyvitel az ügy urának tiltakozása ellenére történt, akkor klasszikus korban a 

jogtudósok esetről esetre döntötték el, hogy ebben az esetben megadták-e a megbízás nélküli 

ügyvivőnek az actio negotiorum gestorumot. Az ügyvitel ilyen típusának nem volt egységes teoretikus 

kiformáltsága. (Vö. Luzzatto: SDHI 35., 482.o.) Frezza szerint is az utilis actio az actio negotiorum 

gestorum utilisre vonatkozik. (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 193.o.) A szöveghelyhez lásd még 

Siklósi: A fizető kezes…, 45-46.o. 
184 D.34,3,5pr.; D.34,3,5,1; Pringsheim: SZ. 42., 293.o.; Réthey: Kezességi alakok…, 227.o. 
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A megbízottnak a megbízó utasításai szerint kellett a megbízást teljesítenie. A 

megbízónak minden segítséget meg kellett adnia, ami az ügy megfelelő 

ellátásához szükséges volt. A megbízottnak az ügyvitel során szakszerűen, a 

megbízó érdekeit figyelembe véve kellett eljárnia, ezáltal is óvnia kellett a 

megbízó jogait. A megbízást erkölcsileg kifogástalanul, a sikert szolgáló 

minden lehetséges biztosítékot igénybe véve kellett teljesítenie. A megbízó 

tényleges érdekeit kellett szem előtt tartania, és köteles volt minden kifogást 

előterjeszteni, minden jogeszközt igénybe venni, amit a megbízó helyzete 

megkövetelt.
185

 

A megbízottnak a megbízás keretein belül kellett maradnia, és nem 

vállalhatott harmadik személyekkel szemben súlyosabb kötelezettségeket, 

mint amelyek a megbízót, mint adóst terhelték. Mivel a megbízott nem 

nyerhetett a szerződés tárgyát képező ügyleten, mindent, amit a megbízás 

teljesítése során kapott, ki kellett adnia a megbízójának. Ahogy a megbízott 

nem nyerhetett az ügyleten, ugyanúgy nem keletkezhetett belőle kára sem, 

ezért mindazon kiadásai megtérítését követelhette, amelyek az utasításnak 

megfelelő ügyvitel kapcsán keletkeztek, feltéve, hogy a megbízottat valóban 

terhelték ezek a költségek, és a megbízót is terhelték volna, ha ő látja el az ügy 

vitelét. A megbízottnak minden olyan kárát meg kellett téríteni, ami őt a 

megbízás tárgyát képező ügy elvállalása, valamint annak teljesítése során érte, 

bizonyos esetben még akkor is, ha azok véletlenül következtek be.
186

 A 

megbízottat a megbízás teljesítése során szerzett kötelezettségektől is 

mentesíteni kellett.
187

 

 

b. Mivel a vizsgált esetekben a kezességvállalás a megbízás tárgya, azt is 

vizsgálni kell, hogy a kezesnek és a főadósnak milyen kötelezettségei 

                                                             
185 Sachers: SZ. 59., 436-437.o.; Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 323.o.; Honsell – 

Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 338.o.; Talamanca: Istituzioni…, 606-607.o. 
186 D.47,2,62,5; D.17,1,26,7 A fragmentumok értelmében a megbízott a megbízás teljesítése során 

keletkezett kárainak és költségeinek a megtérítését az aequitas alapján követelheti a megbízótól. 

Ennek oka, hogy nem lenne méltányos, hogy ezeket a költségeket és károkat a megbízott viselje. 

Ugyanakkor, ha a megbízottat neki felróhatóan érte a kár, a megbízó erre hivatkozva megtagadhatja 

azok megtérítését szintén az aequitas alapján. (Vö. Földi: A jóhiszeműség és tisztesség elve, 21.o.) 
187 Sachers: SZ. 59., 438-443.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 272-274.o.; Hausmaninger – 

Selb: Römisches Privatrecht, 323.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 338.o. 
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keletkeznek egymással szemben. A kezesség alapján szigorú felelősség 

terhelte a kezest a hitelezővel szemben.
188

 A főadós fokozottan köteles volt 

tehát a jóhiszeműségre, hiszen a kezes puszta szívességből vállalta el a 

kezességet, hogy a megbízó hozzájuthasson a kölcsönhöz, ezért a főadósnak 

mindent meg kellett tennie annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a 

hitelező a kezestől követelje a teljesítést. Tehát alapvető kötelezettsége volt a 

bona fides alapján, hogy maga teljesítsen időben a hitelezőnek.
189

 

A fentiek fényében kell vizsgálni az alábbi szöveghelyeket, amelyek alapján 

néhány szabályszerűségre lehet következtetni. 

 

3.2.2.2.1. Kifogások, perbeli kötelezettségek 

 

A kezes és a főadós közötti belső jogviszonynak, így különösen a megbízási 

jogviszonynak a kezest megillető főadósi kifogások szempontjából 

kétféleképpen is jelentősége volt. Egyrészt általában ez a jogviszony (ill. adott 

esetben a megbízás nélküli ügyvitelből keletkező kötelem) képezte annak az 

alapját, hogy a kezes egyáltalán élhetett a főadóst megillető kifogások nagy 

részével a vele szemben megindított perben.  

Másrészt viszont, ha fennállt a – kezes esetleges megtérítési igényének alapját 

képező – belső jogviszony a kezes és a főadós között, és a kezes élhetett volna 

a vele szemben a hitelező által megindított perben a főadósnak járó 

kifogásokkal, de ezt neki felróhatóan elmulasztotta, akkor nem érvényesíthette 

a megtérítési igényét a főadóssal szemben.  

E két szempont áttekintésére kerül sor az alábbi alfejezetekben.  

  

                                                             
188 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 328.o.  
189 Kaser: SZ. 100., 129-130.o. Ez a kötelezettség valószínűleg nem csupán a bona fidesből, hanem az 

aequitas követelményéből is eredt. (Vö. Földi: A jóhiszeműség és tisztesség elve, 20.o.) 
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3.2.2.2.1.1. A főadósi kifogások kezes általi igénybevételének lehetősége 

 

Amint az az alábbiakból kiderül, a források arról tanúskodnak, hogy a kezes 

gyakran élhetett a főadóst megillető kifogásokkal.
190

 Ez a megállapítás 

azonban nem valamennyi exceptióra volt igaz. Egyesek minden esetben 

megillették a kezest is, másokat soha nem vehetett igénybe, és voltak olyanok 

is, amelyek csak bizonyos esetekben, ill. feltételek fennállása esetén illették 

meg a kezest. 

Geib
191

 részletesen vizsgálja a kezest megillető főadósi kifogások 

jellegzetességeit, s rámutat azok sajátosságaira. Úgy véli, hogy a kezesnek a 

főadós kifogásaihoz való joga csak fokozatosan alakult ki. Kezdetben ez a 

leggyakrabb esetben a praetor döntésétől függött, és csak néhány olyan 

exceptio volt, amelyet a kezes a saját jogán kapott meg. Ilyen volt például az 

exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. A kezes többnyire abból a 

gyakorlati célból juthatott a főadós kifogásaihoz, hogy utóbbi védelemben 

részesülhessen ezáltal is. Ez volt az oka annak, hogy többnyire akkor illették 

meg a kezest az adós kifogásai, ha a regresszjog is megillette. A kezes 

megtérítési igénye ugyanis annak a jele volt, hogy a kezes csak a peresíthető 

főkötelemért vállalt kezességet. (A kezest a főadós kifogásai tekintetében úgy 

kellett kezelni, mintha az adós correusa lett volna.)  

Az, hogy a kezes a főadós exceptióival élhetett-e, főszabály szerint tehát 

megtérítési igényének függvénye volt. Így ebből a szempontból – Geib szerint 

– irreleváns volt az a kérdés, hogy a kifogások exceptiones rei vagy personae 

cohaerentes voltak-e, hogy egy naturalis obligatio fennmaradt-e az 

érvényesítésük után, illetve, hogy a kifogások fennálltak-e már a 

kezességvállalás idején, vagy csak később jöttek létre.  

                                                             
190 Meier: Gesamtschulden, 1065.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 664.o.; Kaser, Max: Das 

römische Privatrecht, II. Bd., 2. Aufl., C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1975, 458.o. 

A kérdés részletes vizsgálatára újabban lásd Mannino: L’estensione…. 
191 A vonatkozó részt lásd: Geib: Zur Dogmatik…, 103-113.o., 123.o., 127-130.o., 133-134.o. 
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Voltak azonban olyan kifogások is, amelyeket a kezes mindig alkalmazhatott, 

függetlenül attól, hogy megillette-e a regresszjog, vagy sem. Ilyenek voltak: az 

exceptio SC. Velleiani,
192

 az exceptio doli,
193

 valamint az exceptio quod metus 

causa.
194

  

Végül voltak olyan exceptiók is, amelyekkel a kezes sohasem élhetett, ilyen 

volt például az adós végszükségből származó kifogása.
195

  

A főadós kifogásai a regresszjoggal rendelkező kezest a saját jogán illették 

meg, amennyiben a kifogások exceptiones rei cohaerentes
196

 voltak.
197

 Ebben 

az esetben a kezes akár a főadós akarata ellenére is élhetett a kifogásokkal. Az 

exceptiones personae cohaerentes esetében azonban csak a főadós 

felhatalmazásával élhetett a kezes ezekkel az exceptiókkal.
198

 Amennyiben 

tehát a kifogások a kezest nem a saját jogán illették meg, elsősorban az adós 

kötelezettsége maradt, hogy a kezes által alkalmazható exceptiókat a kezes 

rendelkezésére bocsássa,
199

 hogy az a kötelezettségét teljesíteni tudja. Ha tehát 

valaki egy megbízás teljesítése keretében vállalt kezességet, akkor általában 

azok a kifogások is a rendelkezésére álltak, amelyek az adós perbeli, vagy jogi 

helyzetéből adódóan jöttek létre.
200

  

A modernebb irodalomban azt a tényt, hogy – többnyire – a kezest is 

megillették a főadósi kifogások (különösen a főadóst megillető pactum de non 

petendo tekintetében) a szerzők alapvetően két fő indokra vezetik vissza. 

                                                             
192 D.16,1,16,1; D.20,3,2. Vö. Flume, De Martino és Frezza vonatkozó elméletének összefoglalásával 

Mannino: L’estensione…, 121-128.o., 136.o. 
193 D.20,3,49pr.; D.36,4,1pr. Lásd még Mannino: L’estensione…, 102-108.o., 
194 D.4,2,14,6; D.44,1,7,1. Lásd ugyancsak Mannino: L’estensione…, 108-109.o., 
195 Az előzőekre vö. Geib: Zur Dogmatik…, 103-113.o., 123.o., 127-130.o., 133-134.o. 
196 A D.44,1,7pr-ben és a D.44,1,7,1-ben is különbséget tesznek az exceptiones rei cohaerentes és az 

exceptiones personae cohaerentes között, mely megkülönböztetés Kaser szerint a klasszikus korból 

származik. (Vö. Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. II., 458.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, 

Bd. 1., 664.o. ) Vö. Mannino: L’estensione…, 9-16.o. 
197Müller: Der Kreditauftrag…, 40.o. Geib szerint az volt az egyetlen különbség a között, hogy a 

kifogások exceptiones rei vagy personae cohaerentes voltak-e, hogy az előző esetben a kezest saját 

jogon megillették a kifogások. (Vö. Geib: Zur Dogmatik…, 115.o.) Más kérdés, hogy a kezes a főadós 

azon kifogásaival sem élhetett teljesen a sajátjaként, amelyek előbbit a saját jogán illették meg. Így 

például, ha az adós nem hozta fel a kifogásait, akkor mintegy lemondott a meglévő exceptióiról. 

Viszont ha a kezes nem élt az adott kifogással, akkor nem egy fennálló jogáról mondott le, hanem épp 

a kifogás felhozatalával igényelt volna meg egy neki eredetileg nem járó jogot. (Geib: Zur 

Dogmatik…, 117.o.) 
198 Geib: Zur Dogmatik…, 114-115.o. 
199 Geib: Zur Dogmatik…, 105.o. 
200 Geib: Zur Dogmatik…, 103-137.o.;D, 44.1, 7.1  
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Egyesek szerint ez a tény a fideiussio akcesszórius jellegéből fakad, míg 

mások szerint valójában a kezes regresszjoga teszi ezt indokolttá.
201

 Mint azt 

hamarosan látni fogjuk, az elsődleges források az utóbbi álláspontot 

támasztják alá.  

 

a. Az elsőként említett nézet legfőbb képviselője Flume, aki úgy véli, hogy 

nem áll összhangban a fideiussio akcesszórius jellegével, ha a főadós pactum 

de non petendójából az exceptio pacti de non petendo megadását a fideiussor 

számára a kezes regresszjogától teszik függővé, és ez által egyúttal korlátok 

közé is szorítják, így szerinte ez nem klasszikus kori megoldás, hanem az ezt 

alátámasztó források a kompilátorok szövegmódosító tevékenységének 

eredményei, mint ahogy a pusztán a főadósra korlátozódó pactum de non 

petendo in personam megjelenése is a forrásokban.
202

 

Viszont felhozható Fluméval szemben ellenérvként, hogy ha pusztán csak a 

fideiussio akcesszórius jellege miatt kapná meg a fideiussor a főadós 

kifogásait, akkor a főadós valamennyi exceptióját meg kellene kapnia, de 

általánosan elfogadott tény, hogy ez nem volt így.
203

 Ugyanakkor a két elmélet 

összeegyeztethető, ha a regresszjog figyelembevételét a kifogások megadása 

során nem a fideiussio akcesszórius jellegének korlátozásaként fogjuk fel.
204

 

Megjegyzendő, hogy Kaser szerint a fideiussor vonatkozásában – az újabb 

kutatások szerint – a szigorúan akcesszórius jelleg sem szögezhető le mereven. 

Ugyanis nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a fideiussor valamennyi 

esetben szabadult a kötelemből, ha a főadós is szabadult, hanem ezt a kérdést 

sokkal inkább az adott eset valamennyi körülményének vizsgálata során 

döntötték el.
205

 

                                                             
201 Vö. Apathy: SZ. 93., 99-100.o. 
202 Flume: Studien zur Akzessorietät…, 128-148.o.; Flume: SZ. 113., 122-123.o. 
203 Geib: Zur Dogmatik…, 104.o. 
204 Apathy: SZ. 93., 100.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. II., 458.o. 
205 Kaser: Celsus…, 156-157.o. Meier szerint a kezességből eredő jogviszony az egyetemlegesség 

egyik sajátos formájaként fogható fel, amely jogviszony az egyetemlegesség alapformájától a kezesi 

kötelem akcesszórius jellege által különbözik. A kezes – sajátos jogi helyzete alapján – olyan 

előnyöket élvezett, amelyek egy szerződésből származó egyetemleges adósok jogviszonyára nem 

voltak jellemzőek. Ugyanakkor a kezesség akcesszórius jellege sem érvényesült korlátlanul. (Vö. 

Meier: Gesamtschulden, 1064-1067.o.)  
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Így például annak a kérdésnek a vizsgálata során, hogy a főadóst megillető 

exceptio doli a fideiussort is megilleti-e, azt kell eldönteni, hogy a hitelező a 

kereset megindításával a kezessel szemben is dolózusan jár-e el. Ezt a kérdést 

azonban nem lehet pusztán a kezesség akcesszórius jellegéből kiindulva 

eldönteni, hanem sokkal inkább azt kell megvizsgálni, hogy a kezesség a 

lényegét tekintve azt a célt szolgálja-e, hogy a hitelezőnek az olyan 

hátrányokkal szemben is védelmet nyújtson, amelyek őt azokból a 

tényállásokból fenyegetik, amelyekre a főadós az exceptio doli segítségével 

hivatkozhatott.
206

 Mivel a kezességnek valamennyi megjelenési formájában az 

a funkciója, hogy a főkötelmet biztosítsa, ezt a funkciót túllépné, ha a 

kezesnek azokban az esetekben is helyt kellene állnia, amelyekben a 

főkötelemmel szemben valamilyen olyan érvénytelenségi ok áll fent, amelyik 

nem a főadós személyéből, hanem a kötelmi viszony sajátosságaiból adódik. 

Ebben az esetben ugyanis a hitelező jogalap nélkül gazdagodna.
207

 

Hasonlóan érvel a mintegy 80 évvel korábban született munkájában Geib is, 

aki szintén főleg a fideiussio sajátosságaival és legfőbbképpen céljával (ami a 

főkötelem biztosítása) magyarázza, hogy a kezes a főadóst megillető 

kifogások közül egyeseket igénybe vehet, míg másokat nem. Így például a 

főadós beneficium competentiae-jére a kezes soha nem hivatkozhat, és nem 

(csupán) azért nem, mert ez egy exceptio personae cohaerens, hanem azért 

mert a kezesség lényege pontosan abban áll, hogy a követelés 

végrehajthatóságát (a főadós inszolvenciája esetén is) biztosítsa.
208

 

Steiner is úgy véli, hogy egy dolus, metus, vagy a törvény valameny tilalmába 

ütköző magatartás miatti kifogás, ill. a főadóssal kötött pactum de non 

petendóból eredő exceptio megadásánál nem játszott szerepet a kezesség 

járulékos jellege. Ezekben az esetekben sokkal inkább az adott tilalom, vagy 

                                                             
206 Így például, ha a főadós egy indebitumra tett ígéretet (D.12,6,47), vagy egy olyan kölcsön 

visszafizetésére vállalt kötelezettséget, amelyet neki végül nem fizetettek ki (D.17,1,29 pr.), vagy egy 

sine causa stipulatiót vállalt fel (D.46,1,15pr.), vagy ha a hitelező a főadós tartozását egy 

kötelezettségtől szabadító legatum révén elengedte (D.36,4,1pr.). (Vö. Kaser: Celsus…, 154-155.o) 

Ebben a kérdésben lényegében egyetért Flume is Kaserrel egy későbbi munkájában. (Vö. Flume: SZ. 

113., 123.o.) 
207 Kaser: Celsus…, 154-155.o 
208 Geib: Zur Dogmatik…, 134-136.o. A kezességnek többek között épp a felelősség ilyen jellegű 

korlátozásával szemben kell védenie a hitelezőt. (Vö. Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 664.o.) 
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megállapodás efektív érvényrejuttatásáról van szó, végsősoron pedig a főadós 

érdekének védelméről abban az értelemben, hogy a kezes regresszjoga által 

sem lehet vele szemben fellépni.
209

 

 

b. A másik – többségi – álláspont szerint a kezes regresszjoga az oka annak, 

hogy a kezest is megilletik a főadós (egyes) kifogásai, így pl. a pactum de non 

petendo (in rem)-ből eredő is. Ellenkező esetben ugyanis a főadós ki lenne 

szolgáltatva a fizetésre kötelezett kezes megtérítési igényének, ha a kezes nem 

védekezhetne a főadóst megillető kifogással, s így a főadóssal megkötött 

pactum de non petendo in rem nem tudná betölteni a célzott funkcióját.
210

 

Elsőként azt kell leszögezni, hogy egy pactum de non petendo esetében – a 

forrásoknak megfelelően – különbséget kellett tenni a pactum de non petendo 

in rem és a pactum de non petendo in personam között.
211

 Az ún. pactum de 

non petendo in personam esetén egy Ulpianustól származó szöveghely 

ugyanis arról tanúskodik, hogy a főadós és a hitelező abban is 

megállapodhattak, hogy a patum de non petendo hatálya csak a főadósra 

terjedjen ki, a kezesre nem. Ebben az esetben a kezes nem élhetett a 

pactumból eredő kifogással. 
212

 

Ha egy patum de non petendo in remet kötött a hitelező a főadóssal, annak 

hatálya sem mindig terjedt ki a kezesre. Egy pactum de non petendo in rem 

                                                             
209 Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 147.o. 
210 Geib: Zur Dogmatik…, 103-137.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. II., 458.o.; Steiner: Die 

römischen Solidarobligationen, 147.o.; Finkenauer: SZ. 130., 182.o.; Levy: Sponsio…, 178-179.o.; 

Apathy: SZ. 93., 99-100.o.; Blessing: Akzessorietät…, 27.o. Westerkamp alapvetően nem ért egyet 

ezzel az állásponttal. (Vö: Westerkamp: Bürgschaft und Schuldbeitritt, 62-65.o.) Bekker pedig azon a 

véleményen van, hogy a klasszikus jogban mégsem a kezes regresszjoga lehetett az oka annak, hogy a 

kezes megkapta a főadós kifogásait, mivel ha valóban ez lett volna az ok, akkor a kezest megillették 

volna a főadós személyhez fűződő kifogásai is. Másrészt pedig a regresszjoggal rendelkező kezes sem 

kapta meg minden esetben a főadós nem személyhez fűződő kifogásait. Arra a kérdésre, hogy ha a 

kezes exceptióhoz való joga független volt a regresszjogától, akkor miért nem kapta meg a főadós 
kifogásait az a kezes, aki donandi animo vállalt kezességet, azt tartja valószínű válasznak, hogy ez a 

fajta kezességvállalás egy teljesen önálló kötelmet eredményezett, amelynek az animo donandi volt a 

causája, és amely csak a céljára tekintettel állt bizonyos összefüggésben a főkötelemmel. (Vö. Bekker: 

Die prozessualische Consumption, 200-202.o.) 
211 Vö. összefoglalóan Mannino: L’estensione…, 4.o., 16-23.o. 
212 D.2,14.22  

„Ulpianus 4 ad ed. – Nisi hoc actum est, ut dumtaxat a reo non petatur, a fideiussore petatur: tunc 

enim fideiussor exceptione non utetur.” 

Meier: Erlass…, 38-40.o. Az, hogy egy pactum de non petendo in rem, vagy in personam jellegű volt-

e egyrészt annak a megfogalmazásától függött, másrészt pedig – és ez volt a fontosabb szempont – a 

pactumot megkötő felek akaratától, ill. megállapodásától. (Vö. D.2,14,7,8)  
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esetén azok hivatkozhattak az adós által megkötött pactumra, akik szintén 

feleltek a hitelezőnek az adós tartozásának megfizetéséért, és akiknek egyben 

megtérítési igénye is volt az adóssal szemben. Így a főadós által megkötött 

pactumból eredő kifogással a kezes is élhet,
213

 kivéve, ha a kezes ajándékozási 

szándékkal vállalta el a kezességet, és ezért nem élhetett megtérítési igénnyel a 

főadóssal szemben.
214

 Vagyis ebben az esetben a kezes azért kapta meg a 

kifogást, mert különben a főadós ki lett volna téve a kezes megtérítési 

igényének, így azonban azzal, hogy a pactumból eredő kifogást a 

fideiussornak is megadták, gyakorlatilag egyúttal a főadóst is megvédték egy 

közvetett követeléstől, azaz a kezes regresszigényétől.
215

  

 

Az utóbbi álláspontot támasztják alá a következő szöveghelyek is:  

 

D.2,14,21,5  

„Paulus 3 ad ed. – In his, qui eiusdem pecuniae exactionem habent in 

solidum, vel qui eiusdem pecuniae debitores sunt, quatenus alii quoque prosit 

vel noceat pacti exceptio, quaeritur. et in rem pacta omnibus prosunt, quorum 

obligationem dissolutam esse eius qui paciscebatur interfuit. itaque debitoris 

conventio fideiussoribus proficiet, (…)”
216

  

 

Paulus arra a kérdésre kíván választ adni, hogy azon személyek esetében, akik 

ugyanazon pénztartozásból adódóan a teljes összeget behajthatják, vagy akik 

ugyanazon pénzösszegre vonatkozóan adósok, mennyiben használ, ill. árt a 

                                                             
213 D.2,14,21,5 (Vö. erre a forrásra vonatkozóan Mannino: L’estensione…, 39.o.); D.44,1,7,1 (Erre 

vonatkozóan lásd Mannino: L’estensione…, 9-15.o.); Inst.4,14,4 (Vö. erre vonatkozóan Mannino: 

L’estensione…, 150-152.o.) 
214 D.2,14,32 (Ezen szöveghely exegézisére és az ezzel kapcsolatos elméleti vitákra vö. Mannino: 
L’estensione…, 47-50.o., 74.o.); D.34,3,5pr. (Igen részletesen elemzi a szöveghelyet ugyancsak 

Mannino: L’estensione…, 70-88.o.) 
215 Meier: Erlass…, 38-40.o. 
216 Flume szerint ez a szöveghely – mint ahogyan a D.2,14,32 és a D.46,1,46 is – interpolált. Úgy véli, 

hogy a jogtudósok eredetileg a fideiussio akcesszórius jellege miatt adták meg a főadós exeptio 

pactiját a kezesnek is, és csak a kompilátorok szövegmódosító munkájának az eredményeként került 

be a forrásokba a kezes megtérítési igényére, mint feltételre történő utalás. (Vö. Flume: Studien zur 

Akzessorietät…, 128-148.o.) Ezzel szemben Kaser egyértelműen amellett foglal állást, hogy az a 

gondolat, miszerint a főadós kifogásait a kezesnek a kezest megillető megtérítési igényre tekintettel 

adták meg, a klasszikus korra is jellemző volt. (Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. II., 458.o.; 

Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 664.o.) 
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másik személynek is az exceptio pacti. Paulus úgy véli, hogy az in rem 

pactumok valamennyi olyan személynek a hasznára vannak, akik kötelmének 

megszűnése annak érdekében áll, aki a pactumot megkötötte. Így a főadós 

megállapodása a fideiussornak is a hasznára válik.
217

  

Ebben az esetben azért áll a főadós érdekében, hogy a kezes is megkapja az 

exceptio pactit, mert ha a kezes nem élhetne az exceptióval a hitelező 

követelésével szemben, akkor teljesítenie kellene a hitelező követelését. A 

teljesítést követően pedig egy megfelelő belső jogviszony fennállása esetén 

(ami általában megállapítható volt) megtérítési igénnyel léphetne fel a 

főadóssal szemben, tehát a főadósnak végsősoron mégsem válna hasznára a 

pactum, ha az abból eredő kifogással a vele megbízási (vagy esetleg megbízás 

nélküli ügyvitelből adódó) jogviszonyban álló kezes nem védekezhetne a 

hitelezővel szemben.  

 

Míg az előző szöveghely – a főadós érdekére hivatkozva – pusztán utal arra, 

hogy a kezes teljesítés esetén keletkező regresszjoga indokolja, hogy a főadós 

pactum de non petendójából eredő kifogással a kezes is élhessen, addig a 

következő fragmentumban ez már explicit módon is megfogalmazásra kerül:  

 

D.2,14,32  

„Paulus 3 ad Plaut. – Quod dictum est, si cum reo pactum sit, ut non petatur, 

fideiussori quoque competere exceptionem: propter rei personam placuit, ne 

mandati iudicio conveniatur. igitur si mandati actio nulla sit, forte si donandi 

animo fideiusserit, dicendum est non prodesse exceptionem fideiussori.”  

 

Paulus ebben a szöveghelyben azt írja, hogy a főadóssal megkötött azon 

pactumból eredő kifogás, amelyben abban állapodnak meg, hogy a hitelező 

nem követeli tőle a szolgáltatást, a fideiussort is megilleti. Ugyanis a főadós 

                                                             
217 A szöveghellyel kapcsolatban lásd valamennyi erről nyilatkozó szerző helyett Mannino: 

L’estensione…, 33-39.o., aki a vitákról is tájékoztat. A pacta in rem és pacta in personam 

megkülönböztetéséről szintén Mannino: L’estensione…, 16-23.o. 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



72 

 

javát szolgálja, hogy a megbízásból eredően ne indíthassanak ellene pert.
218

 

Így ha az actio mandati nem áll rendelkezésre, mert például a kezes 

ajándékozási szándékkal vállalta a kezességet,
219

 akkor a fideiussor nem 

kaphatja meg az exceptiót.  

 

A korábban elemzett forrásokkal összhangban áll az Inst.4,14,4 is, amely 

szerint egyrészt a kezesség célját (a főkövetelés biztosítása) is figyelembe kell 

venni annak eldöntése során, hogy milyen kifogásokat kap meg a kezes. 

Másrészt pedig a kezesnek ezen megfontolás alapján elvileg járó kifogások a 

kezest akkor illetik meg főszabály szerint, ha az a közte és a főadós között 

fennálló belső jogviszony alapján megtérítési igénnyel léphetne fel a főadóssal 

szemben:
220

  

 

Inst.4,14,4.  

„Exceptiones autem, quibus debitor defenditur, plerumque accommodari 

solent etiam fideiussoribus eius: et recte, quia, quod ab his petitur, id ab ipso 

debitore peti videtur, quia mandati iudicio redditurus est eis quod hi pro eo 

solverint. qua ratione et si de non petenda pecunia pactus quis cum reo fuerit, 

placuit, proinde succurrendum esse per exceptionem pacti conventi illis 

quoque qui pro eo obligati essent, ac si et cum ipsis pactus esset, ne ab eis ea 

pecunia peteretur. sane quaedam exceptiones non solent his accommodari. 

ecce enim debitor si bonis suis cesserit et cum eo creditor experiatur, 

defenditur per exceptionem »nisi bonis cesserit«: sed haec exceptio 

fideiussoribus non datur, scilicet ideo quia, qui alios pro debitore obligat hoc 

maxime prospicit, ut, cum facultatibus lapsus fuerit debitor, possit ab his quos 

pro eo obligavit suum consequi.” 

  

                                                             
218 Vö. Mannino: L’estensione…, 50.o., 97.o. 
219 A fideiussio donandi animo problémájára összefoglalóan lásd Mannino: L’estensione…, 72-76.o.; 

Archi: Problemi testuali, 909-921.o., erre a szöveghelyre különösen a 917-918.o. 
220 Vö. többek között Mannino: L’estensione…, 40.o., 150-152.o. 
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A forráshely szerint többnyire a kezes is igénybe veheti a főadóst megillető 

kifogásokat, mivel amit a kezestől követelnek, úgy lehet tekinteni, mintha a 

főadóstól követelnék, ugyanis a kezes a megbízási jogviszonyból adódóan 

megtérítési igénnyel élhet, s visszakövetelheti, amit teljesített. Így, ha valaki 

egy pactum de non petendót köt a főadóssal, akkor az exceptio pactit a 

kezeseknek is meg kell adni, mintha maguk kötötték volna meg a pactum de 

non petendót. Ugyanakkor egyes kifogásokkal nem élhetnek a kezesek. Így 

például, ha a főadós a hitelezőnek átengedte a vagyonát egy cessio bonorum 

körében, és a hitelező ennek ellenére perli a főadóst, akkor az a „nisi bonis 

cesserit” exceptióval védekezhet, viszont ezzel a kifogással a fideiussor nem 

élhet, mert a kezességgel éppen azért biztosítják a főkötelmet, hogy ha a 

főadós fizetésképtelenné válna, a hitelező a kezestől megkaphassa a 

szolgáltatást.  

 

A következő szöveghelyben is a kezes megtérítési igénye az oka annak, hogy 

rá is kihat, ha a főadós szabadul a kötelemből: 

 

D.46,1,46  

„Iavolenus 10 ex post. Lab. – Cum lex venditionibus occurrere voluerit, 

fideiussor quoque liberatur, eo magis quod per eiusmodi actionem ad reum 

pervenitur.”  

 

Iavolenus szerint, ha az eladót érint egy megállapodás, akkor a kezes is 

szabadul a kötelemből, mivel a vele szembeni kereset révén végül mégis a 

főadóssal szemben lépnének fel. (Minden bizonnyal a kezes megtérítési 

igényéből adódóan.) 

 

Az előzőeket támasztja alá a következő szöveghely is:
221

 

  

                                                             
221 Hasonló a D.46,1,49pr. is. (Vö. Kaser: Celsus…, 150.o.) 
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D.34,3,5 pr.  

„Ulpianus 23 ad Sab. – Si quis reum habeat et fideiussorem et reo 

liberationem leget, Iulianus ibidem scripsit reum per acceptilationem 

liberandum: alioquin si fideiussorem coeperit convenire, alia ratione reus 

convenitur. quid tamen, si donationis causa fideiussor intervenit nec habet 

adversus reum regressum? vel quid si ad fideiussorem pecunia pervenerit et 

ipse reum dederit vice sua ipseque fideiusserit? pacto est reus liberandus. 

atquin solemus dicere pacti exceptionem fideiussori dandam, quae reo 

competit: sed cum alia sit mens legantis, alia paciscentis, nequaquam hoc 

dicimus.”  

 

Ulpianus arra a kérdésre, hogy mi a teendő abban az esetben, hogy ha 

valakinek egy fideiussor is biztosítja a követelését, és a hitelező 

végrendeletben a főadós tartozásának elengedését rendeli hagyományként, azt 

válaszolja, hogy ebben az esetben az örökös acceptilatióval kell, hogy 

elengedje a főadós tartozását, különben a főadóst más jogcímen fogják perelni, 

ha a fideiussorral szemben fellépnek. Abban az esetben azonban, ha a kezes 

ajándékozási szándékkal vállalta a kezességet, és ezért nincs regresszjoga a 

főadóssal szemben, vagy ha tulajdonképpen a pénzt a fideiussor kapta meg, és 

ő „állított” egy főadóst, maga pedig a kezességet vállalta, akkor egy 

pactummal kell felszabadítani a főadóst. Bár egyébként igaz az az állítás, hogy 

a főadós által megkötött pactumból eredő kifogások a kezest is megilletik, ez a 

szabály ebben az esetben mégsem érvényesül, mivel más a hagyományozó és 

a pactumot kötő felek akarata. 

A szöveghelyet a következőképpen lehet értelmezni. Ha a főadósnak kötelmi 

hagyományként az örökhagyó elengedi a tartozását,
222

 akkor az örökösnek ezt 

a hagyományt akként kell teljesíteni, hogy a tartozáselengedés révén ne csak a 

főadós, hanem a kezes is szabaduljon a kötelemből. Ellenkező esetben 

                                                             
222 A legatum liberationis valamint a donationis causa problémáját (lásd azonnal) részletesen elemzi a 

szöveghely alapján Mannino: L’estensione…, 70-88.o. 
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ugyanis, ha a fideiussor továbbra is kötelezett maradna, s tőle követelnék a 

tartozás megfizetését, ő megtérítési igénnyel élhetne a főadóssal szemben. 

(Természetesen, ha közte és a főadós között fennáll valamilyen belső 

jogviszony, pl. mandatum.) Így végső soron a főadósnak hagyományozott 

tartozáselengedés eredménytelen lenne, hiszen a kezesen keresztül mégis ő 

felelne a kötelem teljesítéséért (bár nem közvetlenül a hitelező örökösének, 

hanem a kezesnek). Ezért célszerű olyan módon elengedni a főadós tartozását, 

amely közvetlenül kihat a fideiussorra is. A legbiztosabb ilyen aktus pedig az 

acceptilatio
223

 volt. 

Abban az esetben azonban, ha a kezes ajándékozási szándékkal vállalta a 

kezességet, vagy a főkötelem tulajdonképpen a kezes érdekében jött létre, s 

így nincs megtérítési igénye a kezesnek a főadóssal szemben, és az örökhagyó 

pusztán a főadós tartozását kívánta elengedni, akkor ezt egy pactum de non 

petendo (in personam) keretében volt célszerű megvalósítani. Ennek a hatálya 

ugyanis (ha az örökös és a főadós így állapodtak meg) csak a főadósra terjedt 

ki, a kezesre nem.
224

  

 

A főadós a kezes potenciális megtérítési igényére tekintettel megállapodhatott 

a hitelezővel, hogy az a kezesnek engedje el a tartozást, anélkül, hogy a 

pactumba a főadós a maga személyét is bevonta volna:  

 

D.2,14,27,1  

„Paulus 3 ad ed. – Si cum reo ad certum tempus pactio facta sit, ultra neque 

reo neque fideiussori prodest. quod si sine persona sua reus pepigerit, ne a 

fideiussore petatur, nihil id prodesse fideiussori quidam putant, quamquam id 

rei intersit: quia ea demum competere ei debeat exceptio, quae et reo. ego 

didici prodesse fideiussori exceptionem: non sic enim illi per liberam 

personam adquiri, quam ipsi, qui pactus sit, consuli videmur: quo iure 

utimur.”  

                                                             
223 Az acceptilatióról lásd bővebben: Meier: Erlass…, 38.o.  
224 Hasonló következtetésekre jut Mannino: L’estensione…, 88.o.  
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Paulus a fragmentum
225

 második felében utal arra, hogy egyesek szerint egy 

olyan pactumból, amelyben a főadós a hitelezővel a saját személyének 

említése nélkül abban állapodik meg, hogy a hitelező nem lép fel a kezessel 

szemben, nem illeti meg kifogás a kezest, mert ő csak olyan kifogásokkal 

élhet, amelyek a főadóst is megilletik. Paulus véleménye szerint azonban a 

fideiussor mégis megkaphatja az exceptio pactit, mivel a pactum nemcsak a 

kezes érdekében jön létre, hanem a főadós érdekében is áll, hiszen a saját 

személyét is védi általa.  

A Paulus által említett, majd elvetett vélemény, hogy a kezes csak olyan olyan 

kifogással élhet, amelyik a főadóst is megilleti, alapvetően megfelel a 

kezesség akcesszórius jellegének. Ezzel szemben Paulus azzal érvel,
226

 hogy 

az említett esetben a kezes javára kötött pactum de non petendo révén a főadós 

önmagát is segíti. Minden bizonnyal azért, mert ha a hitelező nem léphet fel a 

kezessel szemben, ez utóbbinak sem keletkezik megtérítési igénye a főadóssal 

szemben, így a kezes regresszjogának a kizárása a kezes javára megkötött 

pactum védelemre érdemes célja. Ezért válik lehetővé, hogy egy harmadik 

személy javára kötött pactumból a harmadik személy (a kezes) megkapja a 

kifogást. (Ebben az esetben az alteri cavere tilalma nem érvényesül, hiszen a 

pactumot megkötő személynek is méltányolható érdekében áll, hogy a 

harmadik személynek a pactumból jogosultságot szerezzen.)
227

  

 

Összegzésként megállapítható tehát, hogy a fideiussort főszabály szerint a 

főadós azon kifogásai illették meg, amelyek exceptiones rei cohaerentes 

voltak, míg a főadós személyéhez kapcsolódó kifogások (exceptiones 

personae cohaerentes) főszabály szerint nem illették meg a kezest. 

Ugyanakkor az előbbi körbe tartozó egyes kifogásokkal (mint tipikusan az 

exceptio pacti de non petendóval) is csupán akkor élhetett, ha közte és a 

                                                             
225 A fragmentum eredetiségével kapcsolatos kétségeket is tárgyalva elemzi a szöveghelyet Mannino: 

L’estensione…, 51-54.o. 
226 Paulus érvelésének egyediségét Mannino: L’estensione…, 53.o. is aláhúzza. 
227 Apathy: SZ. 93., 101-102.o. 
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főadós között fennállt egy olyan belső jogviszony (pl. mandatum, vagy 

megbízás nélküli ügyvitel), amelyből eredően a fizető kezes megtérítési 

igénnyel élhetett a főadóssal szemben. Ebben az esetben ugyanis az elsődleges 

cél az volt, hogy a főadóstól – a kezes igénybevételén keresztül – közvetve se 

lehessen behajtani az elengedett tartozást. Végül voltak olyan kifogások is, 

amelyekkel a kezes minden esetben élhetett.  

A kezesnek azonban – amennyiben a megtérítési igényét érvényesíteni kívánta 

a főadóssal szemben – nem pusztán lehetősége volt arra, hogy igénybe vegye a 

főadóst megillető kifogásokat a hitelező által a vele (a kezessel) szemben 

megindított perben, hanem ezt egyben (főszabály szerint) köteles is volt 

megtenni. Ellenkező esetben a per elvesztése esetén nem keletkezett 

regresszjoga a főadóssal szemben. Ennek vizsgálatára kerül sor az alábbi 

alfejezetben. 

 

3.2.2.2.1.2. A kezest megillető főadósi kifogások kezes általi 

érvényesítésének kötelezettsége  

 

Tehát voltak esetek – amint azt az alábbi források is mutatják –, amikor 

főszabály szerint a kezesnek élnie kellett a rendelkezésére álló kifogásokkal, 

nem választhatott, aközött, hogy teljesíti-e a hitelező követelését, aztán pedig 

megtérítést kér a főadóstól, vagy pedig az exceptiót alkalmazza.
228

 A kezes 

csak abban az esetben léphetett fel a főadóssal szemben az actio mandati 

(contrariá)-val, ha azért teljesítette a szolgáltatást a hitelezőnek, vagy azért 

mulasztotta el a kifogás érvényesítését a vele szemben megindított perben, 

mert nem ismerte az exceptiót megalapozó körülményt, mivel a főadós nem 

tájékoztatta őt a kifogást megalapozó körülményről.
229

  

Azonban – ahogy azt rövidesen láthatjuk majd – különbséget kell tenni az 

egyes kifogások között azok jellege alapján, ill. azon az alapon is, hogy azok 

kihez kötődnek. 

                                                             
228 Sachers: SZ. 59., 460.o.; Geib: Zur Dogmatik…, 125.o. E szabály alól azonban – mint látni fogjuk 

– voltak kivételek is. 
229 Kaser: Celsus…, 155.o. 
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Az elmondottak alátámasztására szolgálnak az alábbi szöveghelyek: 

 

D.17,1,10,12  

„Ulpianus 31 ad ed. – Generaliter Iulianus ait, si fideiussor ex sua persona 

omiserit exceptionem, qua reus uti non potuit, si quidem minus honestam, 

habere eum mandati actionem: quod si eam, qua reus uti potuit, si sciens id 

fecit, non habiturum mandati actionem, si modo habuit facultatem rei 

conveniendi desiderandique, ut ipse susciperet potius iudicium vel suo vel 

procuratorio nomine.”  

 

Ulpianus Iulianusra hivatkozva a következőt írja: általában a fideiussor akkor 

is megkapja az actio mandatit, ha elmulasztotta egy olyan exceptio 

alkalmazását, amely az ő személyéhez kötődött, s amelyet a főadós nem 

emelhetett volna, feltéve hogy a kifogás alkalmazása nem lett volna 

tisztességes. Ha azonban egy olyan kifogás érvényesítését mulasztotta el, 

amely az adóst is megilletett volna, és mindezt tudatosan tette, akkor nem 

kapja meg az actio mandatit, ha lehetősége lett volna arra, hogy az adóst 

felkeresse, és megkérje arra, hogy lépjen perbe, vagy a saját nevében, vagy a 

kezes perbeli képviselőjeként. 

Az első esetben a kezes tisztességesen járt el, amikor fizetett, hiszen azt 

teljesítette, amire kötelezettséget vállalt, és amit az adósnak is teljesítenie 

kellett volna. A második esetben viszont az adóst jogszerűen felmentették 

volna, ha a hitelező őt pereli be, hiszen számára is rendelkezésre állt volna a 

kifogás, amit a kezes tudatosan, tehát minden valószínűség szerint az adós 

ellen irányuló károsító szándékkal elmulasztott, ezáltal vétett a megbízási 

jogviszonyból eredő bona fides ellen, így a dolózus magatartásából adódó 

következményként kell azzal számolnia, hogy nem élhet megtérítési 

igényével.
230

 

Ugyanakkor volt olyan eset is, amikor annak ellenére nem lehetett 

megállapítani a kezes rosszhiszeműségét, hogy tudatosan mulasztotta el a 

                                                             
230 Sachers: SZ. 59., 449.o.; Geib: Zur Dogmatik…, 125-126.o. 
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(nem csupán az ő személyéhez kötődő) kifogás érvényesítését, így például ha 

a kezes nem hivatkozott az ellenfél procuratorának a hiányzó képviseleti 

jogosultságára. Ebben az esetben ugyanis csak formaságokról folyt volna a 

vita, hiszen a procurator ténylegesen a hitelező megbízottja volt, csak a 

képviseleti jogosultsága hiányzott formai okok miatt. A jóhiszeműség 

követelményének megfelelően viszont nem illett jogi formaságokról 

vitatkozni, hanem az érdemi kérdést kellett vizsgálni:
231

 

 

D.17,1,29,4  

„Ulpianus 7 disp. – Quaedam tamen etsi sciens omittat fideiussor, caret 

fraude, ut puta si exceptionem procuratoriam omisit sive sciens sive ignarus: 

de bona fide enim agitur, cui non congruit de apicibus iuris disputare, sed de 

hoc tantum, debitor fuerit nec ne.”  

 

Ulpianus szerint, néhány dolog, amelyet a fideiussor elmulaszt megtenni, 

akkor sem rosszhiszemű/tisztességtelen, ha azt tudatosan teszi, például ha 

tudatosan, vagy tapasztalatlanságból elmulaszt kifogást kérni ellenféle 

procuratorának hiányzó képviseleti jogosutsága miatt. Mert ebben az esetben 

a jóhiszeműségről van szó, amely szerint azonban nem illik jogi formaságra 

hivatkozni, hanem inkább azt kell vizsgálni, hogy az adós tartozik-e, vagy 

sem.  

Tehát az előző forrásból
232

 és a következőből is az látszik, hogy nem várták el 

a kezestől, hogy a főadós érdekében rosszhiszeműen járjon el a hitelezővel 

szemben, például hogy esetleges formahibákra hivatkozva tagadja meg a 

teljesítést. Így a kezes megkapta a főadóssal szemben az actio mandatit, ha a 

teljesítése megfelelt a jóhiszeműség és tisztesség követelményének, még 

abban az esetben is, ha a kezest a vonatkozó strict szabályok szerint nem 

lehetett volna teljesítésre kényszeríteni.
233

 

Hasonló a helyzet a D.17,1,29,6 esetében is:  

                                                             
231 Daube: SZ. 76., 188.o.; Geib: Zur Dogmatik…, 125.o. 
232 Krüger és Kaser interpoláltnak tartja a fenti forrást. (Vö. Krüger – Kaser: SZ. 63., 167.o.) 
233 Daube: SZ. 76., 187-188.o. 
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D.17,1,29,6  

„Ulpianus 7 disp. – Fideiussor, si solus tempore liberatus tamen solverit 

creditori, recte mandati habebit actionem adversus reum: quamquam enim 

iam liberatus solvit, tamen fidem implevit et debitorem liberavit: si igitur 

paratus sit defendere reum adversus creditorem, aequissimum est mandati 

iudicio eum quod solvit reciperare. et ita Iuliano videtur.”  

 

Ha a kezes az időmúlás miatt (egyedül az ő személyében) szabadult a kötelem 

alól, viszont mégis fizetett a hitelezőnek, akkor megkapta az actio mandatit, 

mivel bár már a kötelemtől szabaddá vált kezesként fizetett, de az általa vállalt 

kötelezettségét teljesítette, ezáltal az adós is szabadult a kötelemből. Tehát, ha 

kész megvédeni az adóst a hitelezővel szemben, akkor úgy igazságos, hogy az 

actio mandati révén megkapja azt, amit kifizetett.
234

  

A fentiek fényében különösnek hat Paulus alább következő döntése: 

 

D.12,6,28 

„Paulus 32 ad ed. – Iudex si male absolvit et absolutus sua sponte solverit, 

repetere non potest.” 

 

Mivel Paulus kérdéses könyve, ahonnan a fragmentum származik a 

mandatumra vonatkozik, a tényállás a következőképpen rekonstruálható: 

amikor a hitelező keresetet indított a kezessel szemben, a bíró egy rossz 

döntéssel felmentette a kezest, de az mégis fizetett. A kérdés, hogy ezek után a 

kezes követelhet-e megtérítést a főadóstól, vagy sem. Paulus válasza, hogy a 

kezes nem érvényesítheti a megtérítési igényét.
235

 

Nehéz megmondani, hogy miért döntött így Paulus, hiszen méltányosságból 

úgy kellene eldönteni az esetet, ahogyan az a D.17,1,10,12, és a D.17,1,29,6 

                                                             
234 Watson: Contract of Mandate…, 162.o.; Daube: SZ. 76., 187.o. Többen úgy vélik, hogy a 

(kizárólag a kezesre vonatkozó) határidő lejárta arra utal, hogy a szöveghelyben eredetileg egy 

sponsorról lehetett szó. (Vö. Daube: SZ. 76.,187.o.; Appleton: SZ. 26., 17.o.; Wesenberg: SZ. 69., 

444.o. Lásd továbbá: Parenti: Index 35., 255-258.o.; Gai.3,121) 
235 Watson: Contract of Mandate…, 163.o. 
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esetében történt, hiszen a kezes itt is az általa vállalt kötelezettséget 

teljesítette, és így méltányosan járt el a hitelezővel szemben, amikor a hibás 

bírói döntés ellenére fizetett neki. Watson szerint lehetséges, hogy az a döntés 

oka, hogy miután a bíró felmentette a kezest, a megbízónak megszűnt minden 

elszámolási kötelezettsége vele szemben.
236

 

 

Bár az alábbi szöveghely vizsgálatára a szakirodalomban alapvetően nem a 

kezes által érvényesítendő kifogás kapcsán került sor, mégis érdemes ebben az 

összefüggésben is megemlíteni:  

 

D.12,6,47  

„Celsus 6 Dig. – Indebitam pecuniam per errorem promisisti: eam qui pro te 

fideiusserat solvit. ego existimo, si nomine tuo solverit fideiussor, te 

fideiussori, stipulatorem tibi obligatum fore: nec exspectandum est, ut ratum 

habeas, quoniam potes videri id ipsum mandasse, ut tuo nomine solveretur: 

sin autem fideiussor suo nomine solverit quod non debebat, ipsum a 

stipulatore repetere posse, quoniam indebitam iure gentium pecuniam solvit: 

quo minus autem consequi poterit ab eo cui solvit, a te mandati iudicio 

consecuturum, si modo per ignorantiam petentem exceptione non 

summoverit.” 

 

A szöveghely tényállása szerint a főadós stipulatióban tévedésből olyan pénz 

fizetését ígérte meg, amellyel nem tartozott, a kezes pedig kifizette a 

hitelezőnek az összeget. Celsus szerint, ha a fideiussor a főadós nevében 

fizetett, a főadós a kezesnek, a hitelező pedig a főadósnak felel. És nem kell 

megvárni, amíg a főadós jóváhagyja a kezes teljesítését, mert úgy tekintik, 

mintha megbízást adott volna rá a kezesnek, hogy a nevében fizessen. Ha a 

kezes a saját nevében fizette ki, amivel nem tartozott, akkor maga követelheti 

azt vissza a hitelezőtől, mivel a ius gentium szerint olyan pénzt fizetett ki, 

                                                             
236 Watson: Contract of Mandate…, 163.o. Daube ezzel szemben inkább azt feltételezi, hogy a 

szöveghely interpolált, és eredetileg a klasszikus kori forrás engedélyezte a kezesnek, hogy a 

megtérítési igényét érvényesíthesse a főadóssal szemben. (Vö. Daube: SZ. 76., 188.o.) 
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amellyel nem tartozott. Azonban azt, amit nem tud visszaszerezni attól, akinek 

fizetett, a főadóstól követelheti vissza az actio mandatival akkor, ha csupán a 

nemtudása miatt nem élt kifogással a hitelező keresetével szemben.  

Számunkra a jogtudósi vélemény lényeges pontja,
237

 hogy a kezes abban az 

esetben követelheti vissza a főadóstól az actio mandatival a hitelezőnek 

jogalap nélkül kifizetett összeget, ha nem szándékosan mulasztotta el vele 

szemben a kifogás érvényesítését, hanem azért, mert nem tudott arról, hogy az, 

akiért kezességet vállalt, nem tartozik a hitelezőnek. Celsus szerint ebben az 

esetben először tartozatlan fizetés címén – valószínűleg egy condictio indebiti 

révén – a kezes maga is perelhette a hitelezőt (ha a saját nevében fizetett). S ha 

ezt megtette, csupán azt az összeget követelhette a főadóstól, amelyet a 

hitelezőtől nem sikerült behajtania. 

 
                                                             
237 A szakirodalomban főleg abból a szempontból vizsgálják a szöveghelyet, hogy Celsus különbséget 
tesz aközött, hogy a kezes a főadós nevében teljesít-e a hitelezőek, vagy kezesként a saját nevében, 

mert az első esetben a főadós követelheti vissza a kifizetett összeget, míg a másodikban maga a kezes. 

A különbség okát Schulz abban látja, hogy a szöveghely interpolált, s eredetileg a fragmentum első 

felében a sponsor teljesítéséről, a második felében pedig a fideiussoréról lehetett szó. Szerinte mivel a 

sponsio esetében a sponsor egy saját szolgáltatás teljesítését ígérte meg, amely független volt a főadós 

materiális kötelezettségétől, a sponsor nem veheti igénybe a főadósnak járó exceptio dolit abból a 

tényből eredően, hogy a főadós nem tartozik a hitelezőnek. (Ebben az esetben a sponsor csak az actio 

mandati contrariával élhet a főadóssal szemben, s csak ő indíthatja meg a condictiót a hitelezővel 

szemben.) A fideiussor kötelezettsége azonbanban már akcesszórius jellegű, így őt megilleti az 

említett okból az exceptio doli. (Vö. Schulz: IURA 3., 15-20.o., 15-20.o.) Kaser azonban nem ért egyet 

Schulz-cal, s úgy véli, hogy Schulz azon vélekedése, miszerint abban az esetben, ha a főadós nem 

tartozik a hitelezőnek, a sponsor nem élhet az exceptio dolival, nem helytálló. Ugyanis ezen kifogás 
megadása nem a főadós személyében rejlő októl függött, hanem attól, hogy a hitelező a követelésével 

dolózusan járt-e el a kezessel szemben, vagy sem, s ha igen, akkor a kezesség típusától függetlenül 

megadta ezt a kifogást. (Vö. Kaser: Celsus…, 143-149, 158-159.o.) Flume is úgy véli, hogy 

interpoláltnak kell tekinteni a szöveghelyet, s abban eredetileg a sponsor és a fideiussor 

kezességvállalásának az összevetéséről lehetett szó, csak nem akként, ahogy azt Schulz gondolta. 

Flume szerint a fragmentum első része szól a fideiussorról, a második része pedig a sponsorról. 

Szerinte is megilleti a sponsort az exceptio doli abban az esetben, ha a főadós nem tartozik, hiszen 

ebben az esetben a hitelező vele szemben is dolózusan jár el, ha követeli a tartozás kifizetését. 

Ugyanakkor a két kezességi forma eltérő jellegéből adódóan a condictio a sponsornak a 

rendelkezésére áll, mert ő a saját kötelezettségének teljesítését ígéri meg, míg a fideiussor esetében a 

condictio a főadóst illeti meg, mert a fideiussor a főadós kötelezettségét vállalja át, s helyette teljesíti a 
szolgáltatást. (Vö. Flume: SZ. 113., 88-96.o., 129-131.o.) Emunds azonban úgy véli, hogy nem 

szükségszerűen interpolált a szöveghely, ugyanis a suo és alieno nomine solvere megkülönböztetés a 

klasszikus kezességi jogban több esetben is előfordult a forrásokban, és ebben a szöveghelyben is 

teljesen logikus, így annak magyarázatához nem szükséges az interpoláció feltételezése. Ha a saját 

nevében fizet, maga követelheti vissza az összeget, ha a főadós nevében, a főadós. (Vö. Emunds, 

Christian: Solvendo…, 230-232.o.) Parenti szerint sem interpolált a szöveghely. A kezes teljesítésével 

mindkét esetben szabadul a kezes és a főadós is a kötelemből. A fizetés egyik rendhagyó esete, ha a 

kezes a főadós nevében fizet (debitoris nomine), de sok tekintetben egyenértékűnek tekinthető a 

fizetés normális esetével (ex causa fideiussionis = suo nomine). Parenti részletesen elemzi a 

fragmentumot és a párhuzamos forrásokat. (Parenti: Index 35., 241-279.o.) A szöveghelyhez lásd még 

Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 113-114.o. 
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A kezes jóhiszeműségének más tekintetben is nagy jelentősége volt: 

 

D.17,1,48pr.  

„Celsus 7 Dig. – Quintus Mucius Scaevola ait, si quis sub usuris creditam 

pecuniam fideiussisset et reus in iudicio conventus cum recusare vellet sub 

usuris creditam esse pecuniam et fideiussor solvendo usuras potestatem 

recusandi eas reo sustulisset, eam pecuniam a reo non petiturum. sed si reus 

fideiussori denuntiasset, ut recusaret sub usuris debitam esse nec is propter 

suam existimationem recusare voluisset, quod ita solverit, a reo petiturum. 

hoc bene censuit Scaevola: parum enim fideliter facit fideiussor in superiore 

casu, quod potestatem eximere reo videtur suo iure uti: ceterum in posteriore 

casu non oportet esse noxiae fideiussori, si pepercisset pudori suo.” 

 

Celsus arról számol be, hogy Scaevola szerint, ha valaki egy kamatozó 

kölcsönre kezességet vállalt, s aztán – bár a perbe fogott főadós vitatni akarja, 

hogy a pénzt kamatozó kölcsönként nyújtották – a kezes teljesít, azáltal, hogy 

kifizeti a kamatokat, megvonja a főadóstól annak a lehetőségét, hogy az a 

kamatfizetési kötelezettséget vitassa, s ezért a kezes ezt a pénzt a főadóstól 

nem követelheti. Ha azonban a főadós arra kérte a kezest, hogy vitassa azt a 

tényt, hogy a pénzt kamatostól kell visszafizetni, és a kezes ezt a tekintélye 

miatt nem akarja vitatni, akkor visszakövetelheti a főadóstól azt, amit ilyen 

módon fizetett. Itt – Celsus szerin – Scaevola találó megkülönböztetést tesz, 

ugyanis az első esetben a kezes rosszhiszeműen jár el, ezzel láthatóan 

megfosztja a főadóst attól a lehetőségtől, hogy éljen a jogával; a második 

esetben azonban nem lesz hátránya a kezesnek abból, ha kamatostul teljesít, 

mivel itt a saját tekintélyét kívánta megóvni.  

A szöveghely a következő tényállásokat tartalmazza: az első esetben egy kezes 

egy kamatozó kölcsönre vállalt kezességet, majd amikor eljött a teljesítés 

ideje, a hitelező a főadóst fogta perbe, az adós azonban azt állította, hogy 

valójában nem kamatozó kölcsönt vett fel, hanem kamatmenteset. Ekkor 

azonban a kezes kifizette a kamatokat is a hitelezőnek. Ez a főadóssal 
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szemben egyértelműen rosszhiszemű magatartás volt a kezes részéről, hiszen 

az, hogy az adós ebben az ügyben már perben állt, mentesítette őt a teljesítési 

kötelezettség alól, hiszen a hitelező vagy csak az adóst, vagy csak a kezest 

perelhette, mindkettőre nem volt lehetősége. Vagyis a kezesnek teljesen 

önként kellett teljesítenie, ezáltal azonban megfosztotta az adóst attól a 

lehetőségtől, hogy vitassa a hitelezőnek a kamatfizetésre irányuló igényét, 

mivel a kezes teljesítése révén a főadós is szabadult a perből. E rosszhiszemű 

magatartás következményeként nem követelheti vissza a főadóstól azt a pénzt, 

amivel ő a kamatfizetés révén többet teljesített.  

Kérdés, hogy a korábban elemzett jogesetek ismeretében miért született ez a 

döntés, hiszen egyértelműen kiderül a jogesetből, hogy a kölcsön valóban 

kamatozó kölcsön volt, tehát a kezes a hitelezővel szemben alapvetően 

méltányosan járt el, amikor megfizette neki, amit a szerződésben kikötöttek. 

Ugyanakkor fontos, hogy a kezes a főadóssal állt megbízási (belső) 

jogviszonyban, és elsősorban az ő érdekeit kellett volna szem előtt tartania 

tekintettel a köztük fennálló bizalmi viszonyra. Különösen igaz ez akkor, ha a 

főadós már eleve perben állt, és gyakorlatilag maga járt el a saját ügyében. A 

kezes ekkor ugyanis magával a kezesség elvállalásával már teljesítette a 

megbízásból eredő kötelezettségét, ebben az esetben a teljesítésbe történő 

beavatkozása teljesen felesleges, a főadósra nézve hátrányos, és 

mindenképpen rosszhiszemű volt. Még ha a főadós jogtalanul vitatta is a 

kamatfizetési kötelezettségét, a vita eldöntése az adott ügyben már a bíróra 

tartozott, és nem a kezesre. 

Más volt a helyzet a szöveghely második tényállásában: itt a hitelező a kezest 

fogta perbe, őt pedig a főadós felkérte, hogy vitassa, azt a tényt, hogy a főadós 

– és így persze a kezes is  a kamatokkal együtt tartozik. A kezes viszont a 

tekintélyét nem akarta azzal veszélyeztetni, hogy tudatosan letagadja a 

valóságot, vagyis a kamatfizetési kötelezettségét, és így a jogtudós döntése 

szerint visszakövetelhette a főadóstól a teljes összeget, amit a hitelezőnek 

kifizetett. Ennek oka, hogy itt alapvetően más volt a helyzet, mint az első 

esetben. Itt már a kezes volt az alperes, tehát ő volt, akit marasztaltak, és aki 
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az esetleges kifogásokat, vagy ellenvetéseket elő kellett, hogy terjessze, ami 

egy aktív magatartást kívánt meg tőle, szemben az előző esettel, ahol egy 

puszta be nem avatkozást kellett volna tanúsítania. Másrészt az, hogy a 

beperelt főadós vitatta a tényeket, az a kezesre nem vethetett rossz fényt, 

ellentétben azzal az esettel, ha ő tagadta volna le az igazságot. Vagyis ez 

utóbbi esetben a kezes, még ha tudatosan is jár el másként, mint amire a 

főadós felkérte, nem követ el csalárdságot, és így a teljes megtérítési igényét 

érvényesítheti. 

 

3.2.2.2.1.3. A fellebbezés elmulasztása a kezes részéről 

 

A kezesnek azonban nemcsak a lehetséges kifogásokkal kellett főszabály 

szerint élne, hanem fellebbeznie is kellett, amennyiben a fellebbezés 

indokoltnak látszott:
238

 

 

D.17,1,8,8  

„Ulpianus 31 ad ed. – Quod et ad actionem fideiussoris pertinet. et hoc ex 

rescripto divorum fratrum intellegere licet, cuius verba haec sunt: »Catullo 

Iuliano. si hi, qui pro te fideiusserant, in maiorem quantitatem damnati, quam 

debiti ratio exigebat, scientes et prudentes auxilium appellationis omiserunt, 

poteris mandati agentibus his aequitate iudicis tueri te«. igitur si 

ignoraverunt, excusata ignorantia est: si scierunt, incumbebat eis necessitas 

provocandi, ceterorum dolo versati sunt, si non provocaverunt. quid tamen, si 

paupertas eis non permisit? excusata est eorum inopia. sed et si testato 

convenerunt debitorem, ut si ipse putaret appellaret, puto rationem eis 

constare.”  

 

                                                             
238 Sachers: SZ. 59., 460.o. 
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A fragmentumban Ulpianus Marcus Aurelius és Lucius Verus császári 

rendeletét idézi,
239

 amelyet Catullus Iulianusnak a császári kancelláriához 

címzett kérdésére adtak ki.  

A jogeset szerint a kezeseket magasabb összegre ítélték el, mint amennyi a 

kezességvállalás idején a tartozás összege volt, és a kezesek tudatosan 

(scientes et prudentes) elmulasztották az ítélettel szemben a fellebbezést.
240

 A 

döntés az, hogy a főadóssal szembeni megtérítési igényük érvényesítése során 

ezt a tényt a terhükre kell róni, és a bírónak ezt a körülményt figyelembe véve 

védelmet kell nyújtania az adós számára a kezesek actio mandatijával 

szemben.
241

  

Ulpianus kiegészítvén a császári rendeletet, s elméleti fejtegetései során 

további tényállásvariánsokat vesz sorra.  Így, ha a kezesek nem tudtak arról a 

tényről, hogy magasabb összegben marasztalták őket, akkor menthető a 

nemtudásuk. Ha viszont tudtak róla, akkor kötelesek lettek volna élni a 

fellebbezéssel, ugyanis dolózusan jártak el, ha ebben az esetben nem 

fellebbeztek.  

Ulpianus szerint hasonlóképpen nem róható a kezesek terhére, ha azért nem 

élnek a fellebbezéssel, mert nincs elég pénzük annak a benyújtására. Ebben az 

esetben az eszköztelenségük – ami alatt itt a pénztelenséget kell érteni – menti 

ki őket a dolus vádja alól, a fellebbezés tudatos elmulasztása ellenére. 

Ugyanakkor ebben az esetben az is helyes – bár nem kötelező – eljárás lenne a 

kezesek részéről, ha tanúk jelenlétében megkérnék a főadóst, hogy 

amennyiben jónak látja, éljen ő helyettük fellebbezéssel. (Ez azonban 

valószínűleg már egy magasabb gondossági foknak megfelelő 

magatartásforma, ez lehet az oka, hogy nem jelenik meg az ennek megfelelő 

eljárás feltétlen kötelezettségként a kezes oldalán.) 

                                                             
239 Lásd Knütel fordítása. (Behrends – Knütel – Kupisch – Seiler: Corpus Iuris Civilis III., 362.o.) 
240 Mivel a formuláris eljárásban nem volt lehetőség a fellebbezésre, a jogeset minden bizonnyal egy 

cognitio extra ordinem keretében lefolytatott eljáráshoz kapcsolódik.  
241 Kübler: SZ. 38., 99.o. Neumann úgy véli, hogy mivel a szöveghelyben az aequitasra hivatkozva 

hozzák meg a fenti döntést, ez inkább az actio mandati in factum concepta változatára utal. 

(Neumann: Der Bürgenregress…, 101-103.o.) 
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A kezest tehát a jogeset értelmében, mivel megbízott is egyben, terheli a 

jóhiszemű eljárás kötelezettsége, mindent meg kell tennie a megbízó 

érdekében, és ebbe a kötelezettségbe egyértelműen beletartozik a jogeszközök 

érvényesítésének a kötelezettsége is.
242

 Ugyanakkor mivel a megbízott-kezes 

csak szívességből vállalta magára a megbízás ellátását, nem tekinthető 

érdekelt adósnak, így a felelőssége a dolusra terjed ki. Vagyis valóban 

tudatosan és akarattal kell az adós-megbízó érdekeivel ellentétes magatartást 

kifejtenie ahhoz, hogy ezt a tevékenységét – az adott esetben mulasztását – a 

terhére róhassák.
243

 Így, ha nem tudatosan jártak el a fentiek szerint, a 

tudatlanságuk nem róható a terhükre.
244

  

Rundel arra hívja fel a figyelmet, hogy bár egy jogsegély kérésének az 

elmulasztása súlyos gondatlanság következményeként is elképzelhető, például 

úgy, hogy az alperes megfeledkezik ennek a lehetőségéről, a szöveghelyben 

mégis egyértelműen restriktív módon csupán a dolus esetéről van szó. Ez 

Rundel szerint egyértelműen arra utal, hogy a fideiussor csupán a dolusért 

felelt,
245

 ami azonban nem zárja ki az olyan magatartásokért való felelősséget 

is, amelyek közel esnek a dolushoz (prope dolum/dolo proximum), ugyanis a 

római jogban már a korai klasszikus korban kimutatható egy olyan irányú 

fejlődés, amely a dolushoz közeli magatartásokat is a dolus fogalma alá 

értette.
246

 

A fentiek értelmében tehát, ha a kezes nem felróhatóan mulasztotta el a 

fellebbezést, akkor teljes megtérítési igénnyel élhetett az adóssal szemben.
247

 

A jogtudós döntéséből egyben arra is lehet következtetni, hogy a megbízás 

teljesítése végett vállalt kezesség esetében a kezes abban az esetben is 

érvényesítheti a megtérítési igényét a megbízóval szemben, ha a kezesnek nem 

felróható és nem isa megbízó gondatlanságából fakad az a tény, hogy többre 

marasztalják a kezest, mint amennyi a hitelezőnek járna (vagy esetleg úgy 

                                                             
242 Geib: Zur Dogmatik…, 125.o. Hasonló a C.4,35,10 is.  
243 Sachers: SZ. 59., 450-452.o. 
244 Vö. Nörr: SZ. 73., 94.o. 
245 Watson: Contract of Mandate…, 212.o. 
246 Rundel: Mandatum…, 42-43.o. 
247 Kübler: SZ. 38., 99.o. 
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marasztalják, hogy nem áll fent a tartozás). Ebben az esetben a főadós 

érdekével szemben inkább a kezes érdekét kellett figyelembe venni, ami 

érthető is, tekintettel arra, hogy a kezesi kötelem és az ennek alapjául szolgáló 

megbízási jogviszony a főadós (megbízó) érdekében jött létre.
248

 

 

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy perbe csak akkor kellett a 

kezesnek bocsátkoznia, ha úgy vélhette, hogy a hitelező igénye nem, vagy 

nem az általa érvényesített mértékben jogszerű. Ekkor azonban kötelessége 

volt az adóst (megbízót) felkeresni, és véleményt kérni tőle a hitelezővel 

szembeni további magatartása tekintetében, vagy élnie kellett a megfelelő 

jogeszközzel, azaz a kifogással, vagy adott esetben a fellebbezéssel, 

amennyiben a körülményekből nem adódott más kötelezettsége.
249

 

 

3.2.2.2.2. A kezes lejárat előtti teljesítésének következményei 

 

A következő vizsgálandó kérdés, hogy mi történt akkor, ha a kezes lejárat előtt 

fizetett: 

 

D.17,1,22,1  

„Paulus 32 ad ed. – Item tractatum est, si, cum in diem deberem, mandatu 

meo in diem fideiusseris et ante diem solveris, an statim habeas mandati 

actionem. et quidam putant praesentem quidem esse mandati actionem, sed 

tanti minorem, quanti mea intersit superveniente die solutum fuisse. sed melius 

est dici interim nec huius summae mandati agi posse, quando nonnullum 

adhuc commodum meum sit, ut nec hoc ante diem solvam.” 

 

Paulus szerint vizsgálat tárgyát képezte, hogy amennyiben a főadós arra vállalt 

kötelezettséget, hogy egy adott határidőre fog fizetni, a kezes pedig a főadós 

megbízására ugyanezen határidővel vállalt kezességet, azt követően azonban 

                                                             
248 A kérdéssel kapcsolatosan vö. Nörr: SZ. 73., 94.o.; Eisele: SZ. 18., 21.o. 
249 Sachers: SZ. 59., 461.o. 
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még a határidő letelte előtt fizetett, azonnal megilleti-e a kezest az actio 

mandati. Egyesek úgy vélik, hogy azonnal megkapja az actio mandatit, de 

annyival kevesebb összegre, amennyi annak az előnynek felel meg, amennyit 

a főadós élvezhetett volna, ha csak az esedékessé válás idején fizetett volna. 

Paulus szerint azonban jobb azt mondani, hogy az esedékesség előtt erre az 

összegre sem lehet megindítani az actio mandatit, mert a főadósnak az is 

előnyt jelenthet, ha azt, amivel tartozik, nem az esedékesség előtt kell 

kifizetnie.  

A fenti szöveghely értelmében,
250

 ha a kezes az esedékesség előtt teljesített, 

akkor a megtérítési igény érvényesíthetősége tekintetében három álláspontot 

lehet megkülönböztetni egymástól: egyesek szerint azonnal érvényesíthette az 

adóssal szemben a megtérítési igényét.  

Mások szerint valóban azonnal a kezes rendelkezésére állt ugyan az actio 

mandati, de a megtérítési igény csak úgy volt érvényesíthető, hogy le kellett 

vonni a teljesített összegből azt az összeget, amivel az adós előnyösebb 

helyzetben lett volna, ha csak a határidő leteltével teljesített volna a kezes.  

Paulus azonban egy harmadik álláspontot képviselve úgy vélte, hogy nem 

lehetett a határidő letelte előtt az actio mandatival élni, mert az adósnak 

önmagában az a körülmény is előnyösebb, ha nem kell az esedékesség előtt 

fizetnie. 

Így például elképzelhető, hogy az adós esetleg kamatoztatni akarta a pénzét, 

vagy be akarta fektetni, hogy hasznot hozzon neki, ebben az esetben valós 

nyereségtől esne el, ha korábban kellene a pénzt visszafizetnie. Azonban az is 

előfordulhat, hogy éppen nem áll az adós rendelkezésére a pénz, de azt 

határidőre elő tudja teremteni minden különösebb fáradtság nélkül, míg ha 

határidő előtt kell teljesítenie, akkor külön utánajárást, és fáradozást igényel a 

pénz összegyűjtése. Ez a helyzet még abban az esetben is hátrányos számára, 

ha nem jár külön költségekkel a pénz korábbi megszerzése. Más szempontból 

                                                             
250 Kreller úgy véli, hogy Paulus azért hozza ezt a döntést, mert lejárat előtt még nem jelent előnyt az 

adósnak a kezes teljesítése. (Kreller: AcP. Bh. 13. Bd., 122.o.) Véleményem szerint azonban ebben az 

esetben is előnyt jelent a főadós számára a kezes teljesítése, hiszen ez által mentesíti őt a 

kötelezettsége alól. Pusztán azért kell várni az esedékességig, mert a főadós számára kevesebb terhet 

jelenthet a pénz összeszedése a lejáratig. 
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is indokoltabb Paulus döntése, hiszen adott esetben nehéz megállapítani, hogy 

a korábbi teljesítés kényszere miatt mennyi hátránya keletkezett a főadósnak. 

Még ennél is nehezebb az elmaradt haszonnal kalkulálni, sokkal egyszerűbb, 

ha inkább a határidőt kell betartani. Ez ugyan hátrányos lehet a kezes számára, 

de őt nem kényszeríthette senki arra, hogy korábban teljesítsen. Még ha 

esetleg be is perelte őt a hitelező, kifogással akkor is hivatkozhatott volna arra, 

hogy a határidő még nem járt le. 

A következő szöveghelyben Iavolenus szintén a határidő előtti teljesítés esetét 

vizsgálja:  

 

D.17,1,51  

„Iavolenus 9 ex Cass. – Fideiussor quamvis per errorem ante diem pecuniam 

solverit, repetere tamen ab eo non potest ac ne mandati quidem actionem, 

antequam dies solvendi veniat, cum reo habebit.” 

 

Iavolenus szerint, ha a kezes tévedésből az esedékesség előtt fizetett, azt 

mégsem követelheti vissza, és az esedékesség előtt még az actio mandatival 

sem léphet fel a főadóssal szemben.  

Ebben a jogesetben a kezes szintén korábban teljesített, mint ahogy kellett 

volna, de mindezt tévedésből tette. A kérdés az, hogy azonnal érvényesítheti-e 

a megbízóval szemben a megtérítési igényét, vagy csak a határidő leteltét 

követően. Iavolenus szerint a kezes csak lejárat után fordulhat a főadóshoz. És 

arra a kérdésre, visszakövetelheti-e a kezes a hitelezőtől a kifizetett összeget, 

hogy azt majd csak az esedékesség után fizesse meg újra, szintén nemleges a 

válasz.  

Kérdés, hogy miért döntött így, és egyáltalán dönthetett volna-e másként 

Iavolenus. Arra kérdésre, hogy a hitelezőtől mért nem követelheti vissza a 

korábban kifizetett összeget valószínűleg az a válasz, hogy nem lenne rá 

megfelelő jogcíme. Egyedül a tartozatlan fizetés jöhetne szóba, de az sem 

megfelelő, mivel itt fennállt a részéről a kezesség alapján a tartozás, csak az 

esedékesség volt későbbi, mint a teljesítés időpontja.  
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A másik kérdésben viszont már nem ilyen egyértelmű a helyzet, hiszen bár a 

kezesnek, mint megbízottnak egyértelműen az adós-megbízó érdekeit kell 

figyelembe vennie a megbízás teljesítése révén, azonban az eljárása során – 

nem lévén érdekelt adós – csak dolusért való felelősség (esetleg culpa in 

concreto) terheli. Tehát abban az esetben, ha menthető volt a tévedése, tehát 

nem súlyos gondatlanságból fakadt, akkor elvileg Iavolenus úgy is dönthetett 

volna, hogy az adóssal szemben azonnal megadja az actio mandatit a 

kezesnek. 

 

Hasonló a lejárat előtti teljesítéshez az az eset is, amikor a kezest azzal bízta 

meg a főadós, hogy egy későbbi határidővel vállaljon számára kezességet. A 

kezes azonban ezen kikötést figyelmen kívül hagyva vállalt kezességet, s aztán 

fizetett is. Ebben az esetben Paulus úgy véli, hogy helyesebb úgy dönteni, 

hogy a kezes nem kapja meg az actio mandatit a határidő lejárta előtt, hanem 

csupán annak elteltével: 

 

D.17,1,22pr.  

„Paulus 32 ad ed. – Si mandavero tibi, ut pro me in diem fideiubeas tuque 

pure fideiusseris et solveris, utilius respondebitur interim non esse tibi 

mandati actionem, sed cum dies venerit.”  

 

3.2.2.2.3. A főadós és a kezes tájékoztatási kötelezettsége 

 

A következő fontos szabály az volt, hogy a megbízónak minden szükséges 

tájékoztatást meg kellett adnia a kezes részére. Ez különösen igaz arra az 

esetre, amikor a főadós már maga teljesített:
251

 

 

D.17,1,29,2  

„Ulpianus 7 disp. – Si, cum debitor solvisset, ignarus fideiussor solverit, puto 

eum mandati habere actionem: ignoscendum est enim ei, si non divinavit 

                                                             
251 Frezza: Le garanzie personali, 171.o. 
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debitorem solvisse: debitor enim debuit notum facere fideiussori iam se 

solvisse, ne forte creditor obrepat et ignorantiam eius circumveniat et excutiat 

ei summam, in quam fideiussit.”  

 

Ulpianus szerint, ha a kezes fizet anélkül, hogy tudná, hogy a főadós már 

fizetett, megkapja az actio mandatit. Ugyanis el lehet neki nézni, ha nem 

sejthette, hogy a főadós már fizetett. Ennek az oka, hogy a főadósnak 

értesítenie kell a kezest, arról a tényről, hogy már fizetett, nehogy a hitelező 

felléphessen vele szemben, s a kezes nemtudását kihasználva megszerezze tőle 

azt az összeget, amelyre kezességet vállalt.  

A szöveghely tényállása szerint az adós kifizette a hitelezőnek a tartozás 

összegét, ezt követően azonban elmulasztotta erről a tényről értesíteni a 

kezest. A hitelező pedig ezt a körülményt kihasználva felszólította a kezest is a 

teljesítésre, aki – mivel nem tudta, hogy az adós már teljesítette a szolgáltatást 

– kifizette a követelt összeget. Kérdés, hogy a kezes követelheti-e az adóstól 

az actio mandatival a kifizetett összeg megtérítését? 

Ulpianus szerint ez attól függ, hogy a kezes sejthette-e, hogy az adós már 

fizetett. Ha nem, akkor érvényesítheti vele szemben a megtérítési igényét, 

ugyanis a főadósnak tájékoztatni kellett volna a kezest arról, hogy már 

teljesített a hitelezőnek, hogy a hitelező ne tudja a kezestől még egyszer 

behajtani az összeget, kihasználván, hogy a kezes nem tud a főadós 

teljesítéséről. Mivel a főadós-megbízó felelőssége a culpa levisre is kiterjed, 

az mindenképpen gondatlanság, ha ezt a tájékoztatást elmulasztja, így jogos az 

állásfoglalás. 

Ezzel szemben, ha a kezes tudta, vagy egy átlagembernek az adott 

körülmények között tudnia kellett volna, hogy a teljesítésre már sor került, 

akkor nem élhet az actio mandatival. Más kérdés, hogy a kezes valószínűleg 

visszakövetelhette a csalárd hitelezőtől az általa kifizetett összeget. Sachers 

szerint a condictio indebiti állt a kezes rendelkezésére, így ha ezzel 

visszakövetelte a hitelezőtől a kifizetett összeget, akkor vagy csak azt 

követelhette az adóstól az actio mandatival, amit a hitelezőtől nem kapott 
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meg,
252

 vagy előbb visszakövetelte a teljes összeget, és csak ezután élt a 

condictióval, azonban az így visszakapott pénzt ekkor ki kellett adnia a 

megbízónak. 

Ugyanakkor szerintem, ha a hitelező dolózusan követelte, ill. fogadta el a 

kezestől a pénzt a főadós teljesítését követően, akkor e tényállás szerint akár 

furtum alapján is fel lehetne lépni a hitelezővel szemben
253

 egy condictio 

furtivával.  

 

A megbízót a tájékoztatási kötelezettség azonban nem csak abban az esetben 

terhelte, ha már teljesítette a szolgáltatást: 

 

D.17,1,29pr.  

„Ulpianus 7 disp. – Si fideiussor conventus, cum ignoraret non fuisse debitori 

numeratam pecuniam, solverit ex causa fideiussionis, an mandati iudicio 

persequi possit id quod solverit, quaeritur. et si quidem sciens praetermiserit 

exceptionem vel doli vel non numeratae pecuniae, videtur dolo versari 

(dissoluta enim neglegentia prope dolum est): ubi vero ignoravit, nihil est 

quod ei imputetur. pari ratione et si aliqua exceptio debitori competebat, pacti 

forte conventi vel cuius alterius rei, et ignarus hanc exceptionem non 

exercebit, dici oportet mandati ei actionem competere: potuit enim atque 

debuit reus promittendi certiorare fideiussorem suum, ne forte ignarus solvat 

indebitum.”  

 

Ulpianus arról ír, hogy ha a beperelt kezes a kezesség alapján fizetett, mert 

nem tudta, hogy a visszafizetendő pénzt nem számolták le a főadósnak, 

kérdés, hogy amit kifizetett a hitelezőnek, azt az actio mandatival 

megtéríttetheti-e. Ha tudatosan mulasztotta el az exceptio doli, vagy az 

                                                             
252 Sachers: SZ. 59., 476.o.; Vö. Daube: SZ. 76., 187.o. 
253 A condictio indebiti megadása ugyanis főszabály szerint azt feltételezte, hogy sem a szolgáltatást 

nyújtó fél, sem annak az elfogadója ne tudjon arról, hogy tartozatlan fizetésről van szó. (Vö. Kaser – 

Knütel: Römisches Privatrecht, 288.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 596.o., 615.o.; Földi 

– Hamza: A római jog története és institúciói, 550.o.) Lásd még Kreller: Römische Rechtsgeschichte, 

93.o. Lásd még a D.13,1,18 fragmentumot, amely Scaevola véleményét tartalmazza, s amelyet a 

kompilátorok a De condictione furtiva fejezetben hozznak.  
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exceptio non numertae pecuniae alkalmazását, feltételezhető, hogy dolózusan 

járt el (a súlyos gondatlanság ugyanis közel áll a szándékossághoz). Ha 

azonban ezt nem tudta, akkor nincs semmi, ami neki felróható lenne. 

Ugyanebből az okból akkor is azt kell mondani, hogy megilleti ez a kereset, ha 

a főadósnak valamilyen más kifogás a rendelkezésére állt, például egy pactum 

conventumból, vagy más okból eredően, és ezzel a kifogással a kezes nem élt, 

mert nem tudott róla. A stipulatiós adósnak ugyanis értesítenie kellett volna 

erről a kezesét, hogy az a nemtudása miatt ne fizesse ki azt, amivel nem 

tartoznak.  

A tényállás a következő: a megbízott kezességet vállalt egy meghatározott 

összegre, annak érdekében, hogy a megbízó megkapjon egy kölcsönt, de a 

kölcsön nyújtására végül nem került sor, erről a tényről azonban a megbízó-

főadós nem tájékoztatta a kezest. A „hitelező” utóbb perben követelte a kezes 

szolgáltatásának teljesítését. A kezes nem élt az exceptio dolival, sem pedig az 

exceptio non numertae pecuniaevel, így a bíró marasztalta a követelt összeg 

megfizetésében. Kérdés, hogy érvényesítheti-e a megtérítési igényét a 

megbízóval szemben. A válasz ebben az esetben is a kezes jó- vagy 

rosszhiszeműségétől függ. Ha tudatosan, a kölcsönnyújtás elmaradásának 

ismeretében mulasztotta el ezeket az exceptiókat, akkor nem érvényesítheti a 

megtérítési igényét.
254

 Ebben az esetben ugyanis a kezes mulasztása a 

szándékossághoz közeli hanyag gondatlanságnak minősül (dissoluta 

negligentia prope dolum).
255

 Ha viszont a mulasztás oka az volt, hogy a kezest 

a megbízó nem tájékoztatta megfelelően, akkor élhet vele szemben az actio 

mandatival.
256

  

Ugyanez a helyzet akkor is, ha a kezes egyéb exceptio alkalmazását 

mulasztotta el azért, mert annak alkalmazhatóságáról nem tudott. Ebben az 

esetben is megilleti a kezest az actio mandati, mivel a főadósnak tájékoztatnia 

                                                             
254 Sachers: SZ. 59., 446-447.o. Lásd még Lenel: SZ. 38., 283.o. 
255 Rundel: Mandatum…, 43-44.o. 
256 Vö. Daube: SZ. 76., 187.o.; Giménez-Candela: Mandatum…, 175.o.; Frezza: Le garanzie 

personali, 169.o.; Kaser: Celsus…, 149-150.o. Bár Kaser is úgy véli, hogy a szöveghelyet 

meglehetősen átdolgozták, de annak magját klasszikusnak tartja, mint ahogyan tartalmilag azt a 

figyelmeztetést is, hogy a főadósnak tájékoztatni kellett volna a kezest arról, hogy a pénz kifizetésére 

a hitelező részéről nem került sor. (Vö. Kaser: Celsus…, 149-150.o) 
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kellett volna a kezest, hogy az a tények nem ismerete miatt ne fizesse ki azt, 

amivel most még nem tartozik. 

 

A tájékoztatási kötelezettség azonban nemcsak a megbízót terhelte, hanem a 

jóhiszeműség szabályai alapján a megbízottat is:
257

 

 

D.17,1,29,3  

„Ulpianus 7 disp. – Hoc idem tractari et in fideiussore potest, si, cum 

solvisset, 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.”  

 

Az ulpianusi fragmentum arról szól, hogy egy kezes miután kifizette a 

tartozást, nem értesítette erről a főadóst, így a főadós is kifizette, aminek a 

fizetésére már nem volt köteles. Ulpianus úgy véli, hogy a kezes kérését, 

akinek meg lett volna a lehetősége arra, hogy értesítse az adóst, de azt 

elmulasztotta, el kell utasítani, ha a megbízás alapján perel. Ugyanis közel áll 

a dolushoz, ha nem értesíti a fizetés tényéről az adóst. A főadós azonban 

köteles a tartozatlan fizetés miatti keresetet („actio indebiti” – ahogy Ulpianus 

itt nevezi) a kezesre engedményezni, hogy a hitelező ne tarthassa meg a 

kétszeres összeget.
258

  

Itt arról van szó, hogy a kezes fizetett a hitelezőnek, ezt követően azonban 

nem tájékoztatta erről a főadóst, így utóbbi is kifizette a hitelezőnek a tartozás 

összegét. Kérdés, hogy ezt követően kérheti-e a főadóstól a kezes az actio 

mandatival a kifizetett összeg megtérítését. Ulpianus szerint ez attól függ, 

hogy a kezesnek lett volna-e lehetősége arra, hogy értesítse a fizetés tényéről 

az adóst. Ha igen, akkor ennek az elmulasztása a dolushoz áll közel, ugyan 

                                                             
257 Frezza: Le garanzie personali, 171.o. 
258 A szöveghelyet elemzi többek között Provera: Riflessioni…, 617-622.o.; Parenti: Index 35., 253.o. 
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nem dolus, de mindenképpen súlyos kötelességszegés a részéről, amely a 

dolushoz közel áll. Ezért nem kapja meg az acio mandatit a megbízóval 

szemben, hogy a megtérítési igényét érvényesítse.
259

 Viszont azt követelheti a 

megbízótól – minden bizonnyal szintén actio mandatival ─, hogy az 

engedményezze rá a hitelezővel szemben rendelkezésére álló condictio 

indebitijét azért, hogy a hitelező se gazdagodjon azáltal, hogy kétszer kapja 

meg a szolgáltatást.
260

 

Rundel szerint az a tény, hogy Ulpianus mindkét utóbbi szöveghelyben 

hangsúlyozza a kezes mulasztásos gondatlanságának dolushoz közeli voltát 

(prope dolum/dolo proximum) arra utal, hogy a kezes a kései klasszikus 

korban is alapvetően a dolusért felelt. Ugyanakkor ebben az időszakban 

valószínűleg tágabban értelmezték a dolus fogalmát, amely nemcsak a 

szándékos kötelességsértést, hanem az olyan magatartásokat is magába 

foglalta, amelyek során olyan mértékben feledkezett meg valaki a 

kötelezettségéről, hogy az már a kötelességsértésre kiterjedő szándékosságra 

utal.
261

 

Ulpianus ebben az esetben is a condictio indebitit adná meg a hitelezővel 

szemben, pedig a hitelező minden bizonnyal nem tévedésből fogadta el 

másodszor is a szolgáltatást, ebben az esetben a magatartása viszont furtumnak 

minősül.
262

  

 

3.2.2.2.4. A megbízás kereteinek a megbízott (kezes) általi túllépése 

 

A megbízottnak főszabály szerint nem volt szabad túllépnie a megbízás 

kereteit,
263

 de ha szükségből, ill. jóhiszeműen költött többet a megbízás 

teljesítése során, mint amennyit a harmadik féllel kötött szerződés alapján 

                                                             
259 Vö. Lenel: SZ. 38., 283-284.o. 
260 Sachers: SZ. 59., 476.o.; Siklósi: A fizető kezes…, 45.o. 
261 Rundel: Mandatum…, 44-45.o. 
262 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 288.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 596.o., 

615.o.; Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 550.o.; Kreller: Römische 

Rechtsgeschichte, 93.o.; D.13,1,18 
263 D.17,1,5pr. 
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mindenképpen kellett volna, akkor mégis követelhette a megbízótól extra 

költségeinek megtérítését.
264

 

Az általános megbízáshoz hasonlóan kezelték azt az esetet is, ha a 

kezességvállalás volt a megbízás tárgya, s a kezes indokoltan lépte túl a 

megbízásban meghatározott kereteket: 

 

D.17,1,45,6  

„Paulus 5 ad Plaut. – Si fideiussor multiplicaverit summam, in quam 

fideiussit, sumptibus ex iusta ratione factis, totam eam praestabit is pro quo 

fideiussit.”  

 

A tényállás szerint a kezes jogos okból tett kiadások révén túllépte azt az 

összeget, amelyre kezességet vállalt. Paulus szerint annak, akiért kezességet 

vállalt, meg kell térítenie a fideiussor számára a teljes összeget, hiszen ez így 

méltányos. 

A következő fragmentumban már nem csupán arról van szó, hogy a kezesnek 

több kiadása keletkezett a kezesi kötelem teljesítése során, mint amire a 

megbízás vonatkozott, hanem hogy a fideiussor akként lépte túl a megbízás 

kereteit, hogy valamilyen okból magasabb összegre vállalt kezességet, mint 

amilyenre a megbízás alapján kezességet kellett volna vállalnia: 

 

D.17,1,33  

„Iulianus 4 ex Minic. – Rogatus ut fideiuberet si in minorem summam se 

obligavit, recte tenetur: si in maiorem, Iulianus verius putat quod a plerisque 

responsum est eum, qui maiorem summam quam rogatus erat fideiussisset, 

hactenus mandati actionem habere, quatenus rogatus esset, quia id fecisset, 

quod mandatum ei est: nam usque ad eam summam, in quam rogatus erat, 

fidem eius spectasse videtur qui rogavit.”  

 

                                                             
264 D.17,1,27,4; Watson: Contract of Mandate…, 163.o. 
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A fragmentum értelmében, ha az, akit megkértek arra, hogy kezességet 

vállaljon, kisebb összegre vállalt kezességet, úgy helyes, ha a megkapja a 

keresetet, ha pedig magasabb összegre, akkor Iulianus szerint helyesebb – 

ahogyan a többség is döntött –, hogy aki magasabb összegre vállalt 

kezességet, mint amire megkérték, arra az összegre kapja meg az actio 

mandatit, amelyre megbízták, mivel ennyiben azt tette, amivel megbízták. 

Mivel azon összeg vonatkozásában, amelynek elvállalására megkérték, végülis 

arra tekintettel járt el, aki megkérte őt. 

Ez a szöveghely is két tényállást tartalmaz: az első szerint a megbízott kisebb 

összegre vállalt kezességet, mint amennyire a megbízás alapján kellett volna, 

míg a második esetben a megbízásban foglaltnál magasabb összegre.
265

 A 

kérdés, hogy visszakövetelheti-e a megbízótól a szolgáltatott összeget, hiszen 

mindkét esetben eltért a megbízási szerződésben foglaltaktól. 

Iulianus szerint az első esetben visszakövetelheti a kezes a kifizetett összeget, 

megkapja az actio mandatit, annak ellenére, hogy kevesebbre vállalt 

kezességet, mint amennyire a szerződés alapján kellett volna.
266

  

A döntés oka valószínűleg az, hogy annak ellenére, hogy a megbízott nem 

teljesen a megbízó utasításainak megfelelően járt el, mégis úgy méltányos, 

hogy visszakapja azt, amit kifizetett, hiszen ezzel az összeggel részben 

mentesítette a főadóst a fizetési kötelezettség alól, másrészt pedig ez az összeg 

mindenképpen a megbízás keretei közé esett. 

                                                             
265 Ez úgy képzelhető el, hogy arra kérték meg a kezest, hogy a főadós kötelezettségénél kevesebb 

összegre vállaljon kezességet, ő azonban a megbízásban foglaltnál magasabb (de maximum a 

főkötelezettség mértékéig terjedő) összegre vállalta a kezességet. A főkötelezettséget meghaladó 

összegre menő kezességvállalás a kezesség járulékos jellege miatt nem lett volna érvényes. (Vö. 

Barckhaus: SZ. 100., 76-77.o.); Frezza úgy véli, hogy a szöveghelyben eredetileg sponsióról és a 
sponsort megillető actio depensiről volt szó. (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 164-165.o.) Wesener 

azonban nem tartja valószínűnek, hogy a fragmentumban eredetileg sponsio szerepelt volna. (Vö. 

Wesener: Labeo 11.,343.o.) 
266 Schwarz: SZ. 71., 178.o. A szöveghelyben a „recte tenetur” kifejezés több értelmezést is lehetővé 

tesz: az első szerint a részösszegre irányuló kezességvállalás érvényességére ad igenlő választ, a 

második értelmezés szerint a kezes kártérítési kötelezettségére is utalhat a főadóssal szemben az actio 

mandati directa révén, amiért kevesebbre vállalt kezességet, mint a megbízás. S végül a 

legvalószínűbben arra irányul a kérdés, hogy a kezes megtéríttetheti-e a főadóssal azt az összeget, 

amelyre kezességet vállalt. Ez utóbbi interpretáció mellett szól egyrészt a szövegösszefüggés is, 

másrészt ezt fogadja el a communis opinio is. (Vö. Barckhaus: SZ. 100., 176.o.; Schwarz: SZ. 71., 

178.o. Lásd még Arangio-Ruiz: Il mandato…, 175-176.o.) 
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A másik esetben a megbízás szerinti összeget követelheti vissza a megbízótól 

az actio mandatival. Többet nem követelhet, mivel csak erre az összegre 

terjedt ki a megbízás terjedelme, csak ezen összeg tekintetében járt el valóban 

a megbízó kérelmére, az ezen felüli összeg tekintetében nem.  

Kérdés, hogy mi lehet annak az oka, hogy Iulianus ezt a döntést hozta, hiszen 

ezzel a teljesítéssel a kezes mégiscsak mentesítette az adóst a hitelezővel 

szembeni fizetési kötelezettsége alól, ami az adós vagyonában növekedést, 

míg a kezesében csökkenést eredményezett. Fontos azonban megfigyelni, 

hogy Iulianus nem általában az adóssal szembeni megtérítési igény 

érvényesítésének lehetőségét zárja ki, hanem csak az actio mandati 

vonatkozásában foglal állást. Ez egyrészt azért fontos, mert a megbízó és a 

főadós személye el is válhat egymástól,
267

 és ebben az esetben méltánytalan 

lenne, ha a megbízónak többet kellene fizetnie, mint amilyen összeg 

elvállalásával a kezest megbízta, hiszen a kezes indokolatlanul lépte túl a 

megbízás kereteit. Másrészt a kezes számára ennek ellenére sincs teljesen 

kizárva a megtérítési igényének az adóssal szembeni érvényesítése, hiszen 

amennyiben a hitelező a kezesre engedményezte az adóssal szembeni 

kereseteit, vagy biztosítékait, ezekkel élhetett. Tehát nem okoz feltétlenül 

hátrányt a kezesnek a jogtudósi döntés. 

Mindez azért is fontos, és tulajdonképpen méltányos döntés a kezesre nézve, 

mert néhány további szöveghely ismeretében megállapítható, hogy az sem volt 

egyértelmű, hogy olyan esetben, amikor a megbízott nem valamilyen 

szükségszerű okból lépte túl a megbízás kereteit, egyáltalán a megbízás 

határáig terjedően élhetett-e a megtérítési igényével.  

Ebben a kérdésben is eltérő álláspontot képviseltek ugyanis a két fontos iskola 

képviselői.
268

 A sabinianusok szerint ilyen esetben a megbízottnak egyáltalán 

nem keletkezett megtérítési igénye a megbízóval szemben, a proculianusok 

kevésbé szigorú álláspontja szerint viszont a megbízott annyiban élhetett a 

                                                             
267 D,17,1,53 
268 Kreller: Römisches Recht II., 370-371.o. 
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megtérítési igényével, amennyiben a megbízás keretein belül járt el, abban az 

összegben azonban, amellyel túllépte a megbízás kereteit, már nem.  

 

D.17,1,3,2  

„Paulus 32 ad ed. – Quod si pretium statui tuque pluris emisti, quidam 

negaverunt te mandati habere actionem, etiamsi paratus esses id quod excedit 

remittere: namque iniquum est non esse mihi cum illo actionem, si nolit, illi 

vero, si velit, mecum esse.” 

 

Paulus azt írja, hogy ha a megbízó meghatározta az árat, és a megbízott 

drágábban vette meg a dolgot, akkor egyesek azon az állásponton voltak, hogy 

a megbízott nem kapja meg az actio mandatit, akkor sem, ha hajlandó lenne a 

vételárnak a megbízásban szereplő összeget meghaladó részéről lemondani. 

Az ugyanis igazságtalan, hogy a megbízónak nincs vele szemben keresete, ha 

ő nem akarja, a megbízottnak azonban van a megbízóval szemben, ha ő akarja.  

 

D.17,1,4  

„Gaius 2 rer. cott. – Sed Proculus recte eum usque ad pretium statutum 

acturum existimat, quae sententia sane benignior est.” 

 

Gaius a Rerum cottidianarum című munkájában azt írja, hogy Proculus 

helyesen azt feltételezi, hogy a megbízott perelhet a megbízásban szereplő ár 

mértékéig,
269

 ez az álláspont minden bizonnyal a jóindulatúbb.  

 

Ugyanakkor Gaius az Institutionesben csak az alábbiakat írja a fenti témában: 

  

                                                             
269 Schwarz szerint a szöveghely értelmében ilyenkor az actio negotiorum gestorummal lehetett azt az 

össszeget visszakövetelni, amely még a megbízás határain belül volt. (Vö. Schwarz: SZ. 71., 178.o.) 
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Gai.3,161 

„Cum autem is, cui recte mandaverim, egressus fuerit actionem, quatenus mea 

interest implesse eum mandatum, si modo implore potuerit; it ille mecum 

agree non potest. Itaque si mandaverim tibi, ut verbi gratia fundum mihi 

sestertiis C emeres, tu sestertiis CL emeris, non habebis fundum, quanti 

emendum tibi mandassem; idque maxime Sabino et Cassio placuit. Quod si 

minoris emeris, habebis mecum scilicet actionem, quia qui mandate, ut C 

milibus emeretur, si utique mandare intellegitur, uti minoris, si posset, 

emeretur.”  

 

„Ha pedig az, akit érvényesen megbíztam, túllépi a megbízását, vele szemben 

megbízásból folyóan keresetem van annyi erejéig, amennyire érdekemben 

állott, hogy a megbízásomat teljesítse, föltéve, hogy lehetett volna teljesíteni; 

de ő velem nem perelhet. Ha tehát megbíztak téged, hogy teszem azt száz 

sestertiusért telket vegyél nekem, te pedig százötven sestertiusért vettél, nincs 

ellenem megbízásból folyó kereseted, mégha hajlandó lennél is annyiért 

nekem adni a telket, amennyiért én a vásárlással megbíztalak; főképp Sabinus 

és Cassius döntött így. Ha azonban kevesebbért vásároltál, természetesen van 

ellenem megbízásból folyó kereseted, mivel az, aki arra ad megbízást, hogy 

százezerért vásároljanak, az értelemszerűen megbízott azzal is, hogy ha 

lehetséges, olcsóbban vásároljanak.”
270

 

 

Iustinianus Institutióiban már némi módosulással találkozhatunk Gaius 

Institutiójához képest. Iustinianus már nem csupán a sabinianusok (Sabinus és 

Cassius) álláspontját mutatja be, hanem a proculianusokét is, s ez utóbbit 

tartja méltányosabbnak. További változás, hogy Iustinianusnál a telek 

vásárlására adott megbízás, mint példa mellett szerepel az az eset is, ha 

nagyobb összegre vállal a kezes kezességet, mint amennyire megbízták: 

  

                                                             
270 Fordította Brósz Róbert. Vö. Gaius, 131-132.o. 
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Inst.3,26,8  

„Is qui exsequitur mandatum non debet excedere fines mandati. ut ecce si quis 

usque ad centum aureos mandaverit tibi, ut fundum emeres vel ut pro Titio 

sponderes, neque pluris emere debes neque in ampliorem pecuniam 

fideiubere; alioquin non habebis cum eo mandati actionem: adeo quidem, ut 

Sabino et Cassio placuerit, etiam si usque ad centum aureos cum eo agere 

velis, inutiliter te acturum. diversae scholae auctores recte te usque ad centum 

aureos acturum existimant: quae sententia sane benignior est. quod si minoris 

emeris, habebis scilicet cum eo actionem, quoniam qui mandat, ut sibi centum 

aureorum fundus emeretur, is utique mandasse intellegitur, ut minoris, si 

possit, emeretur.”  

 

„Az, aki a megbízást végrehajtja, nem lépheti túl megbízása határait. Ha pl. 

valaki száz arany erejéig bízott meg azzal, hogy telket végy, vagy hogy Titius 

helyett kezességet vállalj, akkor nem vehetsz többért, sem nagyobb 

pénzösszegre nem állhatsz jót; másképpen nem illet meg ellene a megbízási 

kereset. Sőt Sabinus és Cassius egyenesen úgy vélték, hogy még akkor is 

sikertelenül perelnél, ha csupán száz aranyra akarnád beperelni; az ellenkező 

iskola tudósainak nézete szerint száz arany erejéig érvényesen perelhetsz, s ez 

a vélemény nyilván méltányosabb. Ha kevesebbért vettél, akkor természetesen 

lesz ellene kereseted, mert aki megbízást ad földbirtok vételére száz aranyért, 

az nyilván azzal is megbízott, hogy, ha lehet, kevesebbért vedd meg.”
271

 

 

Az idézett forrásokban tehát mindkét iskola álláspontja szerepel. (Paulus 

csupán a sabinianusok véleményére hivatkozik, mint ahogy csupán ez szerepel 

Gaius Institutióiban is, ezzel szemben Gaius a Rerum cottidianarumban már a 

proculianus álláspontot mutatja be, mint jóindulatúbbat, s ez szerepel 

Iustinianusnál is a sabinianusi vélemény mellett, mint méltányosabb 

álláspont.)
272

 A sabinianusok képviselték a szigorúbb nézetet: szerintük, ha a 

                                                             
271 Fordította: Ifj. Mészöly Gedeon: Justinianus császár Institutiói…, 167.o. 
272 Pringsheim úgy véli, hogy Gaius a sabinianusi álláspontot képviselte, Iustinianus pedig a 

proculianusokét. Valószínűnek tartja, hogy a Gaius-féle Institutiones-ből a posztklasszikus korban (de 
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megbízott (indokolatlanul) túllépte a megbízás kereteit (pl. 100-ra szólt a 

megbízás, de 150-ért vett telket), akkor még a megbízás keretein belüli összeg 

(100) megtérítésére sem perelhette a megbízott a megbízót. A proculianusok 

viszont úgy vélték, hogy ebben az esetben a megbízás határáig (100-ig) élhet a 

megbízott a megtérítési igényével.
273

  

Behrends szerint sabinianusok szigorúbb álláspontja a megbízás túllépése 

esetén a megtérítési igény kizárására vonatkozóan minden bizonnyal azon az 

elképzelésen alapul, hogy az ügylet a túllépés révén egy másikká vált. Így a 

jóhiszemű ügyvitel már nem volt lehetséges. Szerinte először Iulianus törte 

meg a proculianusok véleményére támaszkodva a bizalmi viszonyon alapuló 

jogügyletek oszthatatlanságának elvét a korábban elemzett D.17,1,33-ban.
274

 

A D.17,1,33 kapcsán Pringsheim is a kezesi kötelem két részre osztásában 

látja a megoldást. Szerinte, ha a kezes nagyobb összegre vállalt kezességet, 

mint amivel megbízták, akkor a kezességet két részre lehet osztani: egy 

megbízásszerű kezességre, amelyből a kezesnek megadják az actio mandatit, 

és egy megbízásellenesre, amely csak a hitelezővel szemben érvényes. Ő 

azonban úgy véli, hogy kezességvállalásra adott megbízás túllépésének nem 

sok köze van a két iskola közötti vitához,
275

 csupán Iustinianus hitt egy ilyen 

kapcsolat létezésében, ezért illesztette bele az Inst.3,26,8-ba a 

kezességvállalással kapcsolatos utalást.
276

 

Egyes álláspontok szerint Iulianus fenti döntése pusztán a kezességvállalásra 

adott megbízás sajátosságaiból fakad, s nincs köze a két iskola közötti 

alapvitához. Ezt azonban Backhaus vitatja, ugyanis szerinte Iulianus indoklása 

a telek megvételére vonatkozó megbízás esetében is megállná a helyét, s 

általánosan a megbízás túllépésére vonatkozik.
277

  

                                                                                                                                                                             
még Iustinianus előtt) kihúzták a proculianusi vélemény ismertetését. Továbbá Pringsheim úgy 

gondolja, hogy Gaius a Rerum cottidianarumban is pusztán beszámol a proculianusok döntéséről, de 

nem foglal mellette állás, s szerinte a D.17,1,4 utolsó mondatát, amelyben az szerepel, hogy a 

proculianusi döntés a jóindulatúbb, a kompilátorok illesztették be. (Vö. Pringsheim: SZ. 72., 54-61.o.) 
273 A két iskola megbízás-túllépéssel kapcsolatos vitájához és az ezzel kapcsolatos, fentebb idézett 

forrásokhoz lásd bővebben: Pringsheim: SZ. 72., 54-89.o.; Backhaus: SZ. 100., 172-180.o. 
274 Behrends: SZ. 88., 221.o. 
275 A kérdéshez lásd még Arangio-Ruiz: Il mandato…, 175-179.o. 
276 Pringsheim: SZ. 72., 69-70.o. 
277 Backhaus: SZ. 100., 177-178.o. 
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Véleményem szerint ebben az esetben sem feltétlenül összeegyeztethetetlen a 

két elmélet: könnyen elképzelhető ugyanis, hogy abban az esetben, ha a kezes 

lépte túl a kezességvállalás kapcsán a megbízás kereteit, éppen a kezesi 

kötelem sajátosságaira tekintettel a proculianusok álláspontja nyert teret.  

 

A megbízás keretében vállalt kezesség esetében azonban – ahogy az az alábbi 

források alapján látható lesz – nem pusztán az jelenthetett problémát, ha a 

kezes magasabb összegre vállalt kezességet, mint amennyire a megbízás 

vonatkozott, hanem az is, ha a megbízásnak megfelelően vállalt kezesi 

kötelemből fakadó kötelezettsége teljesítése során lépte valamilyen módon túl 

azt az összeget, ill. értéket, amelyre a kezességvállalásra szóló megbízás 

irányult.  

Az ezzel a problémával kapcsolatos két szöveghely közül az első Celsustól, a 

második pedig Iavolenustól származik: 

 

D.17,1,50,1  

„Celsus 38 Dig. – Sive, cum frumentum deberetur, fideiussor Africum dedit, 

sive quid ex necessitate solvendi plus impendit quam est pretium solutae rei, 

sive Stichum solvit isque decessit aut debilitate flagitiove ad nullum pretium 

sui redactus est, id mandati iudicio consequeretur.”  

 

D.17,1,52  

„Iavolenus 1 epist. – Fideiussorem, si sine adiectione bonitatis tritici pro 

altero triticum spopondit, quodlibet triticum dando reum liberare posse 

existimo: a reo autem non aliud triticum repetere poterit, quam quo pessimo 

tritico liberare se a stipulatore licuit. itaque si paratus fuerit reus, quod dando 

ipse creditori liberari potuit, fideiussori dare et fideiussor id quod dederit, id 

est melius triticum condicet, exceptione eum doli mali summoveri existimo.”  

 

Celsus szerint, ha átlagos minőségű gabonával tartoznak, és a kezes afrikai 

gabonát szolgáltat, vagy a teljesítés kényszere miatt többet fordít a dologra, 
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mint amennyi a szolgáltatott dolog értéke, vagy ha a Stichus nevű rabszolgát 

szolgáltatta, és az meghalt, vagy egy betegség vagy bűncselekmény miatt 

vesztett az értékéből, akkor mindezt a kezes az actio mandatival 

megtéríttetheti.
278

  

 

Iavolenus a következőt írja: ha egy kezes, aki gabonára vállalt kezességet 

anélkül, hogy megadták volna a gabona minőségét, bármilyen gabonával 

teljesíthet. A főadóstól azonban csak annak a rosszabb minőségő gabonának 

az értékét téríttetheti meg, amellyel a főadós a hitelezőnek teljesítvén még 

szabadult volna. Ha tehát a főadós csupán azt kész a kezesnek megtéríteni, 

amivel a hitelezőnek teljesítvén szabadulhatott volna, és a kezes azt követeli 

tőle condictióval, amivel ő a hitelezőnek teljesített, vagyis a jobb minőségűt, 

akkor az exceptio dolival lehet a követelését elhárítani.  

 

Az két szöveghelyben összesen négy tényállás különíthető el: 

1. Az első szerint a főadós átlagos minőségű gabonával tartozott a hitelezőnek. 

A kötelem kezességgel volt biztosítva, és amikor a kezesnek teljesítenie kellett 

a kötelezettségét, akkor afrikai gabonát szolgáltatott, vagyis a legjobb 

minőségűt. 

2. A második tényállás szerint a kezes a teljesítés kényszere miatt több pénzt 

fordított a teljesítésre, mint amennyit a szolgáltatott dolog ért.  

3. A harmadik tényállás szerint pedig a kezes arra vállalt kezességet, hogy a 

Stichus nevű rabszolgát szolgáltatja majd. A szolgáltatásra sor is került, a 

rabszolga azonban ezt követően meghalt, vagy betegség, illetőleg egy általa 

elkövetett bűncselekmény következtében elvesztette az értékét. Mindhárom 

esetben a kezes a megtérítési igényét szeretné érvényre juttatni. 

4. A második szöveghely tényállása szerint egy kezes arra vállalt kezességet, 

hogy meghatározott mennyiségű búzát fog szolgáltatni, a búza minőségét 

azonban nem tisztázták.
279

 (A spondeo ige használatából arra lehet 

                                                             
278 Frezza ezt a szöveghelyet még – számomra nem teljesen meggyőzően – az actio depensivel hozza 

kapcsolatba. (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 165-166.o.) 
279 Seckel – Levy: SZ. 47., 136.o. 
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következtetni, hogy egy sponsióról volt szó.) Amikor a kötelem teljesítésére 

került sor a kezes a legjobb minőségű búzát szolgáltatta, ezt követően pedig 

condictióval követelte a főadóstól a szolgáltatott búza értékének a 

megtérítését. A főadós azonban csak annak a búzának az értékét lett volna 

hajlandó megtéríteni, aminek a szolgáltatásával ő maga is szabadult volna a 

kötelemből. 

A jogkérdés valójában mindkét szöveghely esetében ugyanaz: kérheti-e a 

kezes a főadóstól valamennyi ráfordításának a megtérítését, vagy sem?  

A fenti kérdés a második szöveghelyben konkrétabban az alábbiak szerint 

fogalmazható meg: ha a főadós kész annak, de csak annak a megtérítésére, 

amivel maga is szabadulhatott volna a kötelemből a saját teljesítése révén, 

akkor követelheti-e a kezes condictióval az általa szolgáltatott búza többlet-

értékének a megtérítését? 

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kezes condictióval perel, 

minden bizonnyal az a válasz, hogy a hitelező a kezesre engedményezte a 

keresetét,
280

 vagyis a condictio triticariát, ugyanis itt a stipulatio tárgya búza, 

vagyis helyettesíthető dolog volt. Mivel a kezes megkérhette (ill. adott esetben 

a vele szembeni per során rákényszeríttethette) a hitelezőt a főadóssal 

szembeni kereseteinek engedményezésére,
281

 az esetünkben a kezes megkapta 

az adóssal szemben a condictio triticariát. 

A jogtudósok véleménye a következő: Celsus szerint a főadós köteles mindent 

megtéríteni a kezesnek, így az afrikai gabona, minden ráfordítás és a rabszolga 

teljes értékét is. Iavolenus ezzel szemben azon az állásponton van, hogy a 

kezes csak azon lehető legrosszabb minőségű gabona értékének a megtérítését 

követelheti, amellyet még a főadós is jogszerűen szolgáltathatott volna, és ha a 

kezes ennek ellenére azt (a többlet-értéket) követeli a condictióval, amit ő 

                                                             
280 Watson úgy véli, hogy az „id est melius triticum condicet”-rész a condictióra való utalással 

interpoláció eredménye. (Vö. Watson: Contract of Mandate…, 163-164.o.) Azonban ha azt 

feltételezzük, hogy a hitelező a kezesre engedményezte a főadóssal szembeni keresetét, teljesen 

indokolt a condictio említése a forrásban.  
281 Schulz: SZ. 27., 82-150.o., 101.o. Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 329.o. A hitelező 

kereseteinek engedményezéséről lásd a későbbi fejezeteket. 
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többletként szolgáltatott, akkor a követelésével szemben exceptio dolival élhet 

az adós.  

A 2. tényállásban foglalt döntés magyarázata:  

A legkönnyebben az a kérdés válaszolható meg, hogy miért döntöttek a 

jogászok az adott módon az első szöveghely második tényállása tekintetében. 

A kezes nagyobb ráfordítással élt, mint amennyit a szolgáltatott dolog ér, és az 

összes kiadását szeretné megtéríttetni. Általában a megbízás kereteinek 

túllépése miatt csak annak a megtérítését követelhetné, amit a megbízás 

szerint szolgáltatnia kellett, itt azonban a kezes a teljesítés kényszere miatt 

költött többet, így ez jogszerű kiadásnak minősül, amit a megbízónak meg kell 

térítenie. Nem várható el ugyanis, hogy ha valaki puszta szívességből 

fáradozik egy másik személy érdekében, még a szükséges kiadásokat is maga 

viselje.  

Ezt támasztja alá a már fentebb vizsgált D.17,1,45,6 mellett a következő 

Gaiustól származó szöveghely is, amely kimondja, hogy a megbízás 

megvalósítása érdekében történő ráfordításokat, ha azokat jóhiszeműen 

eszközölték, minden esetben meg kell téríteni. S ez nem függ attól, hogy az, 

aki a megbízást adta kevesebb ráfordítással is elérhette volna a célt, ha maga 

vitte volna az ügyet:  

 

D.17,1,27,4  

„Gaius 9 ad ed. provinc. – Impendia mandati exsequendi gratia facta si bona 

fide facta sunt, restitui omnimodo debent, nec ad rem pertinet, quod is qui 

mandasset potuisset, si ipse negotium gereret, minus impendere.”  

 

A 3. tényállásban foglalt döntés magyarázata: 

Az első szöveghely harmadik tényállása szerint a kezes szolgáltatta a Stichus 

nevű rabszolgát, a rabszolga azonban ezt követően meghalt, vagy egy 

betegség, vagy általa elkövetett bűncselekmény következtében elvesztette az 

értékét. Hogy jobban megérthessük, miről is van itt pontosan szó, érdemes 

megvizsgálni a következő forrás első felét: 
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D.17,1,37  

„Africanus 8 quaest. – Hominem certum pro te dari fideiussi et solvi: cum 

mandati agatur, aestimatio eius ad id potius tempus, quo solutus sit, non quo 

agatur, referri debet, et ideo etiamsi mortuus fuerit, nihilo minus utilis ea 

actio est. (…)” 

 

Az Africanus-fragmentumban a kezes arra vállalt kezességet, hogy egy 

meghatározott rabszolga tulajdonjogát fogja a hitelezőre átruházni, és aztán 

szolgáltatta is a rabszolgát, ezt követően pedig az actio mandatival perelte a 

főadóst a megtérítési igényének érvényesítése érdekében. Africanus úgy 

döntött, hogy a rabszolga becsértékét a kötelem teljesítésének az időpontjára 

vonatkozóan kell megállapítani, nem pedig a keresetindítás időpontjára 

vonatkozóan. Így ebből a szempontból az sem bír relevanciával, ha a 

rabszolga időközben meghalt.  

Celsus is úgy döntött, hogy a kezesnek teljes megtérítést kell nyújtani, vagyis 

a rabszolga teljesítéskori értékét kell figyelembe venni. Hiszen úgy méltányos, 

hogy a kezes azt kapja vissza, amit szolgáltatott, pontosabban annak az 

értékét. Az, ami a teljesítést követően történt, már kívül esik az érdekkörén, a 

teljesítésével a hitelező lesz a tulajdonos, és a „casum sentit dominus”-elv 

alapján neki kell viselnie az őt terhelő károkat. A kezes teljesítette a 

kötelezettségét, amikor Stichust szolgáltatta. A hitelező a főadóssal szemben 

sem léphet fel, hogy kártérítést követeljen tőle az említett elv miatt, így a 

főadós helyzete semmivel sem lesz rosszabb, mintha maga nyújtotta volna a 

szolgáltatást. 

A döntés vonatkozásában az sem jelent gondot, ha a rabszolga adott esetben 

már a szolgáltatás nyújtásának időpontjában beteg volt (és esetleg később 

emiatt is halt meg), vagy már akkor sem volt rendes ember, mert akkor a 

főadós egy beteg, vagy flagitiosus servus értékét kell, hogy megtérítse.
282

 

                                                             
282 A jogtudós azonban másként is dönthetett volna, a kezes ugyanis megbízott is volt egyben, így ha 

azt az elvet komolyan vesszük, hogy a megbízottnak mindig a megbízó érdekében kell eljárnia, és 

nem nyerhet az ügyleten (eltekintve attól az esettől, ha az ő érdekében is kapta a megbízást, de a jelen 
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Az 1. és a 4. tényállásra vonatkozó döntések magyarázata: 

Az első szöveghely első tényállását és a második szöveghelyet együtt érdemes 

vizsgálni. Az első esetben tehát a kezes annak ellenére, hogy a szokásos 

minőségű gabonával tartozik, mégis afrikaival, vagyis a legjobbal teljesít. 

Celsus döntése alapján teljes megtérítést követelhet az actio mandatival. 

A másik, hasonló esetben Iavolenus viszont az előzővel teljesen ellentétes 

döntést hoz. Itt a kezes a búza minőségének meghatározása nélkül vállal 

kezességet. Bármilyen minőségű búzával szabadulhatna a kötelemből, de ő 

mégis a szükségesnél jobb minőségű búzát szolgáltat. A főadós kész 

megtéríteni neki annak a búzának az értékét, amellyel maga is szabadulhatott 

volna a kötelemből, de ez nem elegendő a kezesnek, annak a megtérítését 

követeli a condictióval, amit maga szolgáltatott, Iavolenus szerint azonban a 

keresetével szemben exceptio dolival lehet élni. 

Az eltérő döntések lehetséges okai: 

1. ok: Nem kizárt, hogy az ellentétes döntések talán csak arra vezethetők 

vissza, hogy a jogtudósok eltérő iskolákhoz tartoztak: Iavolenus a 

sabinianusok,
283

 Celsus pedig proculianusok vezetője volt.
284

 A sabinianusok 

pedig – amint azt fentebb láthattuk – bizonyos kérdésekben általában 

szigorúbbak voltak, mint a proculianusok. A megbízottnak nem volt szabad a 

megbízás kereteit túllépnie,
285

 ha azonban erre mégis sor került a 

következmények tekintetében eltérően vélekedtek a két iskola képviselői.
286

 

                                                                                                                                                                             
esetben nem ez a helyzet), akkor más döntés is születhetett volna. Ha ugyanis ezt az elvet szigorúan 

értelmezzük, akkor abban az esetben, ha a rabszolga akkor is halott, beteg, vagy flagitiosus lenne az 

actio mandati megindításának időpontjában, ha a kezesnél lenne, akkor az adós csak olyan mértékű 

megtérítést kellene, hogy a kezes részére fizessen, amennyit a rabszolga a keresetindítás időpontjában 

ér. Ennek kevesebbnek kell lennie, mint amekkora az adós hitelezővel szemben fennálló tartozása 

eredetileg volt. Így a megbízó végül nyerne az ügyleten, és a megbízott-kezes helyzete sem lenne a 

megbízási szerződés teljesítésének következtében rosszabb, mint amilyen akkor lenne, ha a rabszolgát 
nem szolgáltatta volna, hiszen az már nála is halott, beteg, vagy flagitiosus lenne. 

Ha viszont a rabszolga csak azon körülmények következtében halt meg, betegedett meg vagy lett 

flagitiosus, amelyek csak a hitelezőnél léptek fel, akkor mindenképpen a rabszolga átadásának 

időpontja szerinti értéket kell megtéríteni, mert különben a kezes a megbízás teljesítésének 

következtében rosszabb helyzetbe kerülne. 
283 Schulz: Geschichte…, 122-123.o., 141.o., 288.o.; Kunkel: Herkunft…, 139-140.o.; Stolleis: 

Juristen, 317.o. 
284 Schulz: Geschichte…, 123.o., 141.o., 289.o.; Kunkel: Herkunft…, 146-147.o.; Stolleis: Juristen, 

127.o. 
285 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 274.o. 
286 Kreller: Römisches Recht II., 370-371.o. 
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(Így például – mint fentebb láttuk – egy telek megvételére vonatkozó 

megbízás túllépése esetén a megbízott az sabinianusok szerint semmit sem 

térítetthetett meg a megbízóval a kifizetett vételárból, a másik iskola szerint 

viszont erre a megbízásban szereplő összeg mértékéig volt lehetősége.)
287

  

Tehát az ellentétes döntés egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy a 

proculianusok nem voltak annyira szigorúak a túllépés esetén a megbízottal 

szemben, mint a sabinianusok. (De ebben az esetben is megválaszolatlan 

marad az a kérdés, hogy a kezességgel kapcsolatosan miért nem ugyanazt a 

döntést hozták, mint amit az adásvételi szerződés esetében. A helyes válasz 

talán az, hogy a kezesség vállalása, mint a megbízási szerződés tárgya, sokkal 

terhesebb a megbízottra nézve, mint egy adásvételi szerződés megkötése, így a 

kezes-megbízott érdekeit is jobban figyelembe kell venni.) 

2. ok: A megoldáshoz egy másik kulcsot jelenthet annak a kérdésnek a 

vizsgálata, hogy miért szolgáltatott a kezes jobb minőségű, tehát egyben 

drágább gabonát, mint amire a kötelem alapján köteles lett volna. Ha azért 

tette, mert a teljesítési kötelezettség időpontjában csak ilyen minőségű gabona 

állt a rendelkezésére, akkor úgy méltányos, hogy ennek a gabonának az értékét 

térítsék meg a számára. A főadósnak ugyanis mindent meg kellett volna tennie 

annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a hitelező a kezestől követelje a 

szolgáltatást. Arra, hogy az adós nem ennek megfelelően járt el, abból lehet 

következtetni, hogy végül a kezesnek kellett a szerződést teljesítenie. Ebben a 

helyzetben nem várható el a kezestől, hogy ha jobb minőségű gabona áll a 

rendelkezésére, külön azon fáradozzon, hogy olcsóbb gabonát vegyen.  

Ha azonban a kezesnek nem volt raktáron gabona szolgáltatási 

kötelezettségének időpontjában, és ezért mindenképpen vennie kellett gabonát, 

akkor a bona fides követelményének megfelelően figyelemmel kellett volna 

lennie a főadós érdekeire, és ezért a lehető legolcsóbb gabonát kellett volna 

megvásárolnia, amelyet az adós még szerződésszerűen szolgáltathathatott 

volna, hogy ne okozzon neki felesleges költségeket. 

                                                             
287 D.17,1,3,2; D.17,1,4; Gai.3,161; Inst.3,26,8 
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Lehetséges tehát, hogy az első szöveghely esetében a kezesnek a jobb 

minőségű gabona eleve a rendelkezésére állt, különben nehezen lenne 

magyarázható, hogy annak ellenére, hogy az első esetben meg volt határozva a 

gabona minősége, a kezes jobb minőségűt szolgáltatott, és mégis teljes 

megtérítést követelhet. Míg a másik esetben, ahol nem volt pontosan 

meghatározva a minőség, a kezes csak a lehető legrosszabb minőségű búza 

értékének a megtérítését követelheti, tehát kevesebbet, mint amilyen értékűt 

szolgáltatott.  

Az első esetben úgy is dönthetett volna Celsus, hogy a kezesnek csak azt kell 

megtérítenie, amivel az adós tartozott, tehát a szokásos gabona értékét. De ha 

a kezesnek csak afrikai gabona volt raktáron, és nem volt pénze arra, hogy 

szokásos minőségű gabonát vásároljon, akkor lehetséges megoldás lenne az is, 

hogy a kezes eladja az afrikai gabonát, hogy szokásos minőségűt vegyen az 

árán, de ez semmiképpen nem lenne értelmes megoldás. Már csak azért sem, 

mert a megbízott követelheti azon intézkedései során felmerült költségeknek, 

valamint az esetleges veszteségeknek a megtérítését, amelyek azért 

keletkeztek, mert gyorsan kellett értékesítenie a gabonáját. Az ugyanis alapelv, 

hogy a megbízott nem szenvedhet kárt occassione mandati. 

Mommsen az általa kiadott Digestában az „ex necessitate solvendi”-t a 

„deit”után illesztette be. Ezzel az interpretációval a fentieknek megfelelően 

oldható fel a döntések közötti konfliktus. Watson is ezen a véleményen van. 

Így az első esetben a megbízott azért követelhet teljes megtérítést, mert a 

teljesítés kényszere miatt szolgáltatta az afrikai gabonát. Ezzel szemben úgy 

tűnik, hogy a második esetben nem volt olyan kényszerítő körülmény, ami 

igazolhatná azt, hogy a kezes a szükségesnél jobb minőségű gabonát 

szolgáltatott. Watson szerint ez az oka annak, hogy csak azt követelhetné 

jogszerűen a főadóstól, amivel utóbbi szabadíthatta volna magát a 

kötelemből.
288

 

3. ok: Véleményem szerint azonban az eltérő döntések legvalószínűbb oka 

abban rejlik, hogy míg az első esetben (1. tényállás) a kezes az actio mandati 

                                                             
288 Watson: Contract of Mandate…, 163-164.o. 
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(contrariá)-val kívánta a megtérítési igényét érvényesíteni, a második esetben 

(4. tényállás) pedig a hitelező által rá engedményezett condictiót indította meg 

a főadóssal szemben, s ezzel kívánta megtéríttetni vele a kezes által 

szolgáltatott gabona értékét.  

Az actio mandati a megbízásból származó kereset, így annak bonae fidei 

jellegéből adódóan, a megbízott érdekeit szem előtt tartva, megítélik számára 

mindannak a megtérítését, amit a kötelem teljesítése során szolgáltatott. 

Vagyis a megbízás teljesítése során felmerülő kiadásait.
289

  

A második esetben viszont a hangsúly az engedményezésen és az ennek 

eredményeképpen megszerzett condictio triticarián, ill. annak stricti iuris 

jellegén van. Ebben az esetben ugyanis a kezes a hitelező által rá 

engedményezett condictióval akarja a kezes a szolgáltatott gabona teljes 

értékét megtéríttetni. Itt viszont a kereset stricti iuris jellege miatt csak azt 

követelheti, amit a hitelező a főkötelem alapján követelhetett volna a 

főadóstól, (s így az annak teljesítéséért kezességet vállaló fideiussortól is). 

Tehát ebben az esetben a iudex döntésénél nem a kezes tényleges kiadása az 

irányadó, hanem a bírónak azt (és csak azt) kell figyelembe vennie, hogy mi 

volt a hitelező és az adós közötti stipulatio tárgya, vagyis hogy a főadóstól a 

hitelező mit követelhetne. A stipulatión alapuló kötelemből eredő szolgáltatás 

meghatározott mennyiségű gabona, amelynek minőségére a felek nem tértek 

ki, így az általános szabályok szerint eljárva rosszabb, ill. közepes minőségű 

gabonával is teljesíthetett az adós. Ezért ha a kezes (immár a hitelező 

keresetével, annak pozíciójába lépve) annál jobb minőségű gabonát (ill. annak 

megfelelő értéket) követel a főadóstól, mint amivel az a stipulatio és az 

általános szabályok szerint szabadulhatna a kötelemből, akkor fennáll a pluris 

petitio
290

 veszélye. (Függetlenül attól, hogy ő maga mit szolgáltatott a 

hitelezőnek, hiszen ezt a iudex ebben a perben nem vizsgálhatja.) Így a főadós 

megkapja a kezes által megindított condictióval szemben az exceptio dolit, 

                                                             
289 Vö. D.17,1,27,4 
290 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 447.o. 
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mivel a kezes többet követel, mint amivel a főadós a hitelezőnek tartozna, s 

ezért a kezes elveszíti a pert. 

 

3.2.2.2.5. A kezes vagyonában bekövetkező változás, mint az actio mandati 

(contraria) feltétele 

 

A kezes csak akkor kapja meg az actio mandatit, ha a teljesítés (ill. adott 

esetben a tartozáselengedés) vagy a vagyonát csökkentette (pecuniam 

abesse),
291

 vagy annak növekedését akadályozta meg.
292

 

Ez jól megfigyelhető az alábbi szöveghelyben is:  

 

D.17,1,50pr.  

„Celsus 38 Dig. – Si is qui negotia fideiussoris gerebat ita solvit stipulatori, ut 

reum fideiussoremque liberaret, idque utiliter fecit, negotiorum gestorum 

actione fideiussorem habet obligatum, nec refert, ratum habuit nec ne 

fideiussor. sed fideiussor etiam antequam solveret procuratori pecuniam, 

simul ac ratum habuisset, haberet tamen mandati actionem.” 

 

Celsus szerint, ha az, aki egy kezes ügyeit vitte, a stipulatornak akként fizet, 

hogy azzal mind a főadóst, mind pedig a kezest szabadítja a kötelemből, ha ő 

ebben a tekintetben célszerűen járt el, akkor a kezes az actio negotiorum 

gestorum alapján felel neki, függetlenül attól, hogy a kezes jóváhagyta-e, vagy 

sem. De a kezesnek, még akkor is, ha még nem fizette ki a procuratornak a 

pénzt, rendelkezésre áll a (főadóssal szemben) az actio mandati, ahogy 

jóváhagyja a fizetést.
293

  

Ennek az oka minden bizonnyal abban rejlik, hogy amint a kezes jóváhagyja a 

megbízás nélküli ügyvivő fizetését, egyértelmű kötelezettsége keletkezik vele 

szemben az általa kifizetett pénz megérítésére, így már egyértelmű, hogy ez 

által a kezes vagyonában is hamarosan ténylegesen be fog állni a 

                                                             
291 Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, I., 275.o.; Emunds: Solvendo…, 111.o. 
292 Watson: Contract of Mandate…, 164.o. 
293 Kreller: SZ.59., 430-431.o. 
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vagyoncsökkenés. Ez alapján pedig ő is megtérítési igénnyel élhet a főadóssal 

szemben az actio mandatival.  

Ebben az esetben tehát fizetés nélkül is regresszigénye keletkezik a kezesnek 

az által, hogy az ő terhére egy kereset jön létre,
294

 mivel más fizetett a kezes 

nevében a hitelezőnek. 

 

Felmerül a kérdés, hogy ha egy kívülálló fizet a hitelezőnek, mert a kezest 

meg akarja ajándékozni, akkor élhet-e a kezes az actio mandatival? A válasz 

igen, a kezes követelheti ezt az összeget az adóstól:
295

  

  

D.17,1,12,1  

„Ulpianus 31 ad ed. – Marcellus autem fatetur, si quis donaturus fideiussori 

pro eo solverit creditori, habere fideiussorem mandati actionem.”  

 

Hasonló döntés született a következő esetben is: 

 

D.17,1,26,3  

„Paulus 32 ad ed. – Si is, qui fideiussori donare vult, creditorem eius habeat 

debitorem suum eumque liberaverit, continuo aget fideiussor mandati, 

quatenus nihil intersit, utrum nummos solverit creditori an eum liberaverit.” 

 

Paulus szerint, ha valakinek, aki a kezesnek szeretne ajándékozni valamit, a 

kezes hitelezője az adósa, és ez a személy a hitelező tartozását elengedi, a 

kezes perelhet az actio mandatival, mivel nincs különbség aközött, hogy a 

kezes a hitelezőnek kézpénzzel teljesít-e, vagy más módon szabadul az adós a 

kötelemből (a kezes által). 

A tényállás szerint a hitelező tartozik egy harmadik személynek. Ez a 

harmadik személy pedig meg akarta ajándékozni a kezest, ezért elengedte a 

hitelezőnek a vele szemben fennálló tartozását. A kérdés, hogy a kezes 

                                                             
294 Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, I., 275.o. Hasonlóképpen: D.17,1,14pr. 
295 Watson: Contract of Mandate…, 164.o. 
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követelheti-e az actio mandatival az így elengedett összeg megtérítését a 

főadóstól. Paulus szerint igen, mivel nincs érdemi különbség aközött, hogy a 

kezes teljesít-e az adós helyett, megszabadítva őt a hitelezővel szembeni 

tartozásától, vagy valaki más szabadítja meg az adóst. (Az által, hogy a kezes 

teljesítése helyett elengedi a hitelező tartozását.) Továbbá az sem releváns, 

hogy készpénzzel, vagy egyéb módon kerül-e erre sor. Fontos azonban, hogy a 

harmadik személy a kezesnek való ajándékozás céljából cselekedjen így.
296

 

Tehát fontos a regresszkereset megadásához, hogy a harmadik személy 

teljesítése materiálisan a kezes teljesítéseként legyen értelmezhető.
297

 

A szöveghelyben az ajándékozást tehát két tartozáselengedés segítségével 

lehet megvalósítani. A harmadik személy, akinek a hitelező tartozik, elengedte 

az utóbbi tartozását azzal, hogy a kezesnek szeretne ajándékozni. A hitelező 

így egy másik tartozáselengedés során elengedte a kezes tartozását. Így amikor 

a második tartozáselengedés megvalósult, ez annak felelt meg, mintha a 

hitelező megkapta volna a kezestől az összeget, és a másik tartozáselengedés 

révén a harmadik személy azt újra a kezesnek ajándékozta volna, így ahhoz, 

hogy a kezes ténylegesen megszerezze a neki ajándékozott összeget, fel kellett 

lépnie a főadóssal szemben az actio mandatival. A főadós pedig köteles volt 

fizetni a kezesnek, mivel szabadult egy passzívától a kezesnek történő 

(tartozáselengedés formájában megvalósuló) ajándékozás révén, amelynek a 

címzettje nem ő volt, hanem a kezes. Ha a kezes nem érvényesíthetné a 

főadóssal szemben a megtérítési igényét, akkor az ajándékozás nem érné el a 

célját, vagyis a kezes gazdagítását. A kezes vagyona egy aktívával (az ajándék 

mértékéig) kevesebb lenne, a főadós vagyona pedig egy passzíva 

megszűnésével nőne jogalap nélkül. Tehát az ajándékozó vagyona csökkenne, 

de nem a megajándékozott vagyona javára, hanem a főadós vagyona javára.
298

 

                                                             
296 Emunds: Solvendo…, 144.o. 
297 Neumann: Der Bürgenregress…, 74-76.o. 
298 Vö. Beseler: SZ. 51., 199-200.o. 
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S természetesen fontos feltétele a regresszigény érvényesítésének az is, hogy 

az ajándékozás következtében a hitelezői követelés megszűnjön, tehát a főadós 

szabaduljon a kötelemből.
299

 

 

Ahogy az a következő szöveghelyből kiderül, az is előfordulhat, hogy a 

hitelező a kezessel állapodik meg a keresetről való lemondásban, de nem 

azért, hogy a kezesnek juttasson, hanem, hogy az adósnak ajándékozzon. 

Ebben az esetben a kezes nem élhet az actio mandatival: 

 

D.17,1,12pr.  

„Ulpianus 31 ad ed. – Si vero non remunerandi causa, sed principaliter 

donando fideiussori remisit actionem, mandati eum non acturum.” 

 

Érdemes megvizsgálni a D.17,1,26,2-t is:  

 

D.17,1,26,2  

„Paulus 32 ad ed. – Abesse intellegitur pecunia
300

 fideiussori etiam si debitor 

ab eo delegatus sit creditori, licet is solvendo non fuerit, quia bonum nomen 

facit creditor, qui admittit debitorem delegatum.”  

 

Paulus szerint azt, hogy a pénzösszeg a kezes vagyonából hiányzik, akkor is 

feltételezik, ha az adósát delegálja, hogy a hitelezőnek vállaljon 

kötelezettséget, még akkor is, ha az adós nem volt fizetőképes, mert egy 

hitelező, aki a delegált adóst elfogadja, elismeri a követelés bonitását.  

                                                             
299 Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, I., 275.o. 
300 Neumann Kreller nyomán úgy véli, hogy az, hogy a jogtudós kiemeli, hogy „abesse intellegitur 

pecunia”, vagyis, hogy egy bizonyos tényállás úgy értékelhető, mintha megvalósulna az „abesse 

pecunia” feltétele, arra utal, hogy ezt a kifejezést technikus értelemben használták a forrásokban. S ez 

szerinte minden bizonnyal a kezes regresszjogának érvényesítésére szolgáló speciális formula 

tényállási elemei közé tartozhatott. (Vö. Neumann: Der Bürgenregress…, 38-41.o.) Neumann úgy 

gondolja, hogy az „abesse pecunia” kifejezés egyben azzal a következménnyel is járt, hogy a kezes 

csupán azt követelhette vissza a főadóstól, amennyit kifizetett a hitelezőnek, az ezt meghaladó 

ráfordításait azonban nem (Vö. Neumann: Der Bürgenregress…, 38-47.o.), azonban ez az állítás a 

jelen fejezetben elemzett források tükrében nem látszik megalapozottnak.  
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A tényállás szerint a kezes egy adósát delegálta a hitelezőhöz, hogy vállaljon 

kötelezettséget. A hitelező elfogadta a delegált kezesi-adóst. A kérdés, hogy 

csökkent-e ezáltal a kezes vagyona, illetve, hogy élhet-e megtérítési igénnyel a 

főadóssal szemben. A válasz, hogy a kezes delegáció következtében 

bekövetkező vagyoncsökkenése megállapítható, még akkor is, ha a kezesi-

adós nem fizetőképes, mivel a hitelező a delegált kezesi-adós 

kötelezettségvállalásának elfogadásával a követelés bonitását is elismerte.  

A döntés magyarázata valószínűleg az, hogy a delegáció hiányában a kezes 

követelhette volna az adósától, hogy az a vele szembeni tartozását fizesse 

meg, tehát egy követeléssel (aktívával) kevesebb lett a kezes vagyona abban a 

pillanatban, amikor adósa a tartozást átvállalta a hitelezőnél.  

Ez a vagyonban bekövetkező hátrány a központi eleme a következő 

szöveghelynek is:  

 

D.17,1,47pr.  

„Pomponius 3 ex Plaut. – Iulianus ait, si fideiussori uxor doti promiserit, 

quod ei ex causa fideiussoria debeat, nuptiis secutis confestim mandati 

adversus debitorem agere eum posse, quia intellegitur abesse ei pecunia eo, 

quod onera matrimonii sustineret.” 

 

A fragmentum szerint, ha a (leendő) feleség azt ígéri hozományként a 

kezesnek, amivel az a kezesség alapján neki tartozik, akkor utóbbi a 

házasságkötést követően perelheti az adóst a megbízás alapján, mivel 

feltételezendő, hogy ez a pénzösszeg a vagyonából azért hiányzik, mert viseli 

a házasság terheit.  

A szöveghely lényege, hogy egy nő, mint hitelező, azt az aktívát ígérte 

hozományként a kezesnek, akihez hozzá akart menni, amivel a férfi neki a 

kezesség alapján tartozott. A házasságkötést követően a férfi követeli a 

főadóstól ezt az összeget az actio mandatival. A kérdés hogy jár-e neki ez a 

pénz? Pomponius szerint igen, mivel a kezes vagyona azért kevesebb, mert a 

házasság terheit viseli. Vagyis gyakorlatilag a leendő feleség elengedte a kezes 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



118 

 

tartozását, ezzel önmagában nem csökkent volna a kezes vagyona, de azzal a 

ténnyel már igen, hogy ez a tartozás-elengedés volt a hozomány maga. 

Amennyiben a kezes nem vállalt volna kezességet, egyéb módon kellett volna 

hozományt kapnia, tehát a vagyonnövekedés elmaradása mindenképpen 

megállapítható. 

Neumann szerint a kezesnek a főadóssal szemben csupán azért van 

regresszjoga, mert a hitelezőnek nem pusztán az volt a szándéka, hogy 

elengedje a kezes tartozását, hanem az is, hogy a kezes ezen túl gazdagodjon 

is, mintha előbb behajtotta volna tőle a követelést, ami által a kezes a 

főadóssal szemben megszerezte volna a regresszjogot, majd ezt követően a 

hitelező (leendő feleség) a korábban behajtott összeget visszaadta volna a 

kezesnek hozományként. Hogy a hitelező akarata valóban erre irányult, az 

azzal igazolható, hogy a kezessel házasságot kívánt kötni, s neki hozományt 

kívánt adni.
301

 

Ez a megoldás dogmatikailag is alátámasztható, ugyanis nem jelenthet 

különbséget, hogy a kezes fizet-e, hogy aztán megszerezze a regresszjogot, 

majd az adóstól visszakapja a kifizetett összeget, vagy ez az út a dotis 

promissio révén lerövidítésre kerül-e. A kezes regresszjogot megalapozó 

fizetését ennek megfelelően ebben az esetben Neumann szerint fikcionálni 

lehet.
302

 

 

Bizonyos esetekben azonban már a marasztaló ítélet esetén is megadták az 

actio mandatit a főadóssal szemben, mivel ebben az esetben a kezessel 

szembeni actio iudicati már biztos volt, és ezért megvalósultnak tekintették a 

„pecuniam abesse” feltételt.
303

  

Ez olvasható ki az alábbi forrásból is:  

  

                                                             
301 Neumann: Der Bürgenregress…, 94-95.o. 
302 Neumann: Der Bürgenregress…, 95.o. 
303 Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, I., 275.o. 
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C.4,35,6 – Imperator Gordianus  

„Si fideiussor pro reo patiente fidem suam adstrinxit, mandati cum eo post 

exsolutam pecuniam vel factam condemnationem potest exercere actionem.” 

(a. 238)  

 

A császári rendelet értelmében, ha a kezes a főadós beleegyezésével utóbbiért 

kezességet vállalt, a fizetést vagy a marasztaló ítéletet követően megkapja vele 

szemben az actio mandatit.
304

  

 

Az alábbi szöveghely alapján úgy tűnik, hogy a kezes kivételesen még mielőtt 

fizetnie kellett volna (vagy akár marasztaló ítélet szültetett volna vele 

szemben), követelhette a főadóstól a kötelemből való szabadítását:  

 

D.17,1,38,1  

„Marcellus l.S. resp. – Est enim earum specierum iudicialis quaestio, per 

quam res expediatur, non absimilis illa, quae frequentissime agitari solet, 

fideiussor an et prius quam solvat agere possit, ut liberetur. nec tamen semper 

exspectandum est, ut solvat aut iudicio accepto condemnetur, si diu in 

solutione reus cessabit aut certe bona sua dissipabit, praesertim si domi 

pecuniam fideiussor non habebit, qua numerata creditori mandati actione 

reum conveniat.” 

 

Marcellus szerint, gyakran szokták vizsgálni azt a kérdést, hogy a kezes, még 

azelőtt, hogy fizetnie kellene, követelheti-e a kezesség alóli mentesítését (a 

főadóstól). És nem mindig kell megvárni, míg a kezes fizet, vagy perbe 

bocsátkozás után marasztalják, így például, ha megmutatkozik, hogy az adós a 

teljesítéssel sokáig késlekedik, vagy előreláthatólag a vagyonát elherdálja, 

továbbá akkor, ha a kezesnek nincs elég pénze otthon, amivel a hitelezőt 

kifizethetné, hogy azután az actio mandatival perelhesse az adóst. 

                                                             
304 Emunds: Solvendo…, 111.o. 
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E szöveghely eredetisége azonban a fentiek tükrében, és az irodalom szerint is 

kétséges. Partsch a kezes azon lehetőségét, hogy a fenti esetben a főadóstól a 

kötelem alóli mentesítését kérhesse, egyértelműen a iustinianusi compilatio 

eredményének tekinti, mivel ez a klasszikus kori bonae fidei iudicia jogi 

helyzetének nem feleltethető meg.
305

 

Emunds viszont úgy gondolja, hogy a posztklasszikus korban a kezes puszta 

marasztalása is okot adhatott a főadóssal szemben az actio mandati (contraria) 

megindítására.
306

 (Ugyanakkor a fenti szöveghelyben még marasztalásra sem 

került sor, így valóban kétséges, hogy ebben az esetben járt-e a kezesnek az 

actio mandati.) 

 

3.2.2.2.6. A főadós liberatiója, mint az actio mandati (contraria) feltétele 

 

Ha a kezes teljesíti azt a szolgáltatást, amellyel tartoznak, és ez által mentesíti 

a főadóst a kötelezettsége alól, akkor általában a megtérítési igényét 

érvényesítheti a főadóssal szemben.
307

 

Ez akkor is igaz, ha a kezes bírói döntés kényszere nélkül, de a kötelméből 

adódóan fizet,
308

 hiszen ezáltal is mentesíti a főadóst a hitelezővel szemben 

fennálló kötelezettsége alól:
309

 

 

D.17,1,10,11  

„Ulpianus 31 ad ed. - Fideiussores et mandatores et si sine iudicio solverint, 

habent actionem mandati.” 

 

                                                             
305 Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, I., 275.o. Liebs is úgy véli, hogy Marcellus idejében a 

kezes teljesítés előtti mentesítése a főadós részéről a szöveghelyben található „frequentissime agitari 

solet” egyértelműsége ellenére minden valószínűség szerint még megvitatásra sem került, sőt ez még 

Diocletianus vagy Constantinus idejében sem volt általános kérdés. (Vö. Liebs: SZ. 120., 250-251.o.) 
306 Vö. Emunds: Solvendo…,111-112.o. és Frezza: Le garanzie personali, 176-177.o. Úgy tűnik 

Emunds (és Frezza) mellett szólnak az alábbi szöveghelyek is: C.4,35,6; C.4,35,10; D.46,1,45 
307 Sachers: SZ. 59., 458.o. 
308 Kaser: SZ. 100., 103-104.o.; Daube: SZ. 76., 187.o. 
309 Watson: Contract of Mandate…, 162.o.; Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, I., 275.o. 
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Ahhoz, hogy a kezes a megtérítési igényét érvényesíthesse tehát – főszabály 

szerint – fontos feltétel, hogy a teljesítése révén szabadítsa meg az adóst a 

kötelemből: 

 

D.17,1,47,1  

„Pomponius 3 ex Plaut. – Si is, qui pro te hominem dare fideiussit, alienum 

hominem stipulatori dederit, nec ipse liberatur nec te liberat et ideo mandati 

actionem tecum non habet. sed si stipulator eum hominem usuceperit, 

dicendum esse Iulianus ait liberationem contingere: eo ergo casu mandati 

actio post usucapionem demum tecum erit.”  

 

Pomponius szerint, ha az, aki a főadós érdekében kezesként azt ígérte, hogy 

egy rabszolgát ruház át, egy idegen rabszolgát adott a hitelezőnek, akkor sem a 

kezes nem szabadul, sem pedig a főadóst nem szabadítja a kötelemből, és ezért 

nem lesz actio mandatija a főadóssal szemben. Ha azonban a hitelező ezt a 

rabszolgát elbirtokolta, akkor Iulianus szerint feltételezni kell, hogy a liberatio 

megvalósul. Ebben az esetben tehát csupán az elbirtoklás bekövetkeztével 

adják meg a főadóssal szemben az actio mandatit.  

 

Szintén kulcskérdés a főadós liberatiója az alábbi szöveghelyekben:
310

 

 

D.17,1,26,5  

„Paulus 32 ad ed. – Mandatu tuo fideiussi decem et procuratori creditoris 

solvi: si verus procurator fuit, statim mandati agam: quod si procurator non 

est, repetam ab eo.” 

 

Paulus szerint, ha a kezes valakinek a megbízására kezességet vállalt 10 

fizetésére és a hitelező procuratorának fizetett, akkor amennyiben a 

procurator jogszerűen képviselte a hitelezőt, azonnal perelhet a megbízás 

                                                             
310 Vö. Partsch: Griechisches Bürgschaftsrecht…, I., 275.o. 
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alapján. Ha azonban a harmadik személy nem volt ténylegesen procurator, 

akkor csupán tőle lehet visszakövetelni a kifizetett összeget.  

Ennek az az oka, hogy ha a procurator jogszerűen képviselte a hitelezőt, akkor 

az ő kezéhez való teljesítéssel mind a kezes, mind pedig a főadós szabadult a 

kötelemből. Ha azonban a procurator nem volt felhatalmazva arra, hogy a 

hitelező képviseletében fellépjen a kezessel szemben (falsus procurator), a 

neki való teljesítéssel nem szabadult sem a kezes, sem pedig a főadós, így a 

kezes sem élhet az utóbbival szemben megtérítési igénnyel.  

 

Szintén a főadós liberatiója miatt, azonnal élhet a megtérítési igényével az a 

kezes, aki a pénzt a per in iure szakaszában felajánlotta, és a felperes 

kiskorúsága miatt azt lepecsételve „bírói letétbe” helyezte:
311

 

 

D.17,1,56,1  

„Papinianus 3 resp. – Fideiussor qui pecuniam in iure optulit et propter 

aetatem eius qui petebat obsignavit ac publice deposuit, confestim agere 

mandati potest.” 

 

A megbízás alapján az a kezes is perelhet, aki idegen pénzérmékkel fizetett a 

követelés teljesítése során, ha azok „konszumálódtak”. S akkor is perelhet a 

megbízás alapján, ha olyan pénzérmékkel fizetett, amelyeket eltulajdonított, a 

későbbiekben azonban felel majd lopás miatt, vagy condictióval: 

 

D.46,3,94,2  

„Papinianus 8 quaest. – Sed et si fideiussor alienos nummos in causam 

fideiussionis dedit, consumptis his mandati agere potest: et ideo si eam 

pecuniam solvat, quam subripuerat, mandati aget, postquam furti vel ex causa 

condictionis praestiterit.”  

 

                                                             
311 Hasonlóképpen: D.46.1.64. A szöveghelyekhez lásd részletesen egyéb vonatkozásokban is 

Vigneron: BIDR 77., 443-494.o. 
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A döntés oka valószínűleg abban rejlik, hogy a kezes teljesítésével abban az 

esetben is szabadult a főadós a kötelemből, ha a kezes eltulajdonította a pénzt. 

A pénz ugyanis, ahogyan bekeveredett a hitelező pénze közé, a hitelezőé lett. 

A kezes pedig alapvetően azért is követelhet megtérítést a főadóstól, mert a 

vagyonában közvetve így is bekövetkezett a vagyoncsökkenés, hiszen felelnie 

kell majd az actio furti, vagy a condictio furtiva alapján. Ugyanakkor ebben az 

esetben a kezes minden bizonnyal pusztán annyit követelhet vissza a 

főadóstól, amennyit ténylegesen teljesített a hitelezőnek.  

 

A főadós liberatióájának hiánya miatt nem lehet viszont a megbízás alapján 

perelni a főadóst az alábbi fragmentum értelmében:  

 

D.46,1,20  

„Iavolenus 13 epist. – Sed et si servi dominus pecuniam solverit, repetere eam 

non ab eo pro quo fideiussit, sed ab eo cui numeravit poterit, cum servus 

fideiussionis nomine obligari non possit. sequitur ergo, ut ab eo, pro quo 

fideiusserat, repeti non possit, cum ipse aere alieno obligatus sit nec solutione 

liberari eius pecuniae nomine potuerit, cuius obligatio ad servum non 

pertinuit.”  

 

Iavolenus szerint, ha a rabszolga ura kifizeti azt az összeget, amelyre a 

rabszolga kezességet vállalt, akkor nem követelheti vissza attól a személytől, 

akiért a rabszolga kezességet vállalt, hanem csupán attól, akinek fizetett, mivel 

a rabszolga a kezességvállalás alapján nem válhat kötelezetté. Ebből az 

következik, hogy attól, akiért kezességet vállalt, nem követelhető vissza, mert 

az még kötelezett, és nem szabadult a kötelemből annak a pénznek a teljesítése 

révén, amelynek a fizetésére a rabszolgának nem keletkezhett kötelezettsége.  

 

További érdekes kérdéseket vet fel az a – korábban már részben érintett – eset, 

amikor a főadós a hitelezővel egy pactum de non petendo in personamot köt, 

amelynek értelmében a pactumból eredő kifogással csak a főadós élhet, a 
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kezes nem.
312

 Ekkor ugyanis előfordulhat, hogy a hitelező a kezestől követeli a 

kötelem teljesítését, aki – kifogás hiányában – kénytelen eleget tenni a hitelező 

követelésének. Kérdés, hogy ebben az esetben élhet-e a kezes a főadóssal 

szemben egy regresszkeresettel, vagy sem.  

 

D. 46,1,71,1  

„Paulus 4 quaest. – Si ponamus unum ex reis promittendi pactum esse, ne a se 

peteretur, deinde mandatorem solvisse: mandati iudicio convenire potuit 

etiam eum, cum quo pactum est: non enim pactum creditoris tollit alienam 

actionem.” 

 

A szöveghely tényállása szerint több főadós közül az egyik kötött egy pactum 

de non petendo (in personamot) a hitelezővel, amelynek értelmében az utóbbi 

nem fog vele szemben pert indítani. Ezt követően a kezes fizetett a 

hitelezőnek. Paulus szerint ebben az esetben a kezes azzal a főadóssal 

szemben is érvényesítheti a megtérítési igényét az actio mandatival,
313

 aki a 

pactumot kötötte a hitelezővel, mivel egy a hitelezővel kötött pactum nem 

szüntet meg egy idegen keresetet. 

Ugyan a fenti szöveghelyben Paulus a mandatum qualificatum esetéről ír, nem 

a fideiussióról, de ez a kérdés megválaszolása szempontjából irreleváns, 

ugyanis ebben az esetben nem a kezességvállalás típusa a döntő, hanem az 

annak alapjául szolgáló megbízás, mint a kezes és a főadós közti belső 

jogviszony.  

Vagyis ha a kezesnek a pactum de non petendo in personam megkötése előtt 

egy belső jogviszony alapján megtérítési igénye volt a főadóssal szemben, azt 

a pactum sem szüntette meg.
314

 

Láthatjuk, hogy bár ebben az esetben nem a kezes fizetése eredményezi a 

főadós liberatióját a kötelemből – utóbbi ugyanis egy ettől független 

megállapodás alapján szabadult a kötelemből – a kezest mégis megilleti a 

                                                             
312 D.2,14,22 
313 Bonfante: Corso di diritto romano,155.o. 
314 Vö. Meier: Erlass…, 39-40.o. 
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megbízási szerződésből fakadó kereset, mivel a teljesítés révén a kezes 

vagyona csökkent, a kezesnek kára, ill. költsége keletkezett, amelyet a 

megbízási szerződés – mint a főadós és a kezes közötti belső jogviszony – 

alapján a főadós köteles megtéríteni a kezesnek.  

 

 3.2.2.2.7. A kezes megtérítési igénye az öröklés bizonyos eseteinél 

 

Az is előfordulhatott, hogy a megbízó (főadós), vagy a megbízott (kezes) 

meghalt, miután utóbbi elvállalta a kezességet, viszont még az előtt, hogy 

teljesítette volna az abból fakadó kötelezettségét. Megtörténhetett az is, hogy 

egyikük a kezes teljesítése után halt meg, mielőtt a kezes a megtérítési igényét 

érvényesíthette volna a főadóssal szemben.  

A következő szöveghelyekben azt a kérdést vizsgálja Ulpianus, hogy ha a 

kezes örököse, vagy esetleg az örökség vevője teljesíti a hitelező részére a 

szolgáltatást, jár-e neki az actio mandati? 

 

D.17,1,14pr.  

„Ulpianus 31 ad ed. – Heredem fideiussoris, si solverit, habere mandati 

actionem dubium non est. sed si vendiderit hereditatem et emptor solverit, an 

habeat mandati actionem, quaeritur. et Iulianus libro tertio decimo scribit 

idcirco heredem habere mandati actionem, quia tenetur iudicio ex empto, ut 

praestet actiones suas, idcircoque competere ex empto actionem, quia potest 

praestare.” 

 

Az Ulpianus szerint nem kérdéses, hogy ha a fideiussor örököse fizet, 

megkapja az actio mandatit. Kérdés azonban, hogy akkor is megkapja-e az 

actio mandatit, ha az örökséget eladta, és a vevő fizetett. Iulianus azt írja, 

hogy az örökös megkapja az actio mandatit, mert az adásvételből eredően 

tartozik a kereseteivel az örökség vevőjének, így felel azért, hogy azokat rá 

engedményezze, az utóbbi pedig azért kapja meg az adásvételből származó 

keresetet, mert az örökös rá tudja engedményezni a kereseteit.  
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A szöveghelyben két tényállást lehet elkülöníteni: az első (1) szerint a kezes 

örököse teljesíti a kezességből eredő kötelezettséget, a második (2) szerint 

pedig a kezes örököse eladja az örökséget, és a vevő fizet a hitelezőnek. A 

kérdés mindkét esetben az, hogy rendelkezésre áll-e az actio mandati az 

örökös, vagy esetleg a vevő számára. 

Az első esetben az örökös megkapja az actio mandatit. Kérdés, hogy mi ennek 

az oka, hiszen főszabály szerint a megbízás a megbízó, ill. a megbízott 

halálával megszűnik.
315

  

 

Szintén szemben áll – látszólag – a vizsgált forrással a következő szöveghely 

is:  

 

D.17,1,27,3  

„Gaius 9 ad ed. provinc. – Morte quoque eius cui mandatum est, si is integro 

adhuc mandato decesserit, solvitur mandatum et ob id heres eius, licet 

exsecutus fuerit mandatum, non habet mandati actionem.”  

 

Gaius szerint annak a halálával is megszűnik a megbízás, aki a megbízást 

kapta, ha még a megbízás teljesítésének kezdete előtt meghalt. Így az örököse 

akkor sem kapja meg az actio mandatit, ha teljesítette a megbízást.  

Ugyanakkor mégis előfordult, hogy a kötelem a bona fides szabályai szerint a 

megbízó halála ellenére továbbra is fennmaradt. Így például, ha már elkezdték 

teljesíteni a megbízást, akkor a már elkezdett ügyleteket le kellett bonyolítani, 

ill. az ügy viteléből származó költségeket, kiadásokat meg kellett a megbízott 

részére téríteni.
316

 

 

Az ulpianusi (1) jogesetben a megbízás teljesítését a megbízott elkezdte az 

által, hogy elvállalta a megbízás alapján a kezességet. A megbízás 

teljesítéseként vállalt kezesség a megbízott halála után azonban annak 

                                                             
315 Gai.3,160 
316 Vö. D.17,1,26pr.; Niederländer: SZ. 79., 449-457.o., 453-454.o.; Reichard: Die Frage des 

Drittschadensersatzes…, 244.o. 
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örökösét terhelte, így ő volt köteles ezt követően a kezesi kötelezettséget 

teljesíteni. Ezen öröklődő kezesi kötelezettségből eredően pedig a fideiussor 

örököse ki is fizette a főadós tartozását a hitlezőnek. (S ebben áll a lényegi 

különbség a D.17,1,27,3-hoz képest.) Az örökös (főadós helyetti) 

teljesítéséből származó károk, ill. költségek azonban gyakorlatilag a megbízási 

jogviszonyból eredtek, így ebben az esetben úgy méltányos, hogy ha az 

örököst terheli a kezes kötelezettsége, akkor a kezesnek (az örökhagyónak) a 

megbízási jogviszony alapján rendelkezésére álló megtérítési igényét is 

érvényesíthesse.
317

 

A második ulpianusi tényállás (2) szerint a kezes örököse eladja az örökséget, 

és így az örökség vevőjét terheli a kezes szolgáltatási kötelezettsége. Kérdés, 

hogy rendelkezésre áll-e ebben az esetben is az actio mandati a megtérítési 

igény érvényesítésére. 

Ulpianus szerint az actio mandatit az örökös kapja meg. Ez valószínűleg azzal 

magyarázható, hogy a fentebb említett okok miatt a megbízási szerződésen 

alapuló kötelem fennmaradt a megbízott halála után is az örökös és a megbízó 

között. Kérdés azonban, hogy miért kapja meg az örökös az actio mandatit, ha 

az adásvétel következtében már nem is őt terheli a kezesség? 

A magyarázat minden bizonnyal azon alapul, hogy szokás volt, hogy amikor 

az örökös eladta a hagyatékot egy in iure cessio hereditatis segítségével egy 

harmadik személynek, akkor a felek kölcsönös stipulatióval (stipulatio emptae 

hereditatis, stipulatio venditae hereditatis) ígéretet tettek arra, hogy a vevő át 

fogja vállalni a hagyatékkal szemben később fellépő hitelezők felé a 

kötelezettségek teljesítését. Az eladó (örökös) pedig az ígérte meg, hogy 

mindent kiad a vevőnek, ami az örökséghez tartozik, vagy amihez később 

jutna hozzá az örökségből, ill. eltűri, hogy az örökséggel kapcsolatos perekben 

(amikor az örökségből eredő követeléseket akarja a vevő behajtani) az ő 

képviseletében procuratorként, vagy cognitorként járjon el. 
318

  

                                                             
317 Vö. Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 244.o. 
318 Gai.2,252  

„Ut si quid ex hereditate ad heredem pervenisset, id sibi restitueretur, ut etiam pateretur eum 

hereditarias actiones procuratorio aut cognitorio nomine exequi.” Vö. Kaser: Das römische 

Privatrecht, Bd. I., 634.o.; Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 244.o. 
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Az örökös engedményezési kötelezettsége vagy az örökség vevőjének a 

stipulatióján, vagy pedig a iudicium emptit uraló bona fidesen alapult.
319

  

Tehát ha az örökös az örökölt kezesi adósság megfizetése révén regresszjoggal 

élhetne a főadóssal szemben, akkor a megtérítési igény érvényesítésének 

lehetőségét úgy kell megteremtenie az örökség vevője számára, hogy az actio 

mandati alkalmazása érdekében ad neki egy mandatum ad agendum in rem 

suamot. Vagy adott esetben utilis actióval élhet a vevő. Az örökségre kötött 

adásvételi szerződésre jellemző bona fides akkor is ezt az eljárást követelte 

meg, ha nem volt kölcsönös stipulatio.
320

 

Az örökös tehát azért kapja meg az actio mandatit a főadóssal szemben, mert 

ki van téve a vevő actio emptijének, illetve actio ex stipulatujának. Mivel a 

vevőnek nincs közvetlen keresete a főadóssal szemben, az örökös actio 

mandatijának az átengedésével kell őt segíteni.
321

  

Tehát ebben az esetben nem csupán a kereset engedményezése történik az 

engedményes érdekében, hanem magát a keresetet is az ő érdekében adják 

meg, hiszen az actio mandati segítségével elsődlegesen a megbízott (kezes) 

kellene, hogy meg tudja téríttetni a kiadásait, azonban ebben az esetben az ő 

helyébe lépő örököse nem fizetett semmit. Fontos az is, hogy Iulianus azt is 

kiemeli, hogy az örökös magából az adásvételből eredendően nem felel, 

pusztán azért tartozik, mert egy olyan keresetet kapott, amely számára jogalap 

nélküli gazdagodást eredményezne.
322

 Ugyanis a főadós, aki szabadult a 

kötelemből, megtérítésre köteles, s ez a megtérítés végső soron az örökség 

vevőjét illeti meg, aki fizetett a főadós helyett, s ezt az örökös a 

rendelkezésére álló actio mandati engedményezésével tudja számára 

biztosítani. 
323

 

Haymann szerint ellenben nehezen képzelhető el, hogy Iulianus megadta volna 

az actio mandatit az örökösnek, aki maga semmit nem teljesített a megbízó 

érdekében, pusztán azért, mert az adásvételből kötelezettsége keletkezett arra, 

                                                             
319 Kreller: SZ. 66., 64-65.o. 
320 Kreller: SZ. 66., 64-65.o.; Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 244.o. 
321 Giménez-Candela: Mandatum…, 176.o. Lásd még Neumann: Der Bürgenregress…, 80-87.o. 
322 Schulz: SZ. 27., 87-90.o. 
323 Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 248-249.o. 
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hogy kiadja a kereseteit. Szerinte esetleg abból a további szempontból lehetett 

erre lehetőség, hogy a kezes örököse az örökség vevőjének a teljesítését a 

megbízóval szemben a saját teljesítéseként érvényesíthette. 
324

  

Véleményem szerint a két megfontolás szorosan összefügg egymással. Az 

örökös lett volna köteles teljesíteni a kezességből fakadó kötelezettséget, ezt 

azonban az örökség eladásakor kötött stipulatio alapján az örökség vevőjének 

kellett teljesíteni. Mivel így teljesítették a megbízás alapján vállalt kezességből 

származó kötelezettséget, meg lehetett indítani az actio mandatit a megbízóval 

szemben. Mivel a teljesített kezesi kötelezettség is az örököst terhelte volna 

(aki helyett a vevő fizetett), az actio mandati is őt illeti meg, ezt azonban 

engedményeznie kell a vevőre. S pont azért kapja meg a keresetet – annak 

ellenére, hogy nem ő teljesített – mert az örökség megvételéből, ill. az adott 

esetben ezzel összefüggő stipulatiókból fakadóan elszámolási kötelezettsége 

van az örökség vevőjével szemben.
325

  

Arra a kérdésre, hogy a vevő miért nem vette eleve olcsóbban meg az 

örökséget, az a válasz, hogy egy kezességi tartozás egy olyan tartozás, amit 

nem biztos, hogy ténylegesen teljesíteni kell, ezért nem lehet a vételár 

megállapításakor figyelembe venni. 
326

 

 

Az előző tényálláshoz hasonló döntés született a következő jogesetben is:  

  

                                                             
324 Haymann: SZ. 40., 310-311.o. 
325 Hasonlóképpen érvel Reichard is, aki szerint az örökség eladójának az actio mandati contrariája 

azzal magyarázható, hogy az örökös az által eszközölt „ráfordítást” (pecuniam abesse), hogy 

lemondott az örökség valamennyi aktívájáról, hogy cserébe megszabaduljon a passzíváktól. A 

regresszkereset így nem közvetlenül a vevőt illeti meg, hanem a vevő és az örökös közötti 
adásvételből és az örökhagyó és a főadós közötti megbízási szerződésből fakadó szerződéses 

viszonyokból eredően az annak kiadására (engedményezésére) köteles örököst illeti meg. (Vö. 

Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 247-251.o.) Reichard továbbá úgy véli, hogy a 

szöveghely végén található körben forgó bizonyítás (circulus vitiosus) vonatkozásában nagyon 

valószínű, hogy egy posztklasszikus kori hozzáfűzésről lehet szó, mint más olyan esetekben is, amikor 

egy kereset megadásának az indoka a kereset engedményezési kötelezettsége. (Vö. Reichard: Die 

Frage des Drittschadensersatzes…, 250-251.o.) Ezzel szemben Sturm úgy gondolja, hogy ebben az 

esetben a jogtudósok a körbenforgó bizonyítás esetében egy jogviszony két egymástól függő 

oldalának bemutatását sokkal inkább arra használták fel, hogy egyértelmű, meggyőző megoldásokat 

mutassanak be. (Vö. Sturm: SZ. 115., 547.o.) 
326 Kreller: SZ. 66., 64.o. 
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D. 17,1,14,1  

„Ulpianus 31 ad ed. – Si fideiussori duo heredes extiterint et alter eorum a 

coherede emerit hereditatem, deinde omne quod defunctus fideiusserat 

stipulatori solverit, habebit aut ex stipulatu aut ex empto obligatum 

coheredem suum: idcirco is mandati actionem habebit.” 

 

Két örököstárs közül az egyik megvásárolja a másik örökrészét is, majd ezt 

követően a hagyatékot terhelő teljes kezesi tartozást kifizeti a hitelezőnek. 

Ekkor az örököstársa felel neki a stipulatióból, vagy az adásvételből eredően 

(a keresetek engedményezéséért), így a fizető kezest megilleti az actio 

mandati (a főadóssal szemben a teljes összegre).  

A fizető örököstárs tehát a saját örökrésze tekintetében a saját jogán élhet az 

actio mandatival, a megvásárolt örökrészre eső megtérítési igényt viszont csak 

egy utilis actióval, vagy egy mandatum ad agendum in rem suammal 

érvényesítheti,
327

 miután a másik örököstársra eső megtérítési igényre irányuló 

actio mandatit rá engedményezte az örökséget neki eladó örököstársa. 

 

Az előzőek alapján tehát kijelenthető, hogy ha a kezes örököse a hitelezőt 

kielégítette, akkor megtérítési igényét az actio mandati (contrariá)-val 

érvényesíthette a főadóssal szemben, ha a főadós és a kezes között eredetileg 

fennállt a megbízási jogviszony.  

 

Az örökléssel kapcsolatosan azonban érdemes megvizsgálni további két, 

egymásnak látszólag ellentmondó szöveghelyet is:  

   

D.17,1,11  

„Pomponius 3 ex Plaut. – Si ei, cui damnatus ex causa fideiussoria fueram, 

heres postea extitero, habebo mandati actionem.” 

 

                                                             
327 Kreller: SZ. 66., 66.o. 
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Pomponius szerint, ha valaki később annak a személynek (a hitelezőnek) az 

örökösévé válik, akinek a javára a fideiussióból eredően marasztalták egy 

jogvitában, akkor megkapja az actio mandatit.  

 

D. 46,1,21,5  

„Africanus 7 quaest. – Cum fideiussor reo stipulandi heres exstiterit, 

quaeritur, an, quasi ipse a se exegerit, habeat adversus reum mandati 

actionem. respondit, cum reus obligatus maneat, non posse intellegi ipsum a 

se fideiussorem pecuniam exegisse: itaque ex stipulatu potius quam mandati 

agere debebit.”  

 

A másik fragmentum értelmében, ha a fideiussor a hitelező örökösévé vált, 

akkor kérdés, hogy a kezes megkapja-e a főadóssal szembeni keresetet, úgy 

mintha a pénzt saját magától követelte volna. Africanus azon az állásponton 

van, hogy nem lehet azt feltételezni, hogy a fideiussor önmagától behajtotta 

volna a pénzt, ezért sokkal inkább a stipulatióból származó keresettel, mint az 

actio mandatival perelhet.
328

  

Az első szöveghelyben Pomponius akkor is biztosítja a kezesnek a 

regresszjogot, ha az a hitelező örökösévé válik, míg a második esetben 

Africanus megtagadja a kezes regresszjogát. 

Pomponiusnál a hitelező beperli a kezest, azt pedig marasztalják. Ezt követően 

a hitelező meghal, és a kezes a hitelező örökösévé válik. Ezután a kezes a 

főadóstól követeli a tartozás megfizetését. Pomponius döntése szerint a kezes-

örököst ebben az esetben megilleti az actio mandati (contraria).  

A második tényállás szerint a kezes a hitelező örökösévé válik. Ezt követően 

szeretné perelni a főadóst az actio mandati (contrariá)-val. Africanus azonban 

ezt nem teszi lehetővé, mivel ezt az esetet nem lehet úgy kezelni, mintha a 

kezes maga fizetett volna, hiszen a főadós továbbra is kötelezett marad. Ezért 

a kezes-örökös itt a főkötelemből eredő keresetet kapja meg a főadóssal 

szemben. 

                                                             
328 A szöveghely kapcsán érintőlegesen lásd: Parenti: Index 35., 272-274.o. 
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Az eltérő döntések oka az, hogy a két jogász különbözö tényállásokról hozott 

döntést. Pomponiusnál már sor került a kezessel szemben megindított perben a 

litis contestatióra, ezáltal megszűnt a főkötelem peresíthetősége. Ha a kezes és 

a főadós között egy megbízási jogviszony állt fent, a kezes a megtérítési 

igényét az actio mandati (contrariá)-val érvényesíthette az főadóssal szemben. 

Ezt a keresetet a kezes alapesetben általában csak akkor indíthatta meg az 

adóssal szemben, ha a hitelezőt ténylegesen kielégítette. Jelen esetben azonban 

erre még nem került sor, a kezest csak a tartozás megfizetésére kötelezték, a 

fizetés azonban még nem történt meg, mégis megkapja az actio mandatit, 

kérdés, hogy miért? A magyarázat az, hogy amikor a kezes a hitelező 

örökösévé vált, egy confusio jött létre. A kezessel szemben megindított per 

litis contestatiója miatt ugyanis a hitelező keresetei megszűntek. Ha nem 

tennék lehetővé a kezes-örökösnek az actio mandati alkalmazását, akkor a 

főadós teljesen elkerülhetné a tartozás megfizetését, az örökös pedig nem 

kaphatná meg azt az összeget, amivel az adós a hitelezőnek tartozott.
329

 

Ezzel szemben Africanusnál nem adottak az actio mandati (contraria) 

feltételei, a kezes ugyanis nem fizetett a hitelezőnek. Ez az előző esetre is igaz 

volt, viszont ebben az esetben még nem került sor a litis contestatióra sem, így 

megmarad a hitelező keresete, ezért a confusiónak nem kellett a teljesítéshez 

hasonló hatást tulajdonítani. Az örökös enélkül is érvényesítheti a hitelező 

követelését a főadóssal szemben.
330

 

 

3.2.3. A belső jogviszonyból eredő actio mandati (contraria) és a mandatum 

qualificatum 

 

A mandatum qualificatum esetében a megbízó arra ad utasítást a 

megbízottnak, hogy az kölcsönözzön egy meghatározott összeget egy 

harmadik személynek, azaz a főadósnak. Ebben a jogviszonyban a megbízó 

mintegy kezesként, a megbízott pedig hitelezőként jelenik meg. Ugyanakkor 

                                                             
329 Kieß: Die Confusio…, 88-89.o.; Dacke: Der Untergang…, 37.o. Lásd még Beseler: SZ. 45., 252.o. 
330 Kieß: Die Confusio…, 89.o.; Dacke: Der Untergang…, 36-37.o. 
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emögött a jogviszony mögött többnyire meghúzódik egy másik jogviszony is, 

amelynek hatására a megbízó-kezes a mandatumot adja. Ez többnyire szintén 

egy megbízási szerződés, amely általában a fideiussio eseténél 

megfigyeltekhez hasonlóan a mandatum qualificatum megbízója (a kezes), és 

a főadós között jön létre, adott esetben azonban előfordulhat megbízás nélküli 

ügyvitel is.
331

 

 

3. ábra – Jogviszonyok mandatum qualificatum esetén 

 

4. ábra – Keresetek mandatum qualificatum esetén 

 

                                                             
331 Müller: Der Kreditauftrag…, 64-65.o.; Marrone: Istituzioni…, 581.o. 
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A mandatum qualificatum kezes-megbízójának szolgáltatása eredetileg nem 

volt szubszidiárius jellegű, csak a iustinianusi jogban, a Nov.4,1 rendelkezése 

következtében vált azzá.
332

 Ezt az állítást támasztja alá a következő 

szöveghely: 

 

D.17,1,56pr.  

„Papinianus 3 resp. – Qui mutuam pecuniam dari mandavit, omisso reo 

promittendi et pignoribus non distractis eligi potest: quod uti liceat si litteris 

exprimatur, distractis quoque pignoribus ad eum creditor redire poterit: 

etenim quae dubitationis tollendae causa contractibus inseruntur, ius 

commune non laedunt.” 

 

Papinianus döntése szerint a megbízót, aki a megbízottat arra kérte fel, hogy 

az egy harmadik személynek kölcsönt nyújtson, a főadós mellőzésével 

alperesként perbe lehet fogni anélkül, hogy a zálogtárgyakat a megbízottnak 

előzetesen értékesítenie kellene. Még akkor is, ha szerződési okiratban 

kifejezetten megállapodtak abban, hogy erre lehetőség van, a hitelező ezt 

figyelmen kívül hagyva, a zálogtárgyak értékesítését követően is perelheti a 

megbízót. Mivel az, amit a szerződésbe felvesznek, hogy elkerüljék a 

bizonytalanságot, nem változtatja meg az általános jogot.  

Papinianus szerint tehát a megbízó-kezest a főadóst megelőzően is lehet 

perelni, valamint hangsúlyozza, hogy a hitelező szabad mérlegelése alapján a 

teljes kielégítéséig mind a főadós, mind pedig a megbízó-kezes ellen keresetet 

indíthat, amit egy esetleges zálogtárgy léte sem korlátoz.
333

 Sokolowski szerint 

ez a szabály annyira erős volt, hogy a felek szerződési megállapodása sem 

írhatta elő a mandatumból eredő kereset szubszidiaritását.
334

 Geib szerint 

                                                             
332 Geib: Zur Dogmatik…, 154.o., Müller azonban úgy véli, hogy aza tény, hogy a megbízottnak csak 

abban az esetben keletkezett valóban kára, ha nem tudta behajtani a követelését a főadóstól (hiszen 

annak megkísérléséig a vagyonában a kölcsönzött összeggel, mint passzívával szemben egy 

aktívaként még jelen volt a főadóssal szembeni követelése), s így a keletkezett kárt csak ezt követően 

tudta megtéríttetni a megbízójával, szerinte inkább amellett szól, hogy a hitelezőnek (megbízottnak) 

előbb meg kellett próbálnia behajtania a követelését a főadóstól, s csak ezután léphetett fel a 

megbízóval szemben. (Vö. Müller: Der Kreditauftrag…, 58-61.o.) 
333 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 100-101.o. 
334 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 101.o. 
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azonban a szöveghely ilyen értelmezése téves, itt ugyanis nem a megbízott 

kötelezettségének csökkentését, illetve a szubszidiaritást célzó szerződési 

kikötésről van szó, hanem épp ellenkezőleg, annak a megerősítéséről, ami a 

szerződés külön rendelkezése nélkül is jellemezte a megbízási szerződést, 

vagyis hogy a hitelező a megbízó-kezest a főadóst megelőzően is perelhette.
335

 

Müller szerint sem helytálló Sokolowski értelmezése, mivel a mandatumhoz, 

mint bonae fidei szerződéshez valamennyi pactum adiectum hozzákapcsolása 

lehetséges volt, így a megbízó felelősségének a főadóséhoz viszonyított 

szubszidiaritását kikötő megállapodás is.
336

  

Valóban úgy tűnik, hogy Papinianus pusztán azt hangsúlyozza, hogy ha a fenti 

kikötés ellenére a hitelező először a zálogból kísérli meg kielégíteni a 

követelését, ha ez a próbálkozás sikertelen lesz, akkor továbbra is lehetősége 

lesz ezt követően is fellépni a megbízóval szemben. 

 

Mivel a mandatum qualificatum háttérjogviszonya többnyire a megbízás volt, 

ennek megfelelően a megbízó-kezes a főadóssal szemben fennálló belső 

jogviszonyából eredő keresettel, azaz többnyire a speciális actio mandati 

(contraria)-val is érvényesíthette a főadóssal szembeni megtérítési igényét.
337

 

Arra, hogy a mandatum qualificatum esetében a megbízó-kezes ebben a 

kérdésben a fideiussorral egy tekintet alá esett, a következő szöveghely is 

bizonyítékként szolgál: 

 

D.17,1,10,11  

„Ulpianus 31 ad ed. – Fideiussores et mandatores et si sine iudicio solverint, 

habent actionem mandati.” 

  

Vagyis a fideiussor és a megbízó-kezes egyaránt élhet az actio mandatival 

akkor is, ha marasztaló ítélet nélkül teljesítenek. 

                                                             
335 Geib: Zur Dogmatik…, 154-155.o. 
336 Müller: Der Kreditauftrag…, 60-61.o. 
337 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 88.o.; Geib: Zur Dogmatik…, 158.o.; Müller: Der Kredit-

auftrag…, 64-65.o.; Marrone: Istituzioni…, 580.o. 
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Ulpianus és Paulus a megbízó-kezes regresszjoga tekintetében a fideiussorra 

vonatkozó alapelveket alkalmazták. Ugyanúgy, ahogy a fideiussio esetében 

is,
338

 a mandatum qualificatum esetében is elegendő volt az adós és a 

megbízó-kezes közötti megbízás létrejöttéhez, hogy a főadós pusztán eltűrje, 

hogy egy megbízást adjanak a mandatum qualificatum létrehozására:
339

 

 

D.17,1,18  

„Ulpianus 40 ad Sab. – Qui patitur ab alio mandari, ut sibi credatur, mandare 

intellegitur.”  

 

A megbízó-kezes számára a mandatum qualificatum esetében – mint látni 

fogjuk –, igen jelentős eszközt jelentett a főadóssal szembeni regresszjogának 

az érvényesítéséhez az, hogy az actio mandati (diractá)-val rákényszeríthette a 

hitelezőt arra, hogy az a főadóssal szemben fennálló kereseteit rá 

engedményezze. Kérdés, hogy miért volt szüksége a kezesnek e mellett a 

jelentős jogeszköz mellett még a főadóssal kötött megbízási szerződésből 

eredő actio mandati (contrariá)-ra is. A válasz ezen speciális actio mandati 

contraria infamáló karakterében rejlik, amely révén ez a kereset egy igen 

fontos jogeszközt jelent a megbízó-kezes számára.
340

 

 

A belső-, ill. háttérjogviszonyból eredő actio mandati (contraria) tehát 

általában eredményes eszköz volt a megtérítési igény érvényesítésére, de 

gyakran előfordult, hogy indokolt volt a kezes helyzetét más eszközökkel is 

megerősíteni, s ennek egyik módja volt a hitelező főadóssal szembeni 

kereseteinek és egyéb biztosítékainak a kezesre történő engedményezése. A 

következő fejezetben a cessióra vonatkozó szabályok áttekintése következik 

majd. 

  

                                                             
338 D.17,1,6,2 
339 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 89.o.; Marrone: Istituzioni…, 581.o. 
340 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 90.o. 
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3.3. Konklúziók az előzőekből 

 

Valószínűsíteni lehet tehát, hogy amennyiben a kezesség mögött egy megbízás 

állt háttérjogviszonyként, a kezes megtérítési igényének érvényesítésére egy 

actio in factum (mandati contraria) szolgált, amely egyrészt azért jöhetett 

létre, mert a megbízás egy későbbi korban vált peresíthetővé, mint a 

fidepromissio, ill. a fideiussio, s így egy in factum actiót hoztak létre, hogy a 

fizető kezes a regresszjogát érvényesíthesse. Másrészt azonban azt sem 

lehetett kizárni, hogy ezt a keresetet a jogtudományban kialakuló megváltozott 

szemlélet hatására csupán átmenetileg alkalmazták, mintegy hiánypótlás 

céljából.  

Bármiben is látjuk azonban az in factum concepta formula kialakulásának 

valódi okát, alappal feltételezhető, hogy ezen a sajátos in factum concepta 

actio-változat alkalmazási köre később beleolvadt az általános actio mandati 

contrariáéba, s a fizető kezes számára az actio mandati contraria (is) 

rendelkezésre állt, bár ez a kereset a kezesség esetében megőrizte azt a korábbi 

sajátosságát, hogy a főadóst a „fokozott hűségszegése miatt” továbbra is 

infamiával sújtotta.  

A megbízás, mint a kezességvállalás alapját képező (belső-, vagy háttér-) 

jogviszony kapcsán a vonatkozó szöveghelyek elemzése révén 

megállapíthatjuk, hogy ez a bonae fidei jellegű jogviszony nagymértékben 

meghatározta azt is, hogy hogyan kellett a kezesnek, ill. a főadósnak, mint 

megbízónak eljárnia a kezességvállalás és annak teljesítése során.  

Az actio mandati kezesnek történő megadásához elegendő volt, ha a főadós 

csupán eltűrte a kezességvállalást, feltéve, hogy tudott róla. A megtérítési 

igény érvényesítésének főszabály szerint alapvető feltétele volt, hogy a főadós 

a kezes teljesítése révén szabaduljon a kötelemből, és hogy ezzel 

kapcsolatosan a kezes vagyonában vagyoncsökkenés következzen be (vagy 

adott esetben annak a növekedése maradjon el).  
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A források arról tanúskodnak, hogy a felek (a főadós és a kezes) közötti 

jogviszony bonae fidei jellegéből adódóan mindkét félnek tekintettel kellett 

lenni a másik fél érdekeire is, s megfelelő gondossággal kellett eljárnia. Így 

például mindkét felet terhelte a másik fél irányában a tájékoztatási 

kötelezettség az ügy lényeges körülményeiről, s a kezesnek érvényesítenie 

kellett a hitelezővel szemben azokat a kifogásokat, amelyek a főadóst is 

megillették. A kezes teljesíthette önként is a hitelező követelését, de ha azt a 

követelés esedékessége előtt tette, akkor csupán a lejárati idő után élhetett a 

főadóssal szemben a megtérítési igényével. A megbízó köteles volt 

megtéríteni a kezesnek mindazon indokolt többletköltségét, kiadását, amelyek 

a kezességvállalással és annak teljesítésével összefüggésben keletkeztek.  

Láthattuk továbbá, hogy ha a kezességvállalás volt a megbízás tárgya, a 

megbízott halálával sem szűntek meg minden esetben a megbízásból származó 

regressz-keresetek, hanem azok – amennyiben a kezességvállalásra, vagy a 

kezes teljesítésére korábban sor került – átszálltak a kezes örököseire is a 

megtérítési igény érvényesíthetősége céljából.  
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4. Az ún. derivatív regressz: az engedményezés útján megszerzett 

keresetek  

 

4.1. A derivatív regressz és a fideiussio 

 

A fizető kezes megtérítési igényét egyrészt – mint az előzőekben láthattuk – a 

főadós és a közte lévő belső jogviszonyból (megbízás, megbízás nélküli 

ügyvitel) származó keresetekkel érvényesíthette, másrészt azonban bizonyos 

esetekben eredményesebben léphetett fel a főadóssal (ill. a kezestársaival) 

szemben, ha engedményezés révén megszerezte a hitelezőnek az előbbiekkel 

szembeni kereseteit. Ekkor beszélhetünk a hitelező jogából származtatott, ún. 

derivatív regresszről.
341

  

Az engedményezett keresettel, ún. actio cessával történő jogérvényesítés 

számos előnnyel járhatott a kezesre nézve, a hitelező kereseteinek 

engedményezése azonban nem volt teljesen magától értetődő és 

akadálymentes. A legfontosabb akadályt a kezes teljesítésének, sőt minden 

bizonnyal már a kezessel szemben megindított per litis contestatiójának a 

keresetmegszüntető hatása képezte, amelyektől a források tanúsága szerint 

leginkább méltányossági megfontolásból bizonyos jogtechnikai eszközökre 

támaszkodva idővel eltekintettek a jogtudósok, s lehetővé tették, hogy a fizető 

kezes a cessio révén megszerezze a főadós kereseteit.
342

  

Ugyanakkor a források viszonylag ritkán tesznek említést a derivatív regressz 

esetéről, s akkor is leginkább a főkötelem biztosítékául rendelt zálogjog 

engedményezése kapcsán. Ennek az oka valószínűleg abban rejlik, hogy a 

kezesnek a főadóssal szemben többnyire saját keresete is volt a köztük lévő 

belső jogviszonyból eredően.
343

 

A továbbiakban elsőként az engedményezés típusainak, majd a derivatív 

regressz nyújtotta előnyöknek az áttekintésére, ezt követően pedig az 

                                                             
341 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 42.o. 
342 Lásd korábban erről: Újvári: A hitelező kereseteinek engedményezése…, 113-131.o.; Újvári: Die 

Beziehung…,  301-327.o. 
343 Meier: Erlass…, 40.o. Mivel a legtöbb esetben fennálltak a mandatum feltételei, nem volt nagy 

szükség egy önálló regresszkereset biztosítására. (Vö. Schmieder: Duo rei, 253.o.) 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



140 

 

engedményezés kialakulásának és feltételeinek, különböző módjainak és 

időpontjának bemutatására kerül sor.  

 

 

5. ábra – Keresetek lehetősége az engedményezés előtt fideiussio esetén 

 

 

6. ábra – Az engedményezés folyamata fideiussio esetén 
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7. ábra – Keresetek lehetősége az engedményezés után fideiussio esetén 

 

4.1.1. A kereset engedményezésének megvalósítása  

 

A hitelező kereseteinek engedményezésére alapvetően kétféle módon 

kerülhetett sor: önként és kényszer hatására.
344

  

A hitelező a kezesre engedményezhette a főadóssal és a kezestársakkal 

szembeni kereseteit a hitelező és a kezes megállapodása alapján, ha a kezes 

hajlandó volt önként teljesíteni.  

A keresetek engedményezése azonban megvalósulhatott a kezessel szemben 

megindított per során is, a hitelezővel szemben kifejtett praetori kényszer 

hatására,
345

 ekkor lehet az ún. beneficium cedendarum actionumról
346

 

beszélni.
347

  

                                                             
344 A cessione volontaria és a cessione coattiva megkülönböztetésére lásd többek között Frezza: Le 

garanzie personali, 181-183.o. 
345 A fideiussorral szembeni per során történő engedményezésről tanúskodnak a következő 

szöveghelyek: D.46,1,17; D.46,6,12; C.8,40(41),2pr., C.8,40(41),21. Szintén a hitelező keresetének 

(ill. adott esetben az őt megillető zálogjognak) a fideiussorra való engedményezése, ill. az 

engedményezett keresetek alkalmazása kerül emítésre az alábbi forrásokban, ezekből viszont nem 

derül ki egyértelműen, hogy az engedményezésre önként, vagy praetori kényszer hatására került-e sor: 

D.46,1,36; D.46,1,59; D.17,1,59,1; C.8,40(41),11, D.20,5,2, valamint közvetve a D.17,1,52 is.  
346 Későbbi latin elnevezés. (Vö. Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 12.o.) A 

beneficium cedendarum actionum fogalmának alkalmazását, ill. az alkalmazás alakulását Jan Ulrich 

Wacke foglalja össze a következőképpen: A fogalom a klasszikus kori forrásokban nem szerepelt. A 
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A per során kikényszerített engedményezés kapcsán rendelkezésre álló 

források közvetlenül ugyan csak a hitelezőt megillető zálogjog 

engedményezéséről tesznek említést, valamint arról, hogy ha egy kezestársat 

beperel a hitelező, akkor a „többiekkel” szembeni keresteit,
348

 ill. (a másik 

forrásban) a „kereseteket”
349

 a kezesre kellett engedményeznie. Ez azonban 

tágabb értelemben a hitelező főadóssal szembeni keresetét is magában 

foglalhatja. Emellett a (kiterjesztő) értelmezés mellett szól az az érv is, hogy 

                                                                                                                                                                             
továbbélés során a közös jogban sem alkalmazták egységesen a szerzők. A fogalom mindenképpen 
vonatkozott a kezes (fideiussor és a mandatum qualificatum megbízója) azon jogára, hogy 

megtagadhatta a teljesítést addig, amíg a hitező nem engedményezte rá a főadóssal és a kezestársakkal 

szembeni kereseteit. Mások arra az esetre is alkalmazták, amikor egy zálogul lekötött dolog jogos 

birtokosa élt a megváltási jogával, továbbá akkor is, ha több egyetemleges kötelezett esetében a 

források esetenként megadták a fizető adóstársnak azt a lehetőséget, hogy a hitelező többiekkel 

szembeni keresetét engedményezés útján megszerezze (pl. a több gyám esetében is gyakran 

lehetőséget biztosítottak erre a források). Fritz Schulz volt az aki a fogalomnak egy szélesebb körű 

definícióját fogalmazta meg, amely szerint abban az esetben lehet beneficium cedendarum 

actionumról beszélni, ha a harmadik személlyel szembeni kereset engedményezését az engedményes 

érdekében kikényszerítheti a praetor egy exceptio doli révén, vagy a iudex, ha az engedményezett 

kereset az engedményes megtérítési igényét szolgálja. (Vö. Wacke: Actiones suas praestare debet, 63-
64.o.; Schulz: SZ. 27., 85-87, 97.o.; Schulz: Rückgriff und Weitergriff, 2.o.) 
347 Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 291.o.; Jörs – Kunkel – Wenger: Römisches 

Recht, 216-217.o.; Emunds: Solvendo…, 69.o.; Wesener: Labeo 11., 346.o. Levy szerint ebben az 

esetben sem lehett egy szilárd beneficium cedendarum actionumról beszélni, mivel a magistratus 

szabad mérlegelésén múlott, hogy elrendelte-e a hitelező keresetének engedményezését, vagy sem, 

egy beneficium cedendarum actionum létezése esetén azonban a fizető kezes a hitelezőnek a főadóssal 

szemben fennálló kereseteit mindenképpen meg kellene, hogy kapja cessio útján, és ezen jog 

biztosítása tekintetében nem illetné meg a praetort a szabad mérlegelés joga. (Levy: Sponsio…, 171-

173., 185.o.; Réthey: Kezességi alakok…, 228.o.) Levyhez hasonlóan Réthey Ferenc is tagadja a 

beneficium cedendarum actionum létezését. (Réthey: Kezességi alakok…, 228-230.o.) Levy arra is 

rámutat, hogy egyetlen forrás sincs, amely közvetlenül utalna egy ilyen beneficiumra. (Levy: 

Sponsio…, 205-206.o.) A következő szöveghely azonban úgy tűnik, hogy az ellenkező álláspontot 
támasztja alá: 

 C.8,40(41),21 – Imperatores Diocletianus et Maximianus 

„Sicut eligendi fideiussores creditor habet potestatem, ita intercessorem postulantem cedi sibi 

hypothecae sive pignori obligata iure non prius ad solutionem, nisi mandata super hac re fuerit 

persecutio, convenit urgueri.” (a. 293) 

Diocletianus és Maximus rendelete szerint úgy helyes, hogy mivel a hitelezőnek jogában áll először a 

kezest perelni, a kezest, ha az a jelzálog, vagy a kézizálog tárgyát követeli, nem lehet azelőtt fizetésre 

kötelezni, mielőtt a kézi-, vagy jelzálogtárgyat rá engedményeznék. Kremer szerint a kezesnek később 

nem is kellett kifejezett szerződéssel magára engedményeztetnie a hitelezőnek a főadóssal szembeni 

kereseteit, mivel kétség esetén törvényi vélelem szólt a javára, miszerint a hitelezőnek való 

teljesítéssel megvette a keresetet. S ez a cessio a főkövetelést biztosító minden járulékos kötelemre 
kiterjedt. (Kremer: Die Mitbürgschaft, 126-127.o.) A communis opiniótól eltérő unortodox 

megközelítéssel Schmieder azt állítja, hogy nincs bizonyíték (forrás) arra, hogy a hitelezőt perben arra 

kényszerítették volna, hogy a főadóssal szembeni keresetét a kezesre engedményezze. Így szerinte 

mivel csak ez jelentené azt, hogy a kezesnek (törvényi) regresszjoga volt, a klasszikus korban a 

fideiussornak csak a belső jogviszonya alapján volt megtérítési igénye a főadóssal szemben, de önálló 

regresszjoga nem volt. Másrészt viszont elismeri, hogy a hitelezőt a kezessel szembeni perben arra 

kényszeríthették, hogy a kezesre engedményezze a zálogjogot, ill. több kezestárs esetén, ha az egyik 

kész volt a teljes összeget kifizetni, akkor a többiekkel szembeni kereseteket is. (Vö. Schmieder: Duo 

rei, 252-253.o., 258-261.o.) 
348 D.46,1,17 
349 D.46,6,12 
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ha a kezestársakkal szembeni keresetek engedményezésére rákényszeríthették 

a perben a hitelezőt, miért ne tehették volna meg ezt a főadóssal szembeni 

keresetek kapcsán is? (Bár utóbbinak – amint az később részletesen kifejtésre 

kerül – akadályát képezhette a kezessel szembeni per litis contestatiójának 

keresetfelemésztő hatása, de ez ugyanúgy problémát jelenthetett a 

kezestársakkal szembeni keresetek kapcsán is, hiszen a kezestársak [is] 

egyetemleges adósok voltak, így e tekintetben nem volt különbség a 

kezestársakkal szembeni keresetek és a főadóssal szembeni kereset 

engedményezése között.)  

Ráadásul a főadóssal szembeni keresetek engedményezése abból a 

szempontból indokoltabb is volt, hogy mivel a kötelem a főadós érdekében jött 

létre, inkább védendő és méltányolandó volt a kezes érdeke a főadóséval 

szemben, mint a kezességet szintén csak szívességből elvállaló 

kezestársakéval szemben. Tehát ha az utóbbiakkal szembeni keresetek 

engedményezését indokoltnak és egyben megvalósíthatónak tartotta a praetor 

(ahogy arra a forrásokban explicite bizonyíték is található), akkor ez még 

inkább indokoltnak tűnik a főadóssal szembeni keresetek kapcsán. 

Igaz ugyan, hogy mivel a főadós és a kezes között többnyire fennállt 

valamilyen belső jogviszony (pl. megbízás, vagy megbízás nélküli ügyvitel), 

ezért kevésbé volt szükség a hitelező kereseteinek engedményezésére. 

Ugyanakkor épp ez a tény lehet az oka annak, hogy csak kevés forrás maradt 

ránk a per során kikényszerített engedményezésre vonatkozóan, hiszen a kezes 

valószínűleg valóban ezen tény folytán ritkán kérte a praetortól a beneficium 

cedendarum actionumot a főadóssal szemben. Azonban ez önmagában még 

nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne lett volna erre mód, sőt a „succurri 

solet”
350

 kifejezés arra utal, hogy az engedményezés szokás volt,
351

 még ha ez 

nem is törvényen alapuló jogként, hanem egy praetori méltányosságon alapuló 

gyakorlatként működött, s ha annyira nem is volt elterjedt, hogy a meglévőnél 

több forrás tudósítson róla.  

                                                             
350 D.46,1,17 
351 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 394-395.o. 
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Tény, hogy erre az engedményezésre alapvetően a kezestársakkal szembeni 

keresetek kapcsán volt igazán szükség (mivel köztük nem állt fent belső 

jogviszony), ill. a zálogjog kapcsán (mivel az erősebb biztosítékot jelentett a 

kezes számára, és ehhez csak így juthatott hozzá). Ugyanakkor esetenként 

előfordulhatott, hogy a kezes és a főadós között nem állt fenn belső 

jogviszony, s ilyenkor szüksége lehetett a kezesnek a hitelező engedményezett 

keresetére. Továbbá az engedményezés azért is előnyt jelenthetett a kezes 

számára, mert megkönnyíthette a bizonyítást,
352

 így ez esetben sem volt 

indokolatlan, hogy a praetor a kezessel szemben megindított perben a hitelezőt 

a főadóssal szembeni keresete engedményezésére kényszerítse.  

 

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a rendelkezésre álló források kis 

száma ellenére is a communis opinióval
353

 lehet egyetérteni, amely szerint a 

perbe fogott kezes kérésére a praetor rákényszeríthette a hitelezőt arra, hogy 

utóbbi a főadóssal és a kezestársakkal szembeni kereseteit, valamint a 

zálogjogát a kezesre engedményezze.  

 

4.1.2. A derivatív regressz célja és hatása 

 

A következő alfejezetben annak összefoglalása következik, hogy mi teszi 

indokolttá azt, hogy a kezes megszerezze a hitelező kereseteit, s milyen 

előnyei származhatnak az engedményezésből.  

Az engedményezés egyrészt megkönnyítheti a kezes számára a bizonyítást. Ha 

a kezesnek lenne is saját – a belső jogviszonybő eredő – keresete, a kezes 

számára könnyebbé válik a bizonyítás, az actio cessa esetén ugyanis csak két 

dolgot kell bizonyítania: a főkötelem fennállását és a bekövetkezett 

                                                             
352 A derivatív regressz nyújtotta előnyökről lásd részletesebben a következő alfejezetet.  
353 Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 291.o.; Jörs – Kunkel – Wenger: Römisches 

Recht, 216-217.o.; Emunds: Solvendo…, 69.o.; Wesener: Labeo 11., 346.o.; Kaser: Das römische 

Privatrecht, Bd. I., 666.o.; Zimmermann: The Law of Obligation, 134-136.o.; Neumann: Der 

Bürgenregress…, 18.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 41-42.o., 54.o.; Girtanner: Die 

Bürgschaft…, Bd. 2., 468-469.o.; v. Koppenfels-Spies: Die cessio legis, 39.o.; Kim: Zessionsregreß…, 

25.o.; Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II., 

2489.o.; Weiss: Institutionen…, 329-333.o.; Bonfante: Corso di diritto romano,162.o. 
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engedményezést.
354

 Míg a belső jogviszonyból eredő actio mandati 

(contrariá)-nál a kiadásai nagyságát, az actio negotiorum gestorum contraria 

esetén pedig egy utiliter gestum fennállását is igazolnia kell.  

Bizonyos esetekben pedig ez az egyetlen lehetősége a kezesnek arra, hogy a 

regresszjogát érvényesítse a főadóssal szemben. Például, ha annak kifejezett 

tiltakozása ellenére vállalta a kezességet.
355

 

Továbbá, ha több kezestárs közül az egyik fizeti ki a teljes tartozást, a fizető 

kezes csak a főadós kezestársakkal szembeni keresetének megszerzése esetén 

tud fellépni a kezestársakkal szemben, mert önmagában a confideiussorok 

közötti belső jogviszony alapján nem keletkezne érvényesíthető regresszjoga, 

ezt csak az engedményezés hozza létre.
356

 

A fizető kezes egy másik nagyon jelentős előnye a biztosítékok, különösen a 

zálogkövetelés
357

 engedményezéséből származik. Így nincs többé annyira 

kiszolgáltatva a főadós fizetőképességének,
358

 hiszen – a főadós többi 

hitelezőjével ellentétben – a lekötött dologi biztosítékból kielégítést nyerhet.  

A derivatív regressz tehát több szempontból is jelentőséggel bírhat. Egyrészt 

lehet megtérítési igényt alapító hatása is (a kezestársakkal, ill. a 

kezességvállalás ellen tiltakozó főadóssal szemben). Másrészt a meglévő 

megtérítési igény könnyebb érvényesítését is szolgálhatja, a bizonyítás 

megkönnyítésével, ill. a dologi biztosítékok átengedésével. Vagyis egyfajta 

regressz-megerősítő hatása is lehet.
359

 

 

                                                             
354 Tielsch: Zur Lehre…, 16.o. 
355 Emunds: Solvendo…, 70.o. Abban az esetben, ha a főadós tiltakozott a kezességvállalással 

szemben, az uralkodó álláspont szerint a kezes sem actio mandatival, sem pedig egy actio negotiorum 

gestorummal nem élhetett még utilis actio formájában sem, így csak az engedményezéssel keletkezik 

egyáltalán keresetindítási joga a kezesnek a főadóssal szemben. (Vö. Emunds: Solvendo…, 70.o.); 

Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…,24.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 49. 
o.; Siber: Der Rechtszwang…, 244.o. 
356 D.46,1,17; D.46,1,36; D.46,1,41,1; D.46,6,18; C.8,40(41),11,1; Windscheid: Lehrbuch des 

Pandektenrechts, 2. Bd., 389.o., 481. §; Emunds: Solvendo…, 70.o.; Hagemeister: Das beneficium 

cedendarum actionum…, 24.o.; Marton: A római magánjog…, 232.o.; Bonfante: Corso di diritto 

romano,156.o. 
357 C.8,4,2 pr.; C.8,40(41),14,1; C.8,40(41),11 
358 Emunds: Solvendo…, 70.o.; Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…,23-24.o.; 

Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II., 2496.o.; 

Zimmermann: The Law of Obligations, 134.o.; Siber: Der Rechtszwang…, 244.o.; Hausmaninger– 

Selb: Römisches Privatrecht, 361.o.; Marton: A római magánjog…, 232.o. 
359 Emunds: Solvendo…, 70.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 42.o. 
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4.1.3. Az engedményezés előfeltételei 

 

A hitelezői keresetek kezesre történő engedményezésének több előfeltétele is 

volt. Egyesek szerint a kezesnek hajlandónak kellett lenni a hitelező 

kielégítésére. További feltétel volt, hogy a hitelezőnek ne fűződjön többé 

érdeke a kereset megtartásához.
360

 Ha a hitelező e feltételek fennállása ellenére 

mégis megtagadná a kereset engedményezését, dolózusan járna el.
361

  

Geib szerint a cessióhoz való jog érvényesítésének két feltétele volt: elsőként 

az, hogy a hitelező számára az engedményezendő kereset már ne bírjon 

értékkel, másrészt pedig, hogy a fideiussor igényelje a kifizetett összeg 

megtérítését, és erre jogosult is legyen.
362

 

Windscheid szerint – bár maga is utal arra, hogy a forrásokban ez a 

követelmény nem szerepel kifejezetten – további feltétel, hogy a kezesnek 

legyen (a belső jogviszonyból eredő) regresszjoga a főadóssal szemben. 

Vagyis ha egy ilyen regresszigény hiányzik, mert a kezes egy olyan kötelmet 

biztosított, amely valójában az ő érdekében jött létre,
363

 vagy bár a főadós 

érdekében vállalta a kezességet, de esetleges ajándékozási szándékkal,
364

 

illetőleg ha lemondott a megtérítési igényéről a főadóssal szemben, akkor 

mivel a hitelező engedményezett keresete sem lenne a kezes hasznára, nem 

követelheti annak engedményezését.
365

 

Ez az állítás azonban nem igazolható.
366

 Egyrészt mivel egyetlen forrás sem 

utal egy ilyen feltételre,
367

 másrészt pedig azért sem, mert nem a hitelező 

feladata annak eldöntése (és nincs is joga hozzá), hogy a kezes és a főadós 

közötti belső jogviszony alapján élhet-e a kezes megtérítési igénnyel, vagy 

                                                             
360 Emunds: Solvendo…, 72.o. 
361 Geib: Zur Dogmatik…, 158.o.; von Savigny: Das Obligationenrecht…, I. Bd., 240-242.o.; 

Brockhues: Rechte…, 13-14.o. 
362 Geib: Zur Dogmatik…, 157-158.o. 
363 D.2,14,24; D.2,8,8,1 
364 D.17,1,6,2; D.14,6,9,3 
365 Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts, 2. Bd., 389.o., 481.§, not. 7.; Brockhues: Rechte…, 

14.o.; Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 12-13.o. 
366 Bonfante is úgy véli, hogy a kezes (belső jogviszonyából fakadó) regresszjogától függetlenül 

biztosították a kezesnek a hitelező kereseteinek engedményezéséből eredő megtérítés lehetőségét a 

főadóssal, ill. a kezestársaival szemben. (Vö. Bonfante: Corso di diritto romano,153-163.o.) 
367 D.46,1,17; D.46,1,39 
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sem. Ha pedig a kezesnek nincs megtérítési igénye, a főadós exceptio dolival 

úgyis védekezhet a kezes engedményezett keresetével szemben.
368

 

 

4.1.4. Az engedményezés akadálya: a főkötelem és a kezességből származó 

kötelem szoros kapcsolata (a solutio, ill. a litis contestatio 

keresetmegszüntető hatása) 

 

Míg – ahogy azt a későbbiekben láthatjuk majd – a iustinianusi jogban
369

 a 

kezes számára egyaránt biztosított volt (választása szerint) a közte és a főadós 

közötti belső jogviszonyból származó kereset, és a beneficium cedendarum 

actionum révén megszerzett actio cessa is (mivel Iustinianus elrendelte, hogy 

a hitelező köteles a fizető kezesre engedményezni a kereseteit), addig ez a 

korábbi korszakokban korántsem volt ennyire egyértelmű (annak lehetősége 

csak egy hosszasabb folyamat eredményeképpen alakult ki fokozatosan).  

Az engedményezésnek ugyanis mind az önkéntes engedményezés, mind pedig 

a perbeli engedményezés esetén jelentős akadályai voltak.  

A derivatív regresszel kapcsolatos nehézséget a főkötelemnek a kezes 

kötelmével való szoros kapcsolata okozta, amely a „(quod Maevius mihi 

debet) id fide tua esse iubesne? Iubeo”
370

 stipulatiós szavakban jutott 

kifejezésre. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a kezes teljesítése, és ezzel 

kötelezettségének a megszűnése a főkötelem megszűnését is eredményezte, 

valamint, hogy a kezessel szemben indított perben a litis contestatio a 

főadóssal szembeni kereset megszűnéséhez vezetett. Ez utóbbi körülmény 

súlyos következménnyel járt mind a kezesre, mind a hitelezőre nézve. A 

hitelező, aki a kezest a teljesítésnek a főadóstól való előzetes követelése nélkül 

perelte, már nem bírt jogeszközzel, hogy az utóbbit perelje, ha a kezestől nem 

nyert kielégítést. Ugyanakkor, ha először a főadóst perelte, elvesztette minden 

igényét a kezessel szemben.
371

 

                                                             
368 Brockhues: Rechte…, 14.o.; Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 13-14.o. 
369 Nov.4,1 
370 Kaser: Römisches Privatrecht, 253.o. 
371 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 328.o.; Bekker: Die prozessualische Consumption, 182.o.; 

Zimmermann: The Law of Obligations, 134.o. 
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A kezes szempontjából pedig azért volt hátrányos ez a körülmény, mert a 

hitelezőnek, miután a kezestől kielégítést nyert (vagy őt csak beperelte), nem 

állt már olyan kereset a rendelkezésére a főadóssal szemben, amelyet a kezesre 

engedményezhetett volna.
372

 Így ha a fideiussor úgy vállalt kezességet, hogy 

hiányoztak az actio mandatinak, vagy az actio negotiorum gestorumnak a 

feltételei, egyáltalán nem tudta érvényesíteni a megtérítési igényét a főadóssal 

szemben.
373

 

Az engedményezés akadályát képezte tehát egyrészt maga a teljesítés 

(solutio), másrészt pedig a kezessel szembeni per litis contestatiója is. Az 

alábbiakban ezen akadályok bemutatására kerül sor részletesen.  

 

4.1.4.1. A solutio keresetmegszüntető hatása 

 

A kezesi és főadósi stipulatio fentebb említett megfogalmazásából ered az a 

következmény, hogy ha a kezes, vagy a főadós teljesített, az egyikük solutiója 

megszüntette a hitelező másikkal szembeni keresetét is.
374

 

A főadós teljesítése esetén ez a kezesség járulékos jellegéből is következik. 

Ugyanis, ha megszűnt a főkötelem, akkor ez egyben a járulékos természetű 

fideiussio megszűnését is eredményezte.
375

 

Ugyanakkor a római kezesség egészen Iustinianusig készfizető kezesség volt, 

így a hitelező választásától függően a kezessel szemben is felléphetett 

követelvén a teljesítést, anélkül, hogy a főadóst előzőleg – eredménytelenül – 

be kellett volna perelnie. Így ha a kezes kifizette a hitelezőnek a tartozást, a 

stipulatiós kezesség fentebb ismertetett jellegzetességéből eredően a kezes 

teljesítése megszüntette a főadós kötelezettségét is, hiszen ha a kezes 

                                                             
372 Oesterley: Über das mandatum qualificatum, 12.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches 

Recht, 291.o. 
373 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 115-116.o. 
374 Vö. Schmieder: Duo rei, 229.o.; Finkenauer: SZ. 130., 180-181.o.; Hawellek: Die persönliche 

Surrogation, 17.o. 
375 Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 664.o. 
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teljesítette a hitelező követelését, teljesült a főkötelem célja is, így utóbbi is 

megszűnt.
376

  

Tehát, ha ugyan nem is állt fent egy szoros értelemben vett adósi 

egyetemlegesség a kezes és a főadós között, de a főadós és a kezes 

kötelezettsége a hitelező viszonylatában abban a tekintetben mindenképpen az 

egyetemlegesség sajátosságait mutatta fel, hogy ha bármelyikük is kifizette a 

hitelezőnek a teljes tartozást, az egyikük teljesítésével a másik is szabadult a 

kötelemből.
377

  

 

4.1.4.2. A litis contestatio keresetmegszüntető hatása 

 

4.1.4.2.1. A litis contestatio keresetmegszüntető hatása a források 

tükrében 

 

Azonban – ahogyan az az alábbi források alapján megállapítható – nem 

pusztán a kezes, vagy a főadós részéről történő solutio szüntette meg a 

hitelezőnek a másikkal szembeni keresetét, hanem – a később correalitasnak 

nevezett adósi egyetemlegességhez hasonlóan
378

 – már az egyikükkel szemben 

megindított per is felemésztette a hitelező másikkal szembeni keresetét is, 

amint a per eljutott a litis contestatio szakaszába.
379

  

Ez viszont azzal a következménnyel járt, hogy a kezessel és a főadóssal 

szembeni keresetek választólagosan konkuráltak egymással. A hitelezőnek jól 

meg kellett fontolnia, hogy melyikükkel szemben indítja meg a keresetet, mert 

a stipulatiós kezességekre is érvényesült az az elv, hogy a főadós és a kezes az 

egyikük kiválasztásával (electio), nem pedig a teljesítéssel (solutio) 

szabadultak a kötelemből. (Azzal a megjegyzéssel, hogy az electio alatt a 

                                                             
376 Vö. Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 665.o. 
377 Ezt igazolják például az alábbi szöveghelyek is: a D.12,6,20 a D.12,6,19-cel együtt, továbbá az 

Inst.3,29pr. (Vö. Schmieder: Duo rei, 229.o.) 
378 Levy szerint bár a fideiussio esetében hiányzott a főkötelem vonatkozásában az eadem causa, de a 

keresetek mégis konkuráltak egymással, aminek dogmatikai oka az akcesszórius jogviszony volt. 

Történeti okként pedig az szolgált, hogy annak érdekében, hogy a fideiussio mindenfajta kötelemhez 

járulhasson, eltekintettek az eadem causa ezzel járó hiányától. (Lásd Levy: Die Konkurrenz…, 190-

193.o.) 
379 C.8,40(41),28; D.27,7,7; EG.2,9,2. 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



150 

 

kereset megindítását kellett érteni, abban az esetben, ha a per eljutott a litis 

contestatio szakaszába.)
380

 

A teljesség kedvéért megemlítendő, hogy az irodalomban nem egységes az az 

álláspont, amely szerint a főadóssal és a fideiussorral szembeni keresetek a 

klasszikus korban is választólagosan konkuráltak egymással, bár kétség kívül 

ez tekinthető az uralkodó álláspontnak.  

Van olyan nézet is, mi szerint a klasszikus korban még nem volt jellemző az 

említett keresetek elektív konkurenciája, hanem az csak a posztklasszikus 

korban alakult ki. Ezt a felfogást Kühling képviseli. Szerinte, míg a sponsio 

esetében a főadóssal és a kezessel szembeni keresetek valóban kizárták 

egymást,
381

 addig a klasszikus korban a fideiussorral és a főadóssal szemben 

egymás után is lehetett keresetet indítani,
382

 s ez a helyzet csak a 

posztklasszikus korra változott meg a sponsio, a fidepromissio és a fideiussio 

összeolvadásának hatására, melynek következtében már a főadóssal és a 

fideiussorral szembeni keresetek esetében is jellemzővé vált a litis contestatio 

kölcsönös konszumáló hatása.
383

  

Egy másik elmélet szerint nem kétséges, hogy a főadóssal szemben 

megindított kereset megszüntette a hitelező kezessel szembeni keresetét is a 

per litis contestatiója révén, de ez fordított esetben már nem volt így, vagyis a 

fideiussorral szembeni keresetindítás nem feltétlenül emésztette fel a hitelező 

főadóssal szembeni keresetét.
384

  

                                                             
380 A kérdés kifejtését a vonatkozó irodalommal együtt lásd az alábbiakban.  
381 Kühling: Die Klagenkonkurrenz…, 14-35.o. 
382 Kühling: Die Klagenkonkurrenz…, 36-77.o. Kühling a különbség okát a stipulatiós ígéretek 

különbözőségében látja. Míg a sponsor és a fidepromissor ugyanazt ígérte, mint a főadós, addig a 

fideiussor már csak arra vállalt kötelezettséget, hogy helytáll azért, amivel az adós tartozik. Vagyis 

már nem ugyanazt a szolgáltatást ígérte meg – szemben a két másik kezességi formával –, hanem egy 
idegen kötelezettségért vállalt felelősséget. (Kühling: Die Klagenkonkurrenz…, 36.o.) Véleményem 

szerint azonban a fideiussor stipulatiójának fentebb idézett megfogalmazási módja nem teszi 

indolkolttá a sponsio és fidepromissio valamint a fideiussio közötti különbségtételt a keresetek 

választólagos konkurenciája szempontjából. Kühlinggel szemben lásd Honsell – Mayer-Maly – Selb: 

Römisches Recht, 288-289.o. Lásd még Zimmermann: The Law of Obligations, 134.o. 
383 Kühling: Die Klagenkonkurrenz…, 78-79.o. 
384 Siber: Römisches Recht…, 297.o., Buckland: Principal…,  281-294.o. Levy részletesen megcáfolja 

a fenti elméletet, és amellett foglal állást, hogy nemcsak a főadóssal szembeni per litis contestatiója 

szünteti meg a hitelező fideiussorral szembeni keresetét, hanem ez vice versa is így volt. (Vö. Levy: 

Principal…, 287-297.o.) Levy állásfoglalását tévesen értelmezi Boóc Ádám. (Vö. Boóc: A kezesség 

egyes kérdései…, 368.o.) 
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A fenti elméletekkel szemben azonban sokkal inkább az uralkodó álláspont
385

 

tűnik megalapozottnak, mely szerint a fideiussióra a klasszikus korban is 

ugyanúgy jellemző volt a főadóssal szembeni kereset választólagos 

konkurenciája, mint a sponsióra, vagy a fidepromissióra. (Méghozzá mindkét 

irányban, akár a főadóssal, akár a kezessel szemben indította meg előbb a 

hitelező a keresetet.)
386

 Utóbbi álláspontot képviseli többek között Liebs is, aki 

szerint a kereset felemésztődése a választólagos konkurencia következtében 

mindhárom stipulatiós kezességre
387

 egyaránt jellemző volt,
388

 továbbá – a 

kérdést részletesen vizsgálva – Schmieder is.
389

  

Véleményem szerint a többségi álláspontot támasztják alá az alábbi 

szöveghelyek is, amelyek közül az EG.2,9,2 és a C.8,40(41),28 kifejezetten 

említi a főadóssal szembeni keresetindítás mellett a fideiussorral szembeni 

                                                             
385 Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I. 665.o.; Keller: Ueber Litis Contestation…, 435-450.o.; 
Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 250.o.; Kupisch: SZ. 96., 45.o.; Levy: Die Konkurrenz…, 190.o.; 

Geib: Zur Dogmatik…, 11-14.o.; Feenstra: Die Bürgschaft..., 317.o.; Benedek – Pókecz Kovács: 

Római magánjog, 328.o.; Bessenyő: Római magánjog, 456.o.; Marton: A római magánjog…, 232.o.; 

Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 359.o.; Mayer-Maly: Römisches Privatrecht, 148.o.; 

Apathy – Klingenberg – Stiegler: Einführung in das römische Recht, 210.o.; Talamanca: Istituzioni…, 

576.o.; Voci: Istituzioni…, 497.o.; Marrone: Istituzioni…, 577-578.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: 

Römisches Recht, 288-289.o.; Zimmermann: The Law of Obligations, 125-126.o.; Hawellek: Die 

persönliche Surrogation, 17.o.; Boóc: A kezesség egyes kérdései…, 370.o. Úgy tűnik, hogy Burdese 

is. (Vö. Burdese: Manuale…, 554.o.) Eisele és Bekker is úgy véli, hogy a fideiussor és a főadós 

viszonyára a velük szemben megindított kereseteknek a másikkal szembeni keresetre kiható 

konszumáló hatás jellemző. (Vö. Eisele: AcP. 77., 423.o., Bekker: Die processualische Consumption, 

182.o.) Binder is vitathatatlannak tartja a litis contestatio keresetfelemésztő hatását az előbb említett 
személyek (hitelező, kezes, főadós) viszonylatában a Iustinianus előtti időszakban. (Vö. Binder: Die 

Korrealobligationen…, 330-331.o.) Hasonlóképpen: Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: 

Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II., 2422-2423., 2497.o., Meier: Gesamtschulden, 

44.o., 1066.o. és Schmieder: Duo rei, 230-233.o. is. Briguglio úgy véli, hogy mivel a kompilátorok 

egységesítették az egyes kezességi formákat, nem lehet a kérdést teljes bizonyossággal megválaszolni, 

viszont ő is valószínűnek tartja, hogy a litis contestatio a hitelező mindkét (a főadóssal és a kezessel 

szembeni) keresetére egyaránt kihatott. (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 39.o.) Schulz 

azonban szembehelyezkedve az uralkodó állásponttal egy sajátos álláspontot alakít ki, amely szerint 

sem a sponsióra, sem pedig a fideiussióra nem jellemző a correalitas, így a litis contestatio 

keresetfelemésztő hatása sem. (Vö. Schulz: Classical Roman Law, 497., 501.o.; Kühling: Die 

Klagenkonkurrenz…, 8.o.) Schulz ellen tanúskodik azonban a korábban elemzett források mellett a 
Cicero ad Atticum 16,15,2 is.  
386 Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 665.o 
387 Egy kivételtől eltekintve: a fideiussor servi ugyanis nem szabadult a dominus-szal szemben 

megindított actio de peculio következtében. (Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 250.o.) 
388 Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 250.o. 
389 Schmieder: Duo rei, 230-233.o. Ezzel szemben Finkenauer – Steiner nyomán – azon az 

állásponton van, hogy a főadóssal szemben megindított per litis contestatiója ipso iure, vagy egy 

exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae révén emésztette fel a hitelező kezessel szembeni 

keresetét, a kezessel szembeni per litis contestatiója nyomán azonban a főadóssal szemben 

megindított keresettel csupán egy exceptio rei iudicatae állt szemben. (Vö. Finkenauer: SZ. 130., 

181.o.; Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 159.o.) 
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keresetindításnak a (másik félre egyaránt kiható) kölcsönös keresetfelemésztő 

hatását.  

Schmiederrel egyetértve nem tűnik indokoltnak, hogy a hitelező 

keresetindításának mindkét irányba kiható kölcsönös keresetfelemésztő hatását 

kétségbe vonjuk.
390

 További érvként szolgálhat ennek igazolására az a 

feltételezés is, hogy a legis actiós eljárások időszakában egyedül a keresetek 

kölcsönös felemésztődése képezhette az akadályát a kétszeres perindításnak. S 

mivel a főadós is védelemre szorult a hitelező keresetével szemben, ha a kezes 

kielégítette a hitelezőt, indokolt, hogy az utóbbival szembeni keresetindítás 

feleméssze a hitelező főadóssal szembeni keresetét is. A rómaiak 

tradícionalizmusa pedig elegendő okként szolgálhatott arra, hogy a későbbi 

korokban is ragaszkodtak ehhez a megoldáshoz.
391

  

 

A vizsgálandó fragmentumok közül az első kimondja, hogy a hitelező csak a 

főadóssal vagy a kezessel szemben idíthat pert:  

 

C.5,57,1 – Imperator Alexander Severus  

„Eligere debes, utrum cum ipsis tutoribus vel curatoribus heredibusve eorum 

an cum his, qui pro eis se obligaverunt, agere debeas vel, si ita malis, dividere 

actionem. nam in solidum et cum reo et cum fideiussoribus agi iure non 

potest.” (a. 224)  

 

A constitutio értelmében a hitelezőnek el kell döntenie, hogy a főadóst, vagy a 

fideiussort perli-e, vagy meg akarja-e osztani köztük a keresetét, mert 

mindkettőt nem perelheti a teljes összegre, mivel nem lenne jogszerű 

ugyanazon tartozás miatt mind a főadóst, mind pedig a kezest perelni.
392

 

 

A következő szöveghely a főadóssal szembeni perindítás esetét vizsgálja: 

 

                                                             
390 Hasonlóképpen Levy: Principal…, 287-297.o. 
391 Schmieder: Duo rei, 230-233.o. 
392 Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 159. o. 
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PS.2,17,16 

 „Electo reo principali fideiussor vel heres eius liberatur. Non idem in 

mandatoribus observatur.”  

„Interpretatio: „Si quis contempto fideiussore debitorem suum tenere 

maluerit, fideiussor vel heres eius a fideiussionis vinculo liberatur. Si vero 

procurator litis victus fuerit, mandator eius ad solutionem tenetur.”
393

 

 

Paulus Sententiáiban a fideiussor és a mandator kerül összehasonlításra. Míg a 

főadóssal szembeni keresetindítás által a fideiussor szabadul a kötelemből, 

addig a mandatum qualificatum megbízója nem szabadul a főadóssal szembeni 

keresetindítás hatására.
394

  

 

Érdekes lehet a téma szempontjából a D.27,7,7 is:  

 

D.27,7,7 

„Papinianus 3 resp. – Si fideiussores, qui rem salvam fore pupillo caverant, 

tutorem adulescens ut ante conveniret petierant atque ideo stipulanti 

promiserunt se reddituros quod ab eo servari non potuisset: placuit inter eos, 

qui solvendo essent, actionem residui dividi, quod onus fideiussorum 

susceptum videretur: nam et si mandato plurium pecunia credatur, aeque 

dividitur actio: si enim quod datum pro alio solvitur, cur species actionis 

aequitatem divisionis excludit?”  

 

A fenti Papinianus-fragmentum tényállása a következő: a gyámolt 

követeléseinek biztosítékául állított fideiussorok arra kérték meg az időközben 

felserdült gyámoltat, hogy előbb a gyámtól próbálja meg behajtani a 

követelését, s egyben stipulatiós ígéretet is tettek arra, hogy azt, amit a 

gyámtól nem sikerül behajtani, utóbb megtérítik a gyámoltnak. Papinianus 

responsuma szerint ebben az esetben a kereset a fizetőképes kezesekkel 

                                                             
393 Kaser – Schwarz: Die Interpretatio…, 23.o. 
394 Kühling: Die Klagenkonkurrenz…, 84-84. o. 
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szemben a fennmaradó összegre ugyanúgy megosztandó, mint ahogy a 

mandatum qualificatum megbízóival szembeni keresetek is, mert mindkét 

esetben bizonyos szempontból másvalakiért fizetnek (pro alio solvitur).  

A szöveghely szerint a fideiussoroknak kifejezetten kérni kell a gyámolttól, 

hogy az előbb a főadóst perelje, s csak azután őket, s cserébe külön 

stipulatióban kell megígérniük, hogy mintegy fideiussor indemnitatisként 

felelni fognak mindazért, amit nem sikerül a gyámtól behajtani. Mindebből 

azonban egyúttal az is következik, hogy külön stipulatiós ígéret hiányában a 

gyámoltnak nem lenne módja arra, hogy a főadóssal szembeni sikertelen, vagy 

csak részben sikeres perindítást követően a fideiussoroktól követelje a 

fennmaradó összeg megtérítését, ez a tény pedig arra utal, hogy a főadóssal 

szembeni perindítás megszüntette a hitelező fideiussorokkal szembeni 

kereseteit is (külön stipulatio hiányában).
395

  

 

Míg az előző két forrás csupán azt az esetet vizsgálta, amikor a hitelező a 

főadóssal szemben indította meg a pert, addig az Epitome Gai-ban explicite 

megállapításra kerül, hogy a hitelező bármelyik személlyel (főadós, fideiussor) 

szembeni perindítása előidézi a másikkal szembeni kereset megszűnését is:
396

  

 

EG.2,9,2 

 „Creditor autem, qui pecuniam dedit, in potestate habet ad reddendam 

pecuniam, quem uelit tenere, utrum ipsum debitorem an fideiussorem. Sed si 

debitorem tenere elegerit, fideiussorem absoluet: si uero fideiussorem 

tenuerit, debitorem absoluet; quia uno electo, quem idoneum creditor 

iudicauit, alterum liberat.”  

 

A szöveghely értelmében, a hitelező, aki kölcsönt adott, választhat, hogy a 

főadóssal, vagy a kezessel szemben indít-e pert. Azzal azonban, hogy a 

                                                             
395 Hasonlóképpen vélekedik Keller is. (Vö. Keller: Ueber Litis Contestation…, 437.o.) 
396 Schmieder: Duo rei, 230-233.o.; Levy: Principal…, 288-290.o. 
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hitelező pert indít az egyikkel szemben, a kiválasztással (electio) szabadul
397

 a 

másik.
398

 

 

Végül a legfontosabb forrásként Iustinianus egyik rendelete emelendő ki, 

amely egyértelműen említi, hogy a constitutio keletkezése előtt – a felek külön 

kikötése nélkül – a fideiussorral és a főadóssal szembeni kereset 

választólagosan konkurált egymással a litis contestatio keresetmegszüntető 

hatása miatt.
399

  

Iustinianus azonban megszüntette a kezessel és a főadóssal szembeni 

keresetek elektív konkurenciáját: 

 

C.8,40(41),28 – Imperator Iustinianus  

„Generaliter sancimus, quemadmodum in mandatoribus statutum est, ut 

contestatione contra unum ex his facta alter non liberetur, ita et in 

fideiussoribus observari.  

Invenimus enim et in fideiussorum cautionibus plerumque ex pacto huiusmodi 

causae esse prospectum, et ideo generali lege sancimus nullo modo electione 

unius ex fideiussoribus vel ipsius rei alterum liberari, vel ipsum reum 

fideiussoribus vel uno ex his electo liberationem mereri, nisi satisfiat creditori, 

sed manere ius integrum, donec in solidum ei pecuniae persolvantur vel alio 

modo satis ei fiat.  

Idemque in duobus reis promittendi constituimus, ex unius rei electione 

praeiudicium creditori adversus alium fieri non concedentes, sed remanere et 

ipsi creditori actiones integras et personales et hypothecarias, donec per 

omnia ei satisfiat 

                                                             
397 Az „absolvet” kifejezés használata nem az adott személy felmentésére utal, hanem a kötelemből 

való szabadulására. (Kühling: Die Klagenkonkurrenz…, 81.o.) 
398 Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 159-160.o.; Kühling: Die Klagenkonkurrenz…, 80-

82.o. Schmieder úgy véli, hogy bár ez a forrás a posztklasszikus korból származik, ez a körülmény 

mégsem szólhat a szöveghely valódisága ellen, mivel a tendencia az elektív konkurencia irányából a 

szolúciós konkurencia irányába mutatott. Így ha az utóbbi már a klasszikus korban is jellemző lett 

volna, nem lett volna oka a szöveg posztklasszikus kori feldolgozójának arra, hogy megváltoztassa azt 

az elektív konkurencia irányába. (Vö. Schmieder: Duo rei, 231-233.o.) 
399 Levy: Principal…, 288.o. 
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Si enim pactis conventis hoc fieri conceditur et in usu quotidiano semper hoc 

versari adspicimus, quare non ipsa legis auctoritate hoc permittatur, ut nec 

simplicitas suscipientium contractus ex quacumque parte possit ius creditoris 

mutilare?” (a. 531)  

 

A rendelet alapján a jövőben sem a fideiussor kiválasztásával (electione) nem 

szabadul a főadós, sem a főadós kiválasztásával a fideiussor, továbbá az egyik 

fideiussorral szembeni kereset nem szabadítja fel a kezestársakat sem. 

Valamennyien csak a hitelező kielégítése esetén szabadulnak a kötelemből. 

Mindaddig megmaradnak a hitelezőnek a velük szembeni kötelmi keresetei és 

a hypothecaria actiói is. Iustinianus arra az elterjedt szerződési gyakorlatra 

hivatkozva hozza ezt a rendeletét, mi szerint a kezesség létrehozásakor egy 

járulékos pactumban kizárják a litis contestatio keresetmegszüntető hatását. A 

hitelező keresete csak a hitelező követelésének teljesítésével szűnik meg.
400

 

Argumentum a contrario tehát megállapítható, hogy a rendeletet megelőzően a 

főadóssal szembeni perindítás megszüntette a fideiussorral szembeni keresetet, 

és a fideiussorral szembeni per litis contestatiója is felemésztette a hitelező 

főadóssal szembeni keresetét is.
401

 

 

A fenti szöveghelyekre támaszkodva tehát megállapítható, hogy a főadóssal 

vagy a kezessel szembeni keresetindítás a per litis contestatiója révén 

felemésztette a hitelező másikkal szembeni keresetét is. Így a hitelezőnek 

választania kellett, hogy a kezessel, vagy a főadóssal szemben kíván-e inkább 

pert indítani. A főadóssal és a kezessel szembeni keresetek választólagos 

konkurenciája minden bizonnyal a stipulatiós kezességek kialakulásától 

kezdve (lehetséges, hogy csak diszpozitív szabályként – ahogy erre a 

C.8,40(41),28-ban említett eltérő szerződéses gyakorlatra történő utalásból 

következtethetünk) fennállt valamennyi stipulatiós kezesség esetében egészen 

                                                             
400 Vö. Kühling: Die Klagenkonkurrenz…, 10-12.o.; Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: 

Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II., 2423.o.; Bessenyő: Római magánjog, 457.o.; 

Burdese: Manuale…, 558.o.; Marrone: Istituzioni…, 580.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches 

Recht, 290.o.; Zimmermann: The Law of Obligations, 127-128.o. 
401 Schmieder: Duo rei, 230.o.; Levy: Principal…, 288.o. 
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Iustinianusig, aki említett rendeletében kimondta, hogy már nem az electio, 

hanem csupán a solutio szünteti meg a kezes és a főadós kötelezettségét.  

 

4.1.4.2.2. A kereset megszűnésének figyelembe vétele 

 

A következő kérdés az, hogy a hitelező főadós elleni keresetének megszűnését 

a kezes által megindítandó későbbi per során milyen módon vették 

figyelembe. Ezt ugyanis bizonyos esetekben hivatalból figyelembe kellett 

vennie a praetornak, más esetben viszont az alperesnek erre vonatkozóan 

külön exceptio felvételét kellett kérnie a formulába.  

Azonban az egymással választólagosan konkuráló adósok esetében a 

szöveghelyek szóhasználata sok esetben nem nyújt információt arra 

vonatkozóan, hogy a kereset felemésztődése ipso iure történt-e, vagy exceptio 

rei iudicatae segítségével kellett erre hivatkozni, ugyanis a források mindkét 

esetre a liberare kifejezést alkalmazzák. Ebben a kérdésben tehát a jogtudósok 

ezen kifejezéssel egybeolvasztották az ipso iure történő keresetfelemésztődés 

ősi civiljogi jogintézményét az ugyanezen funkciót betöltő kifogás praetori 

jogi intézményével.
402

  

Problémánk megoldása szempontjából azonban – ahogy azt később látni 

fogjuk – nem irreleváns, hogy milyen módon, ill. milyen eszköz révén hatott 

ki a későbbi perre a megindítani kívánt kereset felemésztődése. Bizonyos 

típusú eljárások esetében ugyanis eltérőek voltak a következmények. 

 

4.1.4.2.2.1. Exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae 

 

Egy iudicium imperio continens
403

 esetében a többiekkel szembeni keresetek 

megszűnését valószínűleg csak egy exceptio rei iudicatae vel in iudicium 

                                                             
402 Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 254.o.; Liebs: SZ. 86., 178.o.; Vö. Wacke: SZ. 124., 128.o. 
403 A lex Iulia értelmében, iudicium legitimumról három feltétel együttes teljesülése esetén 

beszélhetünk: a bíróságnak a formuláris eljárás keretében Róma területén, vagy Róma egy mérföldes 

körzetén belül kell létrejönnie, csak egyesbíró előtt folyhat le az eljárás (nem recuperatores előtt) és 

mind a feleknek, mind pedig a bírónak római polgároknak kell lenni. Ebben az esetben az eljárás a ius 

civile szerinti eljárásnak tekintendő, és annak a joghatásai megegyeznek a legis actiós eljáráséival. 

Azokat az eljárásokat, amelyek a fenti feltételeknek nem felelnek meg, iudicium imperio continensnek 
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deductae hatására vették figyelembe az esetlegesen megindított újabb 

perben.
404

  

Ha azonban a praetor adott esetben az exceptio következményét 

méltánytalannak tartotta, akkor megtagadhatta annak megadását, vagy az 

exceptio ellen a kezes adott esetben egy replicatio dolival
405

 is védekezhetett, 

így nem jelentett problémát a litis contestatio keresetmegszüntető hatása a 

kezesre nézve.
406

  

 

4.1.4.2.2.2. A kereset ipso iure történő felemésztődése 

 

A nagyobb gondot az okozta, ha egy iudicium legitimum
407

 keretében került 

sor a kezessel szembeni fellépésre. Ebben az esetben ugyanis a litis 

contestatio
408

 az uralkodó álláspont szerint ipso iure eredményezte a keresetek 

                                                                                                                                                                             
nevezték. A kétféle peres eljárás között az eljárás lehetséges maximális időtartama szempontjából is 

különbség volt. Míg a iudicium legitimum 18 hónap alatt szűnt meg, a iudicium imperio continens 

esetén főszabály szerint az eljárás a magistratus hivatali idejéhez volt kötve. Kaser azt sem tartja 

kizártnak, hogy a keresetfelemésztő hatást csak a jogtudomány kapcsolta a iudicium legitimumhoz. 

(Vö. Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 162., 299., 301.o.) 
404 Kupisch: In integrum restitutio…, 44.o., Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 299., 

302.o..; Wenger: Institutionen…, 169-170.o. 
405 Vö. Keller: Ueber Litis Contestation…, 530-534.o.; Wacke: SZ. 88., 117.o. 
406 Vö. Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 256.o. 
407 A kereset felemésztődésének Schlinker szerint három feltétele volt: csak iudicium legitimum esetén 

volt rá lehetőség, vagyis az eljárásnak egy iudex előtt kellett zajlania, két római polgár között, Róma 

területén belül, vagy Róma egy mérföldes körzetében. A keresetnek pedig egy actio in ius 
conceptának és egyben in personam actiónak kellett lennie. (Vö. Gai.4.104; Gai.4.107; Schlinker: 

Litis contestatio, 26-27.o.; Wenger: Institutionen…, 168-169.o. Lásd még Liebs: SZ. 86., 180.o.) A 

fenti feltételekre tekintettel magyarázható valószínűleg a D.44,2,21,4 is:  

D.44,2,21,4 

„Si pro servo meo fideiusseris et mecum de peculio actum sit, si postea tecum eo nomine agatur, 

excipiendum est de re iudicata.”  

A fragmentum tényállása szerint kezességet vállaltak egy rabszolgáért, majd a hitelező a rabszolga 

urát perelte a peculiumból eredően. Amikor ezt követően a hitelező a fideiussorral szemben is 

keresetet akart indítani, a praetor utóbbinak megadta az exceptio rei iudicataet. Valószínűleg az actio 

de peculio honoraria actio jellegével magyarázható, hogy a hitelező korábbi perindítása nem ipso iure 

szüntette meg a fideiussorral szembeni keresetet, hanem az utóbbi per exceptionem védekezhetett.  
408 Kaser szerint a iudicium legitimum esetében a megindított kereset litis contestatio által kiváltott 

felemésztődését a lex Iuliát követően a jogtudomány alakította ki. (Vö. Kaser – Hackl: Das römische 

Zivilprozessrecht, 162.o., 299.o.) Liebs szerint az egyetemleges adósokra és a stipulatiós kezességre 

egyaránt jellemző keresetmegszüntető hatása az egyikükkel szemben megindított per litis 

contestatiójának abban az időszakban alakult ki, amelyikre a tiszta személyi végrehajtás volt jellemző, 

így mivel a személyi végrehajtás ebben az időszakban gyakorlatilag nem maradhatott eredmény 

nélkül, nem okozott az sem gondot, hogy a litis contestatio a kezessel és a főadóssal szembeni 

keresetet egyaránt felemésztette. (Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 184.o.) Meier úgy véli, hogy a 

keresetfelemésztődésre az eadem res-re menő ügyletek esetében elősorban azért volt szükség, mert 

így lehetett elkerülni a kétszeres marasztalást és végrehajtást, ugyanis a marasztalt adósnak nem volt 

lehetősége arra, hogy arra hivatkozzon, hogy időközben az adóstársát már szintén marasztalták, és az 
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megszűnését.
409

 Vagyis a praetornak az újabb kereset megadását ugyanazon 

felek ugyanazon ügyében hivatalból el kellett utasítania.
410

  

 

4.1.5. Az engedményezés lehetővé tétele 

 

Láthattuk tehát, hogy eredetileg a teljesítő fideiussor a közte és a főadós 

közötti belső jogviszonyból származó keresetekre volt utalva, ha a kifizetett 

összeget meg szerette volna téríttetni a főadóssal. Eredetileg a solutio, ill. a 

litis contestatio keresetfelemésztő hatása miatt nem volt lehetőség arra, hogy a 

hitelező valamilyen módon átengedje a fizető kezesnek a főadóssal szembeni 

kereseteit, amelyek számára már feleslegessé váltak, mivel ezek a keresetek 

már felemésztődtek.  

Ugyanakkor a rendelkezésre álló forrásokból az is kiderül, hogy utóbb – a 

fenti akadályok ellenére is – mégis lehetővé vált a hitelező kereseteinek a 

kezesre történő engedményezése.  

                                                                                                                                                                             
ítélet végrehajtásra is került. Továbbá ő is úgy véli, hogy a végrehajtási eljárás korabeli szigora szerint 

gyakorlatilag kevés esélye volt annak, hogy a hitelező ne nyerjen kielégítést. (Vö. Schmoeckel – 

Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II., 2422.o.) Hasonló 

álláspontot képvisel Schmieder is, aki szintén úgy gondolja, hogy a litis contestatio általi 

keresetfelemésztődés kialakulása az egyetemleges adósok, valamint a stipulatiós kezesek esetében is 

az ősi legis actiós eljárások azon sajátosságára vezethető vissza, hogy ezekben az eljárásokban még 

nem volt ismert az exceptio, így csak a litis contestatio valamennyi adósra kiterjedő 
keresetmegszüntető hatása révén lehetett elkerülni az adósok többszörös beperlését, ill. teljesítését, 

valamint ugyanazon jogvita ismételt lebonyolítását is. Így a keresetfelemésztődés a jogbiztonságot és 

a pergazdaságosságot is szolgálta egyben. A kívánt eredményt pedig a kötelmet alapító jogügyletek 

egysége biztosította, amely az unitas actusban, az eadem causában ill. az eadem res megígérésében 

nyilvánult meg. Schmieder szerint a stipulatiós kezességek esetében alapvetően megállapítható az 

eadem res megléte (bár ez az „azonosság” eltér az egyetemlegesség esetétől, ami a kezesi kötelem 

akcesszórius jellegére vezethető vissza). Tehát a legis actiós eljárások korában ez volt az egyetlen 

eszköz a kétszeres eljárás elkerülésére, ami nem csak a kezes, hanem a főadós érdekében is állt, s ezt a 

megoldást a későbbi korszakokban (amikor már lehetőség lett volna az exceptio rei iudicatae vel in 

iudicium deductae-val védekezni) is megőrizték, amelynek oka minden bizonnyal a rómaiaknak a 

bevett gyakorlathoz való ragaszkodása volt. (Vö. Schmieder: Duo rei, 98.o., 227-228.o., 230-232.o.) 
409 Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 162.o., 299.o., 301.o.; Kupisch: In integrum 

restitutio…, 44.o.; Wacke: SZ. 88., 117.o. Anja Steiner szerint abban az esetben, ha a kezest 

beperelték, az eljárás során mindig dönteni kellett arról is, hogy a főadós és a hitelező között fennáll-e 

egy civilis vagy egy naturalis obligatio, amelynek biztosítékául a kezességvállalás szolgált. Így ha a 

kezest felmentették, vagy marasztalták, mindkét esetben el kellett kerülni, hogy a főkötelemről egy a 

kezessel szemben megindított perben meghozott döntéstől eltérő döntés szülessen. Ezt pedig a 

főadóssal szemben megindított actióval szembeni exceptio rei iudicatae segítségével lehetett elérni. 

(Steiner: Die Die römischen Solidarobligationen, 159.o.) 
410 Liebs: SZ. 86.,182.o.; Wenger: Institutionen…, 168-169.o. Ebben az esetben természetesen nem 

lehetett a kereset ipso iure felemésztődésétől egy replicatio doli segítségével eltekinteni. (Vö. C.3,1,2; 

Wacke: SZ. 88., 117., 125.o.) 
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Az alábbiakban ezen engedményezés jogpolitikai indokai és a 

megvalósításához szükséges jogtechnikai eszközök kerülnek bemutatásra.  

 

4.1.5.1. A derivatív regressz jogpolitikai indoka 

 

Az engedményezés akadályát képező legfontosabb probléma tehát a kezes 

teljesítésének keresetfelemésztő hatása volt a főadóssal szembeni keresetek 

vonatkozásában is, ami eredetileg kizárta a hitelező főkötelemből származó 

kereseteinek a teljesítő fideiussorra történő engedményezését. Méltányossági 

megfontolásból a cél ennek a problémának a megoldása volt, hogy annak 

eredményeképpen a megfelelő feltételek fennállása esetén a fizető kezes 

megszerezhesse a hitelező kereseteit.  

A római jog fejlődése során a jogtudósok fokozatosan lehetővé tették azt, hogy 

a hitelező a teljesítő fideiussorra engedményezze a főadóssal szembeni 

kereseteit, illetve az ahhoz kapcsolódó járulékos kereseteket.  

Ennek a folyamatnak történetileg valószínűleg a mandatum qualificatum 

körében fennálló lehetőségek jelentették a kiindulási pontját.
411

 A klasszikus 

jog szerint a megbízó-kezes és megbízott-hitelező kötelme a főadós és a 

hitelező közötti kötelemhez képest sem akcesszórius, sem pedig szubszidiárius 

nem volt.
412

 A megbízásos kezesség esetében a megbízó-kezes teljesítésének – 

történjen ez akár önként, akár a megbízott-hitelező actio mandati 

contrariájával indított perbeli marasztalás hatására – nem volt 

kötelemszüntető hatása a hitelezőnek a főadóssal szembeni keresetei 

                                                             
411 Dieckmann ezt valószínűtlennek tartja, mert szerinte, ha a fideiussio esetében a mandatum 

qualificatumra hivatkoztak volna, nem az adásvételhez hasonlították volna. (Vö. Dieckmann: Der 

Derivativregreß…, 51.o.) Ez azonban nem tűnik megfelelő indoknak, hiszen az adásvételi fikció – 

mint látni fogjuk – egy jogtechnikai szükségmegoldás a fideiussio és a főkötelem eadem res-jellege 

miatt. Méltányossági megfontolásból követendő példának tarthatták a jogtudósok a mandatum 

qualificatum esetében szokásos engedményezést, de ennek lehetővé tételéhez szükségük volt a fenti 

fikcióra, hiszen minden további nélkül nem tekinthettek el a fideiussio esetében a teljesítés 

kötelemszüntető hatásától.  
412 Kunkel: SZ. 47., 535.o.; Geib: Zur Dogmatik…, 153.o. 
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vonatkozásában, ezért a megbízó minden további nélkül követelhette a 

megbízottól a főadóssal szembeni keresetének az engedményezését.
413

  

Ezen engedményezés alapját minden bizonnyal a jogalap nélküli gazdagodás 

megakadályozásának szándéka is jelentette. 

Jan Wacke felhívja a figyelmet arra, hogy az actio mandati directa, (amellyel 

adott esetben a megbízó-kezes a megbízott-hitelezőt a főadóssal szembeni 

kereseteinek engedményezésére kényszeríthette) a megbízottal szemben a 

megbízás során megszerzett előnyök kiadására (is) szolgált, vagyis a 

megbízott gazdagodásának megakadályozására is irányult. Ebből ered a 

megbízó-kezes azon igénye, hogy a megbízott-hitelező a főadóssal szembeni 

keresetét engedményezze rá.
414

  

Az érvelés logikus, de annyiban nem tökéletes, hogy az engedményezéssel 

ebben az esetben valójában nem a megbízott-hitelező (jogalap nélküli) 

gazdagodását lehetett megakadályozni, hanem a főadósét. Hiszen – ahogyan 

arra később Wacke maga is rámutat – a főadós abban az esetben, ha a 

megbízott-hitelező a megbízó-kezes teljesítését követően tőle is megpróbálta 

behajtani a tartozást, exceptio dolival védekezhetett a hitelező keresetével 

szemben.
415

 Így a per eredménytelensége miatt végül nem a megbízott-

hitelező, hanem a főadós gazdagodott volna, ha nem kerülhetett volna sor a 

vele szembeni kereset engedményezésére.
416

  

 

Ennek az engedményezésnek a lehetősége a mandatum qualificatum említett 

jellegzetességei miatt korábban alakult ki ennél a kezességi típusnál, mint a 

fideiussiónál. A fideiussio esetében nem álltak fent a mandatum qualificatumra 

jellemző kedvező feltételek, a praetor azonban idővel mégis lehetővé tette, 

hogy a teljesítő fideiussor megszerezze a hitelezőnek a főadóssal szembeni 

                                                             
413 Oesterley: Über das mandatum qualificatum, 13.o.; Levy: Sponsio…, 217-218.o.; Hagemeister: 

Das beneficium cedendarum actionum…, 11.o.; Brockhues: Rechte…, 12.o.; Talamanca, Istituzioni…, 

605.o.; Wacke: SZ. 124., 116-133.o. 
414 Wacke: SZ. 124., 121.o. 
415 Wacke: SZ. 124., 131.o. 
416 Későbbi munkájában már Wacke is helyesen utal arra, hogy a derivatív regressz segítségével azt a 

jogalap nélküli gazdagodást lehet megszüntetni, amely a másik kötelezett liberatiója esetén ennél a 

másik kötelezettnél következne be. (A mi esetünkben tehát a főadósnál jelenne meg a jogalap nélküi 

gazdagodás.) (Vö. Wacke: Actiones suas praestare debet, 19.o.) 
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kereseteit. E mögött részben az a megfontolás állt, hogy úgy méltányos, ha a 

hitelező a fizető kezesre engedményezi azt, ami számára már nem jár 

haszonnal, különösen mivel a kezes csak formailag teljesítette a saját 

kötelezettségét, ténylegesen más tartozását teljesítette.
417

 Tehát a fideiussio 

esetében alapvetően méltányossági megfontolásból, a mandatum qualificatum 

mintájára került sor fokozatosan annak lehetővé tételére, hogy a hitelező 

kereseteit a kezesre engedményezzék.
418

  

Másrészt valószínű, hogy az engedményezés lehetővé tételének másik okaként 

ennél a kezességi formánál is megjelent a jogalap nélküli gazdagodás 

megakadályozásának szándéka. Ez ebben az esetben kizárólag a főadós 

gazdagodásaként volt elképzelhető, mivel a fideiussor teljesítésével ipso iure 

felemésztődött a hitelezőnek a főadóassal szembeni keresete is, így kizárt volt, 

hogy a hitelező a főadós elleni perindítás révén ily módon jogalap nélkül 

gazdagodjon. Ezzel szemben a főadós esetében ez a gazdagodás már 

megállapítható volt a kezes rovására, ha a kezes nem tudta más módon (pl. a 

köztük fennálló belső jogviszony alapján) érvényesíteni a megtérítési igényét a 

főadóssal szemben.  

A hitelezői keresetek kezesre történő engedményezésének lehetőségét egyrészt 

biztosították a kezes önkéntes teljesítése esetén, másrészt pedig, ha a hitelező a 

kezes ellen pert indított, a per során általában arra kényszerítették a hitelezőt, 

hogy engedményezze a kezesre a főadóssal szembeni kereseteit. Ezt nevezi az 

utókor beneficium cedendarum actionumnak.  

A praetor által nyújtott beneficium cedendarum actionum
419

 nem volt 

általános, annak megadása a praetor mérlegelésétől, vagyis attól függött, hogy 

azt a magistratus a konkrét esetben helyesnek tartotta-e.
420

 Ugyanakkor a 

                                                             
417 Brockhues: Rechte…, 13.o.; Tielsch: Zur Lehre…, 15.o., 26.o.; La Roche: Der Regress…, 15.o. 
418 Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum.., 11-12.o.; Koban: Der Regress…, 4.o.; 

Müller: Der Kreditauftrag…, 28.o., 30.o. 
419

 Honsell – Mayer-Maly– Selb: Römisches Recht, 291.o.; Jörs – Kunkel – Wenger: Römisches Recht, 

216-217.o. 
420 Vö. Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 557.o. Ezért Levy szerint nem is lehet egy szilárd 

beneficiumról beszélni, a cessióra egészen Iustinianusig nem volt általános igénye a fideiussornak. 

Szerinte az egyetlen szöveghely, amely kifejezetten azt biztosítja, amit a fideiussor beneficium 

cedendarum actionum-jának nevezünk a D.46,6,12. Levy szerint azonban ez sem arról szól, hogy a 

fideiussornak joga van az engedményezéshez, hanem sokkal inkább azt a folyamatot ábrázolja, hogy 
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források arról tanúskodnak, hogy ha a praetor mérlegelésétől is függött a 

beneficium cedendarum actionum megadása, a gyakorlat azt tükrözte, hogy 

erre sok esetben sor került, ha nem is a kezest megillető (alanyi) jogként, 

hanem a praetori méltányosságon alapuló jogeszközként.  

 

4.1.5.2. A derivatív regressz jogtechnikai eszköze, az adásvétel fikciója 

 

Az engedményezés lehetővé tétele tehát a méltányosságon alapult, mintaként 

pedig a mandatum qualificatum szolgált. Ugyanakkor, míg a megbízásos 

kezesség esetében sem a litis contestatio, sem pedig a solutio nem 

eredményezte a főadóssal szembeni kereset megszűnését, s így semmi 

akadálya nem volt az engedményezésnek, addig a fideiussio esetében – 

ahogyan arról korábban már szó volt – fennálltak ezek az akadályok, 

amelyektől méltányosságból sem lehetett egyszerűen csak eltekinteni. Ki 

kellett tehát dolgozni valamilyen jogi megoldást, amely lehetővé tette a 

kereset engendményezését a fennálló ismert akadályok ellenére is, s erre sor is 

került.  

 

4.1.5.2.1. Az adásvételi fikció lényege 

 

A római jogtudósok megtalálták azt a megoldást, amellyel fokozatosan 

lehetővé tették a cessiót. A klasszikus kori római jogászok számára a cessio 

még nem jelentett egy tökéletes hitelezőváltást, hanem tulajdonképpen pusztán 

azt tették lehetővé az engedményes (kezes) számára, hogy az egy továbbra is 

az engedményezőt megillető jogot érvényesítsen.
421

 Kérdés, hogy hogyan 

érvényesíthette az engedményes (kezes) az engedményezett követelést, ha az 

az engedményezőnél (a solutio vagy litis contestatio miatt) már elvileg 

megszűnt?
422

 

                                                                                                                                                                             
hogyan lehet eljutni a cessióhoz. (Vö. Levy: Sponsio…, 171-173.o.); Kim: Zessionsregreß…, 22, 25-

26.o. 
421 Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I, 666.o. 
422 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 392.o. 
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Az engedményezés lehetővé tételét egy sajátos fikció kidolgozása révén érték 

el, amellyel részben átértelmezték a kezes teljesítését: e szerint a kezes, 

amikor fizetett a hitelezőnek, nem a saját kezesi kötelméből fakadó 

kötelezettségét kívánta teljesíteni, hanem a hitelező kereseteit akarta 

megvenni, így azokért fizetett vételárat.
423

 Viszont ebből az következik, hogy 

a kezes teljesítése nem szüntette meg a hitelezőnek a főadóssal (és adott 

esetben a kezestársakkal szembeni) kereseteit, mivel az nem solutiónak 

minősült, hanem pusztán úgy kellett tekinteni, mintha egy harmadik személy 

(jelen esetben a kezes) megvette volna a hitelezőnek a kereseteit. Az adásvétel 

fikciója
424

 ugyanakkor egyben azzal a következménnyel is járt, hogy igényt 

biztosított a kezes számára az engedményezésre, mivel az mintegy megvette a 

kereset(ek)et.
425

 

Ahogy a későbbiekben látni fogjuk majd, az adásvételi fikció segítségével el 

tudtak tekinteni a kezes teljesítésének kötelemszüntető hatásától, s így a kezes 

önkéntes teljesítése esetén nem volt akadálya a hitelezői keresetek 

engedményezésének. Abban az esetben azonban, ha a hitelező pert indított a 

kezes ellen, már nem csupán a kezes teljesítésének kötelemszüntető hatásától 

kellett eltekinteni, hanem a litis contestatio keresetfelemésztő hatásától is, 

                                                             
423 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 393.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 49.o.; Levy: 
Sponsio…, 189-191.o.; Levy: Die Konkurrenz…, 223-224.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 

536.o.; Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II, 

2497.o.; Zimmermann: The Law of Obligations, 135.o.; Hausmaninger– Selb: Römisches Privatrecht, 

360-361.o.; Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 261-263.o.; Honsell – Mayer-Maly– 

Selb: Römisches Recht, 284.o.; Hawellek: Die persönliche Surrogation, 18.o. Hawellek szerint az 

adásvételi fikció történeti előzményének a nexi liberatio, vagy solutio per aes et libram tekinthető. 

(Vö. Hawellek: Die persönliche Surrogation, 18-19.o.) A követelés eladásának fiktív jellegét tagadja 

Siber: Der Rechtszwang…, 249.o.; Sokolowski: SZ. 11., 298.o. 
424 Az adásvételi fikciót az idők során több kritika is érte. Nevezték többek között „theoretischer 

Notbehelf”-nek (Binder: Die Korrealobligationen…, 148.o.), vagy „weniger einwandfrei, als 

praktisch durchschlagend”-nek (Levy: Die Konkurrenz…, 223.o.). Az adásvételi fikció régi, iulianusi 
ötletének modern alkalmazását támadja továbbá Schulz (Vö. Schulz: Rückgriff und Weitergriff, 26-

27.o.) és Siber is: „dem Bürgen wird der Wille unterstellt, durch diese Leistung die Hauptschuld nicht 

zu erfüllen, sondern zu erwerben (…) Obwohl seine unmaßgebliche Rechtsansicht oft dahin gehen 

wird, daß er die Hauptforderung erfülle, und damit tilge.” (Vö. Siber: Der Rechtszwang…, 248.o.) 

Valóban igaz, hogy általában az adásvételi fikció nem a felek tényleges akaratát fejezte ki, ugyanis a 

hitelező nem akarta ténylegesen eladni a kereseteit a kezesnek, a kezes elsődleges célja pedig a kezesi 

kötelemből való szabadulása volt. Ugyanakkor egy fikcióról lévén szó, nem is várható el a felektől, 

hogy valóban el akarják adni, ill. meg akarják venni a kereseteket. (Vö. Medicus: Der fingierte 

Klagenkauf…, 397-398.o.) 
425 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 50.o.; Emunds: Solvendo…, 69.o.; Kaser: Das römische 

Privatrecht, Bd. I., 666.o.; Marrone: Istituzioni…, 579.o. 
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aminek szükséges, de nem biztos, hogy elégséges eszköze volt az adásvételi 

fikció.  

 

4.1.5.2.2.Az adásvételi fikció kialakulása 

 

A probléma megoldására fokozatosan került sor. Abban a tekintetben eltérőek 

az álláspontok, hogy melyik jogtudós alkalmazta elsőként az említett fikciót.  

Schulz szerint először Iulianus tette lehetővé a kereset engedményezését a 

fizető kezesre, de ekkor még nem a főadóssal, hanem pusztán a kezestársakkal 

szembeni keresetek engedményezéséről lehetett csak szó:
426

  

 

D.46,1,17  

„Iulianus 89 Dig. – Fideiussoribus succurri solet, ut stipulator compellatur ei, 

qui solidum solvere paratus est, vendere ceterorum nomina.”
427

 

 

Medicus is elismeri, hogy Iulianus a legkorábbi klasszikus kori jogtudós, 

akinél a hitelező keresetének engedményezéséhez szükséges – a kereset 

megvételére vonatkozó – fikció megjelenik, ő azonban úgy véli, hogy a fenti 

szöveghely sokkal inkább úgy hangzik, mintha egy már régóta ismert 

megoldásról szólna, nem pedig egy saját ötletről, így valószínűnek tartja, hogy 

nem Iulianus találta ki ezt a megoldást, hanem csupán alkalmazta azt az adott 

esetre.
428

  

                                                             
426 Schulz: SZ. 27., 101.o. 
427 Briguglio és Voci szerint a „succuri solet” kifejezés egy szokásos gyakorlatra utal, amely a 

keresetek engedményezésének kedvező gyakorlata volt. (Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 

270.o; Voci: IURA 20, 317.o.) A fizetésnek és a cessiónak Briguglio szerint egyidejűleg kellett 
megvalósulnia, ebben az esetben a hitelező kereseteinek megsemmisülését szerinte a követelés-

megvételi koncepcióval lehetett kivédeni. Medicusra (őt félreértve) hivatkozva ezt Iulianus 

„Erfindung”-jának tartja. (Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 267.o.) Briguglio azonban 

Medicust hiányosan hivatkozza meg. Medicus éppenséggel amellett foglal állást, hogy kevéssé 

valószínű, hogy ez Iulianus újítása lenne, s Iulianus inkább egy már meglévő gyakorlatra alapozva 

hozza meg a döntését. (Vö. Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 394-395.o.) Ezen álláspontot 

tükrözi Provera Iulianusra vonatkozó megállapítása is: „una prassi che si era venuta consolidando 

sotto i suoi occhi.” (Vö. Provera: Riflessioni…, 637.o.) A szöveghely részletes vizsgálatát lásd 

később. 
428 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 394-395.o.; Reichard: Die Frage des 

Drittschadensersatzes…, 263.o. 
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Sokolowski szerint Papinianus volt az első, akinél az adásvételi fikció 

megjelent, de nála még csupán a főkötelem biztosítékául rendelt zálog 

kapcsán.
429

 Papinianus ugyanis elismerte, hogy a fizető fideiussornak igénye 

van arra, hogy a hitelező a főkötelem biztosítékául szolgáló zálogot átengedje 

neki. Bár a klasszikus jog szerint továbbra is fennálltak az akadályok, hiszen a 

fideiussor teljesítése révén mindenféle maradvány nélkül megszűnt a főadós és 

a hitelező közötti kötelem, ennek következményeként pedig megszűnt a 

járulékos természetű zálogjog is, vagyis így kizárt lett annak az átruházása. 

Ezt azonban Papinianus méltánytalannak találta, hiszen a főkötelmet nem az 

adós teljesítése szüntette meg, így a főadóssal szembeni igény anyagi jogilag 

fennmaradt, ha más okból és más causa révén is.
430

 

Papinianus a kezesi teljesítés kötelemszüntető hatásának feloldására a 

következő megoldást találta: egy jogügyletben összekötötte a kezes teljesítését 

a hitelező ius distrahendijével. A hitelezőnek ugyanis a főkövetelés 

esedékessé válását követően, amennyiben az adós nem teljesített, el kellett 

adnia a zálogtárgyat. Így jogilag nem volt akadálya annak, hogy a kezes 

teljesítését ebből a szempontból a zálogtárgyért fizetett vételárnak tekintsék:
431

  

  

D.20,5,2  

„Papinianus 2 resp. – Fideiussor conventus officio iudicis adsecutus est, ut 

emptionis titulo praedium creditori pignori datum susciperet: nihilo minus 

alteri creditori, qui postea sub eodem pignore contraxit, offerendae pecuniae, 

quam fideiussor dependit, cum usuris medii temporis facultas erit: nam 

huiusmodi venditio transferendi pignoris causa necessiatate iuris fieri solet.”  

 

Papinianus arról ír, hogy egy perbe fogott fideiussor a iudex segítségével 

elérte, hogy a hitelezőnek elzálogosított telket adásvétel címén megszerezze. 

Ugyanakkor egy másik hitelezőnek, aki később ugyanazon dolog 

elzálogosításáért cserébe kölcsönt adott, joga van ahhoz, hogy a zálogtárgyért 

                                                             
429 Müller: Der Kreditauftrag…, 30.o. 
430 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 117.o. 
431 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 117-118.o. 
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cserébe felkínálja a kezesnek a kifizetett pénzösszeget az időközbeni 

kamatokkal együtt, mivel egy ilyen típusú adásvételt általában csupán azért 

kötnek meg, mert az a jog szerint szükséges a zálog átruházásához.  

Ebben a jogesetben
432

 tehát, amikor a hitelező a kezest perelte a tartozás 

kifizetése érdekében, a kezesnek lehetővé tették, hogy a főadós záloggal 

terhelt telkét átvegye. Ennek a zálogátruházásnak egy titulus emptionis 

jelentette a jogcímét.
433

 A kezes szolgáltatása azonban egy önálló, a zálog 

megvételétől független kötelmi viszonyból ered, ezért a jogtudós a titulus 

emptionist csak „necessitate iuris” hozza fel, hogy lehetővé tegye a zálognak 

a fideiussorra történő átruházását.
434

 

Itt tehát egy fikcióról van szó, így ez a speciális adásvétel kevesebb jogot 

biztosít a vevőnek, mint amennyi azt egy hagyományos adásvétel alapján 

megilletné: a kezes nem tekintendő a zálogtárgy valódi tulajdonosának, a cél 

csak az, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák számára a kiadásai 

megtérítését. Ha a kezes megszerezné a zálogtárgy tulajdonjogát, akkor 

fennállna a veszélye annak, hogy a főadóssal szemben gazdagodna. Így a 

kezesnek a főadóssal szemben csak retenciós joga van a zálogtárgyra, amíg az 

az általa kifizetett összeget meg nem téríti.
435

  

Az a tény, hogy a kezes nem ténylegesen a zálogtárgy vevőjeként jelenik meg, 

hanem az adásvételt, mint jogcímet csupán a „jogi szükségszerűség”-ből 

adódóan fikcionálják, abban is megnyilvánul, hogy a jogtudósi vélemény 

szerint, ha a zálogtárgy egy másik (későbbi ranghelyen álló) hitelező 

követelésének biztosítékaként is le volt kötve, akkor a kezes köteles kiadni 

neki a zálogtárgyat, amennyiben a hátrább álló hitelező hajlandó megtéríteni a 

kezes számára az utóbbi által az első helyen álló hitelezőnek kifizetett 

                                                             
432 Müller: Der Kreditauftrag…, 30.o. A jogeset elmezését lásd Briguglio: Fideiussoribus succurri 

solet, 278-280.o. és 327.o. 
433 Ebben az esetben a kezes teljesítése ellenére azért nem szűnik meg a hitelező zálogjoga a 

zálogtárgyon, és tudja azt a kezesre átruházni, mert a fikció értelmében a kezes vételárat fizet a 

zálogtárgyért, és nem a tartozást egyenlítette ki. (Vö. D.20,6,5,2 és Pellecchi: SZ. 125., 285.o.) 
434 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 118.o. A „necessitate iuris” Briguglio szerint abból 

következik, hogy ahhoz, hogy a kereset és a zálog engedményezését megvalósítsák, adásvételnek kell 

történnie. S ez szerinte egy kényszerű cessio. Briguglio úgy véli továbbá, hogy a kezes a dologi 

biztosíték neki történő eladása révén megkapja a relatív zálogkeresetet is. (Vö. Briguglio: 

Fideiussoribus succurri solet, 278-279.o. 327.o.) 
435 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 118-119.o. 
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összeget annak kamataival együtt. Egy tényleges adásvétel esetében nem 

rendelkezne a második hitelező ilyen joggal a vevővel szemben, hanem 

pusztán az első helyen álló hitelezővel szemben élhetne a ius offerendivel. Bár 

– ahogy erre Sokolowski és Pellecchi
436

 rámutat – ebben a jogesetben a kezes 

még nem a zálogjogot szerzi meg, hanem pusztán a zálogtárgyat, pontosabban 

annak birtokát és a zálogtárgyra vonatkozó visszatartási jogot, úgy vélem, 

hogy a rangsorban később álló hitelezőnek a kezessel szemben érvényesíthető 

ius offerendije által már a zálogjog megszerzésének irányába mutat a 

fejlődés.
437

 (Erre utalnak a később ebben a témakörben elemzett források
438

 

is.) 

 

A fejlődés következő lépcsőfokát az adásvételi fikció alkalmazása tekintetében 

az jelentette, hogy a jogtudósok (mint például Paulus és Modestinus) az 

adásvétel fikcióját
439

 a hitelezőnek a főadóssal szembeni keresetére is 

kiterjesztették.
440

  

 

Sokolowski gondolatmenete, mi szerint a hitelező kereseteinek az adósra 

történő engedményezése a zálogra vonatkozó ius distrahendi sajátos 

alkalmazásából fejlődött ki a fentebb látott módon, logikailag ugyan 

helytállónak tűnik, azonban az a tény, hogy Papinianust (aki kb. Kr.u. 150-től 

Kr.u. 212-ig élt)
441

 megelőzően Salvius Iulianusnál (aki kb. Kr.u. 100-tól Kr. 

u. 170-ig élt)
442

 már találkozhatunk a hitelezői keresetek fideiussor részére 

történő „eladásának” gondolatával,
443

 ráadásul Iulianus erre a jelenségre, mint 

                                                             
436 Pellecchi: SZ. 125., 300.o.) 
437 Pellecchi szerint nem egységes a modern jogtudomány álláspontja a tekintetben, hogy a kezes 
ebben az esetben a zálogjogot vagy a zálogtárgyat „vette-e meg” a hitelezőtől. (Vö. Pellecchi: SZ. 

125., 279-280.o.) 
438 C.8,40(41),2pr.; C.8,40(41),2,1; C.8,41(41),11; C.8,40(41),14,1 
439 Binder: Die Korrealobligationen…, 148.o.; Seiler, Hans Hermann: Der Tatbestand der negotiorum 

gestio im römischen Recht, Böhlau Verlag, Köln - Graz, 1968, 180.o. 
440D.46,3,76; D.46,1,36; Oesterley: Über das mandatum qualificatum, 12.o.; Sokolowski: Die 

Mandatsbürgschaft…, 120.o.; Müller: Der Kreditauftrag…, 30.o., 39.o. 
441 Schulz: Geschichte…, 126.o., passim; Kunkel: Herkunft…, 224-229.o.; Stolleis: Juristen, 485.o. 
442 Schulz: Geschichte…, 124.o., 141.o., passim; Kunkel: Herkunft…, 157-166.o.; Stolleis: Juristen, 

327.o. 
443 D.46,1,17 
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egy meglévő gyakorlatra utal (succurri solet),
444

 igen valószínűtlenné teszi, 

hogy az adásvételi fikció gondolata Papinianustól származott volna. Az 

azonban nem kizárt, hogy ennek a jogtechnikai eszköznek a kialakításánál 

kezdetben szerepet játszott a hitelezőt megillető ius distrahendi a követelés 

biztosítékául lekötött zálogtárgyra vonatkozóan, amelyet kezdetben 

összekötöttek a fideiussor teljesítésével, hogy a fizető kezesre a hitelező 

átruházhassa a zálogtárgyat, ill. később magát a zálogjgot is, mintha a kezes 

nem a saját kötelezettségét teljesítette volna, hanem a zálogért fizetetett volna 

vételárat. (Azzal a fentebb említett korlátozással, hogy a kezes nem vált a 

zálogtárgy ugyanolyan tulajdonosává, mintha azt a hitelező egy harmadik 

személynek adta volna el, hanem ebben az esetben csupán „necessitate iuris” 

alkalmazták az adásvételt az engedményezés causájaként. Részben ebből is 

ered az adásvétel fiktív jellege.) Majd ennek az adásvételi fikciónak az 

alkalmazását kiterjesztették a hitelezőt megillető, a kezestársakkal és a 

főadóssal szembeni keresetekre is. Mely fikció alkalmazása már Iulianus 

idejére is gyakorivá, mintegy szokássá vált, ahogy erre Iustinianus az említett 

szöveghelyben
445

 maga is utal.  

 

Ennek megfelelően tehát az adásvétel fikciójának segítségével lehetővé, a 

posztklasszikus korra pedig általánossá vált, hogy a hitelező a fizető kezesre 

engedményezze a főadóssal és a kezestársakkal szembeni kereseteit, valamint 

az esetleges dologi biztosítékokat is.
446

  

Fontos továbbá, hogy mind a Modestinustól,
447

 mind pedig a Paulustól
448

 

származó szöveghely alapjául az a megfontolás szolgál, hogy a hitelező 

követelése nem szűnt meg az adós (kezes) teljesítésének következtében. 

Eszerint tehát nem egy már megszűnt keresetet kellett engedményezni, hanem 

egyetemlegesség esetén a fizető adóstárs, kezesség esetén pedig a fizető kezes 

                                                             
444 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 394-395.o. 
445 D.46,1,17 
446 Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II, 

2489.o. 
447 D.46,3,76  
448 D.46,1,36  
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a hitelezőnek a többi adóstárssal, kezességnél pedig a főadóssal szembeni 

kereseteit vette meg. Az adóstárs, ill a kezes teljesítése ennek értelmében 

pusztán a hitelezőnek a kereset eladásából származó vételár-követelését 

egyenlítette ki, így az engedményezendő kereseteket nem konszumálta.
449

  

 

4.1.5.2.3. Az adásvételi fikció alkalmazásának jogkövetkezménye 

 

A hitelező kereseteire vonatkozó adásvételt tehát vagy a felek hozták fel az 

engedményezés ürügyeként, vagy adott esetben a jogrend maga kényszerítette 

ki, vagy fikcionálta, hogy ennek segítségével el tudjon tekinteni a fideiussor 

teljesítése által előidézett akadályoktól, és lehetővé tudja tenni, hogy 

fennmaradjanak a hitelező keresetei, s azokat a kezesre lehessen 

engedményezni.
450

  

A fikció a kezes önkéntes teljesítése esetén megfelelő megoldás volt, azonban 

ha az engedményezésre a kezessel szemben megindított perben került sor, a 

litis contestatio keresetfelemésztő hatása miatt az adásvételi fikció bár 

szükséges, de nem biztos, hogy egyben elégséges megoldást is jelentett az 

engedményezés lehetővé tételéhez.  

 

4.1.5.3. Az ún. beneficium cedendarum actionum a peres eljárásban 

 

4.1.5.3.1. A litis contestatio keresetmegszüntető hatásának problematikája  

 

Láthattuk tehát, hogy abban az esetben, ha a kezes önként (tehát peren kívül) 

teljesített, elegendő volt az adásvételi fikció alkalmazása. A jogtudósok 

ugyanis ennek segítségével elfikcionálták a fizetés keresetmegszüntető hatását 

a hitelezőnek a főadóssal és a kezestársakkal szembeni keresetei 

vonatkozásában, mivel úgy tekintették, hogy a kezes nem a saját kezesi 

tartozását teljesítette, hanem a hitelező kereseteiért fizetett vételárat.  

                                                             
449 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 393.o.; Levy: Die Konkurrenz…, 223.o. 
450 Emunds: Solvendo…, 73.o. 
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Azonban ha a kezessel szemben a hitelező pert indított, és ennek eredménye 

volt a kezes teljesítése, az adásvételi fikció alkalmazása már nem biztos, hogy 

elegendő volt.
451

 A fikció segítségével csak a fizetés keresetmegszüntető 

hatásától lehetett eltekinteni, viszont – amint láthattuk – egy peres eljárás 

keretében sajátos problémát jelentett a litis contestatio is,
452

 amely a hitelező 

keresetei közül nemcsak a beperelt kezessel szembeni keresetet emésztette fel, 

hanem a hitelező valamennyi olyan keresetét is, amely eadem res-re ment, így 

a főadóssal és a kezestársakkal szembeni actiókat is megszüntette.
453

  

Kérdés, hogy az adásvételi fikció alkalmazása mellett ezekben az esetekben 

milyen további eszközzel lehetett mégis lehetővé tenni a hitelezői keresetek 

engedményezését.
454

 

 

Mivel egy iudicium imperio continens esetében – mint láthattuk – a többiekkel 

szembeni keresetek megszűnése valószínűleg csak egy exceptio rei iudicatae 

vel in iudicium deductae segítségével érvényesült az esetlegesen megindított 

újabb perben, ebben az esetben könnyebb volt a megoldás.
455

 

Ugyanis ha a praetor adott esetben az exceptio következményét 

méltánytalannak tartotta, akkor megtagadhatta annak megadását, vagy az 

exceptio ellen a kezes adott esetben egy replicatio dolival
456

 is védekezhetett, 

így nem jelentett problémát a litis contestatio keresetmegszüntető hatása a 

kezesre nézve.
457

  

 

A nagyobb problémát az okozta, ha egy iudicium legitimum keretében került 

sor a kezessel szembeni fellépésre. Ebben az esetben ugyanis – mint láthattuk 

                                                             
451 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 393-394.o. 
452 Levy szerint a kezessel szemben megindított per litis contestatióját már nem lehetett a hitelező 

főadóssal szembeni keresetének megvételeként fikcionálni, s ezt nem is kísérelték meg. (Vö. Levy: 

Die Konkurrenz…, 223.o. 
453 Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II., 

2422-2423., 2497.o. 
454 Lásd erről korábban Újvári: Beneficium cedendarum actionum..,  309-350.o. 
455 Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 299.o., 302.o..; Kupisch: Die in integrum 

restitutio…, 44.o. 
456 Vö. Keller: Ueber Litis Contestation…, 530-534.o. 
457 Vö. Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 256.o. 
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– a litis contestatio az uralkodó álláspont szerint ipso iure a keresetek 

megszűnését eredményezte.
458

 Vagyis a praetornak az újabb kereset megadását 

ugyanazon felek ugyanazon ügyében hivatalból el kellett utasítania. Ennek a 

problémának a feloldására kellett valamilyen jogtechnikai megoldást találni, 

hogy a praetor mégis megadhassa a kezesnek a már megszűnt keresetet, ill. 

hogy ennek segítségével a kereset megszüntetésétől el lehessen tekinteni, s a 

regressz-igény érvényesíthető legyen.  

 

4.1.5.3.2. A keresetmegszüntető hatás problémájának megoldása  

 

Hogy pontosan milyen megoldást találtak az említett problémára, arra teljes 

bizonyossággal nem lehet választ adni, mivel az ún. beneficium cedendarum 

actionummal kikényszerített engedményezés megvalósításának módjáról, 

valamint az azt követően a kezes által a főadóssal szemben érvényesíthető 

(engedményezett) kereset típusáról igen keveset tudhatunk meg primer 

források csekély száma, ill. hiánya miatt.  

Annyi kiderül a forrásokból, hogy a fideiussor a vele szemben megindított 

perben a praetor segítségével rákényszeríthette a hitelezőt arra, hogy a hitelező 

engedményezze rá a főadóssal, valamint az esetleges járulékos kötelezettekkel 

szembeni actióit.  

Hogy erre a per melyik szakaszában került sor, a rendelkezésre álló csekély 

számú forrásból nem derül ki teljesen egyértelműen, de az sem 

elképzelhetetlen, hogy nem volt teljesen egységes a gyakorlat, s többféle 

megoldás is egyaránt szóba jöhetett.  

Arra vonatkozóan pedig (ismereteim szerint) egyáltalán nem áll rendelkezésre 

elsődleges forrás, hogy pontosan milyen jogi megoldás segítségével tekintett 

el a praetor a kezessel szemben megindított per litis contestatiójának 

keresetfelemésztő hatásától az engedményezendő keresetek vonatkozásában. 

Csupán annyi tűnik biztosnak, hogy a praetor eltekintett ettől, és megadta a 

                                                             
458 Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 162., 299., 301.o.; Kupisch: Die in integrum 

restitutio…, 44.o. 
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kezesnek az actio cessát, különben értelmetlen lett volna a korábbi perben a 

hitelezőt az engedményezésre kényszerítenie.  

Az alkalmazott jogi megoldás kapcsán tehát pusztán feltevésekkel lehet élni, 

így a továbbiakban csupán a szóba jöhető megoldások bemutatására, és a 

leglogikusabbnak tűnő megoldás valószínűsítésére vállalkozhatom.  

 

4.1.5.3.3. Az engedményezés módjai 

 

A megoldáshoz elméletileg közelebb vihetne, ha kiderülne, hogy milyen 

módon, ill. hogy az eljárás során mikor került sor az engedményezésre.  

 

Az engedményezésre eleinte csak mandatum agendi révén kerülhetett sor. 

Ebben az esetben az engedményes az engedményező nevében indította meg a 

keresetet annak megbízottjaként, de a per eredményeképpen befolyt összeggel 

nem kellett elszámolnia.
 459

  

  

Később (valószínűleg Antoninus Pius korától kezdődően)
460

 utilis actióként is 

megkaphatta az engedményes az engedményezett keresetet. Ebben az esetben 

az utilis actiót az engedményezett kereset mintájára hozták létre, és azt az 

engedményes már a saját nevében indíthatta meg az adóssal szemben.
461

  

 

Míg az engedményezés korábbi formáinál az annak causáját képező ügyleten 

kívül szükség volt egy engedményezési aktusra, vagyis a mandatumra, amely 

alapján az engedményes az engedményező nevében megindíthatta az 

                                                             
459 Vö. Harke: TR. 76., 2.o.; Wacke: Übertragbarkeit…,  337.o.; Hawellek: Die persönliche 
Surrogation, 16.o.; Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 458.o. 
460 D.2,14,16pr.; Vö. Provera: Una costituzione…, 2498-2500.o. 
461 Apathy – Klingenberg – Stiegler: Einführung in das römische Recht, 208.o.; Seiler: Der 

Tatbestand…, 202-203.o.; Wacke: Übertragbarkeit…, 339-341.o.; Harke: TR. 76., 2.o.; Hawellek: 

Die persönliche Surrogation, 16.o. Ezzel a keresettípussal Harke szerint először Antoninus Piusnál 

(aki 138-161 között uralkodott) találkozunk, aki az örökség vevőjének adta meg ezt a keresetet. 

Gordianus császár Kr.u. 242-ből származó rendeletében (C.4,10,1) pedig már egy önálló követelés 

megvétele kapcsán történő engedményezésnél is találkozhatunk az utilis actióval, mint az 

engedményezés eszközével. (Vö. Harke: TR. 76., 2.o., 12. o. ) Levy az engedményes számára 

rendelkezésre álló utilis actio megjelenését a második század utolsó harmadára teszi. (Vö. Levy: 

Sponsio…, 171.o.); Wacke: Übertragbarkeit…, 339-341.o. 
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engedményezett directa actiót, addig abban az esetben, ha egy utilis actiót 

adtak az engedményezés eredményeképpen, nem volt szükség egy ilyen típusú 

engedményezési cselekményre. Az utóbbi esetben a cessióhoz elegendő volt 

az engedményező és az engedményes kötelemátruházó megállapodása (pl. a 

követelés eladása),
462

 vagyis tulajdonképpen a követelés átszállására irányuló 

(például a követelés adásvételére irányuló) kötelmi jogi megállapodás,
463

 

amely már önmagában is kiváltotta a célzott joghatást, vagyis az 

engedményezést.
464

 

 

A hitelező kereseteinek engedményezése kapcsán a felsorolt engedményezési 

lehetőségek kétféle módon kerülhettek alkalmazásra.  

Előfordulhatott, hogy a kezes önként teljesített a hitelezőnek, s így nem került 

sor perindításra. Ebben az esetben megállapodhatott egymással a kezes és a 

hitelező, hogy utóbbi előbbire engedményezi a főadóssal szembeni kereseteit 

az ahhoz kapcsolódó járulékos keresetekkel együtt. Mivel a fideiussor 

teljesítése ebben az esetben is megszüntette volna a hitelezőnek a többiekkel 

                                                             
462 Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 458.o.; Gárdos: Az engedményezés, 43.o. 
463 „die auf den Forderungsübergang gerichtete schuldrechtliche Vereinbarung” (Lásd Harke: TR. 

76., 18. o.) 
464 Luig: Zur Geschichte der Zessionslehre, 4-5.o.; Harke: TR. 76., 6., 18. o. Iustinianusnál az utilis 

actiót már minden olyan jogügylet alapján megadták, amelynek a felek akarata szerint egy követelés 

átruházása volt a célja. (Vö. Luig: Zur Geschichte der Zessionslehre, 5.o.) Gárdos Péter az 
engedményezésnek a modern jogrendszerekben történő vizsgálata során a tulajdonátruházási 

rendszereknek megfelelően megkülönbözteti az engedményezés kapcsán a konszenzuális modellt a 

tradíciós modelltől, az utóbbin belül pedig az absztrakt tradíciós modell és a kauzális tradíciós modell 

között tesz különbséget. A konszenzuális modell esetében: „Az engedményezés alapjául szolgáló 

szerződés és maga az engedményezés nem válik el, az adásvételi szerződés megkötésével átszáll a 

követelés az engedményesre.” (Gárdos: Az engedményezés, 101.o.) A tradíciós modelleknél elkülönül 

egymástól az engedményezés alapját képező kauza, ez az ún. kötelező ügylet, és a jogot átvivő ún. 

rendelkező ügylet. Az absztrakt tradíciós modellnél az engedményezés kauzájának érvényességétől 

függetlenül a rendelkező ügylet átviszi a követelés feletti jogot az engedményesre. A kauzális 

tradíciós modell szerint viszont a rendelkező ügylet csupán akkor viszi át a jogot, ha a jogcím 

érvényes. (Vö. Gárdos: Az engedményezés, 96-125.o.) Ezeknek a tulajdonátruházási rendszereknek az 
engedményezésre történő alkalmazása – ahogy azt Gárdosnál látjuk – a modern jogrendszerek 

kapcsán sem teljesen problémamentes, a római jogban megfigyelhető követelésátruházás esetében 

pedig talán még nehezebb a kategorizálás. Ha ezt mégis megkíséreljük, akkor úgy tűnik, hogy a 

perlési megbízás keretében történő engedményezés inkább a tradíciós modellnek feleltethető meg, 

amelynél a jogcím fennállása mellett egy további engedményezési aktusra (rendelkező ügylet) is 

szükség volt, amely a mandatum agendi révén valósult meg. Ezzel szemben a későbbi időszakban, 

amikor a cessio eredményeképpen már utilis actiót is adhattak az engedményesnek, az utilis actio 

megadásához elegendő volt a kötelező ügylet (vagyis pl. az engedményezés causájaként szolgáló 

adásvételi, vagy ajándékozási szerződés), nem volt szükség ettől elkülönülő rendelkező ügyletre a 

követelés átszállásához. Ezen kérdés vizsgálata, valamint a kategorizálás pontosítása azonban további 

kutatásokat igényelne.  
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szembeni actióit, szükségessé vált az adásvételi fikció alkalmazása, melynek 

értelmében a kezes nem a saját kezesi kötelezettségét teljesíti, amikor fizet a 

hitelezőnek, hanem az utóbbinak a főadóssal, valamint a kezestársakkal stb. 

szembeni kereseteiért fizet vételárat. Ebben az esetben tehát a keresetekre 

vonatkozó fikcionált adásvétel képezi az engedményezés (fiktív) causáját, és 

attól függően, hogy milyen módon kerül sor az engedményezésre, a hitelező 

vagy mandatum agendi formájában egy perlési megbízást ad a kezesnek a 

főadóssal stb. szemben (procurator/ cognitor in ren suam),
465

 vagy nincs 

szükség a fiktív adásvételre vonatkozó megállapodáson túl másra ahhoz, hogy 

a fizető kezes a praetortól megkapja a főadóssal, stb. szemben az utilis actiót. 

Az önkéntes teljesítés esetén tehát az ismert engedményezési megoldások 

közül valamennyi alkalmas a kezes megtérítési igényének érvényesítésére, 

ezekhez azonban szükséges a hitelező hozzájárulása is.  

 

Abban az esetben azonban, ha a kezes nem hajlandó a tartozást önként 

kifizetni, és pert kell vele szemben indítani, kevéssé valószínű, hogy a hitelező 

önként engedményezné a kezesre a főadóssal szembeni kereseteit. Kérdés, 

hogy ha ilyenkor a praetor rákényszerítette a hitelezőt a kereset 

engedményezésre, az milyen formában történhetett, ekkor is lehetőség volt-e 

mind a mandatum agendi mind pedig az utilis actio alkalmazására?  

Erre a kérdésre, valamint az engedményezés kikényszerítésének módjára és 

időpontjára próbál választ találni a következő néhány alfejezet.  

  

                                                             
465 Wacke: Übertragbarkeit…, 337.o. 
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4.1.5.3.4. A beneficium cedendarum actionum alkalmazásának időpontja 

és eszköze az eljárás során 

 

4.1.5.3.4.1. A beneficium cedendarum actionum alkalmazhatósága az 

eljárás során általában 

 

Az ún. beneficium cedendarum actionum alkalmazása
466

 elméletileg 

többféleképpen is elképzelhető volt egy eljárás során. Schulz (leginkább a 

fideiussio, a mandatum qualificatum és a több gyám esetét vizsgálva) az alábbi 

lehetőségeket különíti el egymástól:
467

  

(1) Egyrészt lehetséges volt, hogy a praetor az in iure szakaszban a kereset 

megtagadásával fenyegetve vette rá a hitelezőt az engedményezésre.
468

  

                                                             
466 Jelen alfejezet döntően Schulz elméletére támaszkodik (Schulz: SZ. 27., 82-150.o), akinek e körben 

írott munkáját Provera is alapvetőnek tekinti a rendszerezés szempontjából. (Provera: Riflessioni…, 

615.o.) 
467 Schulz: SZ. 27., 146-148.o. A beneficium cedendarum actionum kapcsán Seiler is többféle 

lehetőséget tart elképzelhetőnek: Egyrészt lehetségesnek tartja, hogy a peres eljárás során 

kényszerítették ki az engedményezést, de elképzelhetőnek tartja az actio iudicati soráni 

engedményezést is (pl. D.46,1,41,1), amelynek szerinte szintén több módja lehetett. A praetor 

fenyegethetett a kereset megtagadásával, de akár exceptio dolit is adhatott, amely a iudex számára tette 

lehetővé a cessio kikényszerítését. De úgy véli, hogy mivel a praetornak minden esetben közre kellett 

működnie az engedményezésben, azt az alperesnek legkésőbb a litis contestatio szakaszáig kérnie 

kellett. (Vö. Seiler: Der Tatbestand…, 185-186.o.) Frezza szerint az actiók átengedése két időpontban 

képzelhető el: két szövegehelyre hivatkozva (C.5,58,2 és D.46,1,41,1) elképzelhetőnek tartja, hogy a 
cessio a végrehajtási kereset (actio iudicati) in iure szakaszában történik meg, szerinte később azért 

nem kerülhet az engedményezésre sor, mert a litis contestatio felemésztené a keresetet a marasztalt 

ellen. Korábban pedig azért nem történhet meg, mert nem lehetünk biztosak abban, hogy az alperes 

marasztalásával végződik a per. A cessio a marasztalt kérésére megy végbe, a magistratus 

segítségével. Vagyis a marasztalt in iure kinyilatkoztatja, hogy kész teljesíteni az ítéletet, s kéri a 

magistratust, hogy kényszerítse a felperest az actio iudicati átengedésére. A másik lehetőség: egyes 

szövegek Frezza szerint (D.10,2,18,5) szintén kényszerű cessióról beszélnek, amely különbözik az 

actio iudicati in iure történő átengedésétől. Ez esetben a főper apud iudicem szakaszában vagyunk, 

amikor a bíró nem marasztalja az alperest, ha a felperes nem hajlandó átengedni az actio iudicati 

végrehajtását a társkötelezettel szemben. Ezen két mechanizmus közül az utóbbi per exceptionem 

történik. (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 188-190.o.) 
468 D.46,6,12  

„Papinianus 12 quaest. – Si plures fideiussores a tutore pupillo dati sunt, non esse eum 

distringendum, sed in unum dandam actionem ita, ut ei, qui conveniretur, actiones praestarentur. 

(…)” 

A tényállás számunkra releváns része szerint, ha a gyám több fideiussort rendelt a gyámoltnak, akkor 

az utóbbi keresetét nem kell megosztani, hanem az egyik kezessel szemben meg kell adni neki a 

keresetet, de csak akkor („ita ut”), ha a felperes a beperelt kezesre engedményezi a többiekkel 

szembeni kereseteket. (Vö. Schulz: SZ. 27., 146.o.; Wesener: Labeo 11., 349-350.o.) 

A következő forrás a megbízásos kezességgel kapcsolatos, és már az actio iudicati szakaszában van az 

eljárás:  

D.46,1,41,1  
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(2) Másrészt arra is lehetőség volt, hogy a iudex kényszerítse rá apud iudicem 

a hitelezőt az engedményezésre, azzal, hogy ennek megtörténtéig 

felfüggesztette az ítéletet, addig nem marasztalta a kezest, ill kilátásba 

helyezte felmentését.
469

  

(3) Vannak olyan források is, amelyeknél nem állapítható meg, hogy a praetor 

által a beneficium cedendarum actionum keretében adott exceptio doli
470

 hol 

fejtette ki a hatását.
471

 Ez jelenthette egyrészt, hogy a praetor in iure 

megtagadta a kereset megadását, ha a hitelező nem engedményezte a kezesre a 

kereseteit. De jelenthette azt is, hogy a iudex csak akkor marasztalta a kezest, 

ha a hitelező a kezesre engedményezte a kereseteit.  

(4) Végül az is elképzelhető, hogy cautio adására kötelezték a perben a 

hitelezőt, amely során megígérte, hogy majd engedményezni fogja a 

kereseteit.
472

  

                                                                                                                                                                             
„Modestinus 13 resp. – Idem respondit, si in solidum condemnatus est unus ex mandatoribus, cum 

iudicati conveniri coeperit, posse eum desiderare, ut adversus eos, qui idem mandaverunt, actiones 

sibi mandentur.” 

A jogtudós szerint, ha több megbízó-kezes közül az egyiket marasztalták, akkor, ha az actio iudicatit 

megindítják vele szemben, követelheti, hogy a többi megbízó-kezessel szembeni kereseteket 

engedményezzék rá. (A mandatum qualificatum esetében azonban nem okozott problémát a litis 

contestatio keresetmegszüntető hatása, mivel a kezesi pozícióban lévő megbízók viszonyát – ahogy 

azt később látni fogjuk – valószínűleg inkább a solidaritas jellemezte.) 
469 Szintén a mandatum qualificatum kapcsán fogalmazza meg a jogtudós azt az álláspontot, hogy 

csak abban az esetben fogja a bíró a megbízót marasztalni, ha a megbízott a főadóssal szembeni 

kereseteit a megbízóra engedményezi:  

D.46,1,13  
„Iulianus 14 Dig. – Si mandatu meo Titio decem credideris et mecum mandati egeris, non liberabitur 

Titius: sed ego tibi non aliter condemnari debebo, quam si actiones, quas adversus Titium habes, 

mihi praestiteris. item si cum Titio egeris, ego non liberabor, sed in id dumtaxat tibi obligatus ero, 

quod a Titio servare non potueris.”  

Ugyancsak a bírói közreműködésről tesz említést Papinianus a következő szöveghelyben, melynek 

tényállása szerint egy beperelt kezes a bíró segítségével elérte, hogy a hitelezőnek zálogba adott 

ingatlant adásvétel címén átvehette.  

D.20,5,2  

„Papinianus 2 resp. – Fideiussor conventus officio iudicis adsecutus est, ut emptionis titulo praedium 

creditori pignori datum susciperet (…)” 
470 A régebbi irodalom gyakran az exceptio cedendarum actionum elnevezést alkalmazza. (Lásd pl. 
Tielsch, Zur Lehre…, 28.o.; Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 26.o.) 
471 Itt Schulz nem említ konkrét szöveghelyeket, csupán egy korábbi vegyes felsorolásra utal. (Vö. 

Schulz: SZ. 27., 147., 83-85. o.) Ilyennek tűnik a D.46,1,17, amely szerint a fideiussornak akként 

szoktak segíteni, hogy a hitelezőt arra kényszerítik, hogy arra a kezesre engedményezze a többiekkel 

szembeni kereseteit, amelyik a teljes összeget kész kifizetni. Továbbá a C.8,40(41),21 is.  
472 Schulz ezt az esetet a rei vindicatio kapcsán említi, de elképzelhetőnek tartja, hogy a beneficium 

cedendarum actionum eseteiben is alkalmazták ezt a megoldást, mivel ezzel el lehetett kerülni azt a 

veszélyt, hogy ha a felperes az alperest még az ítélet előtt procurator in rem suammá nevezte ki, az 

ítélet után visszavonja a perlési megbízást. Azonban maga Schulz is utal arra, hogy a források nem 

adnak ezzel kapcsolatos támpontot. Egyedül az actio familiae herciscundae-vel kapcsolatos 

D.10,2,2,5-öt említi meg lehetséges példaként. (Vö. Schulz: SZ. 27., 147-148. o.) 
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A szekunder irodalomban a szerzők
473

 leggyakrabban úgy vélik, hogy a 

praetor egy exceptio dolival kényszerítette a hitelezőt az engedményezésre. 

Emellett a kereset megtagadásával való fenyegetés is megfelelő eszköznek 

tűnik.
474

  

 

4.1.5.3.4.2. A vonatkozó források elemzése (a terminológia és az időpont 

szempontjából) 

 

Érdemes megvizsgálni a közvetlenül a fideiussorra vonatkozó szöveghelyeket, 

hátha a tényállásokból következtetni lehet arra, hogy a beneficium cedendarum 

actionumot az eljárás melyik szakaszában és milyen eszközzel alkalmazták, 

ill. a szóhasználatukat, hogy kiderülhessen, hogy az engedményezés melyik 

formájáról lehetett szó.  

 

4.1.5.3.4.2.1. Az engedményezés terminológiája általában  

 

Az engedményezésre – ahogy arra Schulz rámutat – általában a forrásokban a 

következő kifejezésekkel utalnak: actionem praestare, actionem mandare és 

actiones/actionibus cedere. Mühlenbruch óta azt szokás feltételezni, hogy 

ezek a kifejezések ugyanarra utalnak. Schulz szerint valamennyi kifejezés a 

procurator in rem suam-rendelésre utal.
475

  

Az actionem praestare megfogalmazás a régebbi és egyben az általánosabb. 

Először Scaevolánál jelenik meg bizonyíthatóan az actionem mandare 

kifejezés a kereset engedményezésének értelmében. Papinianusra és Paulusra 

                                                             
473 Pagenstecher:: Pandekten-Praktikum…, 591.o.; Koban: Der Regress…, 6.o.; Girtanner: Die 

Bürgschaft…, Bd. 2., 468-469.o.; Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 399.o.; Kaser: Das römische 

Privatrecht, Bd. I., 666.o.; v. Koppenfels-Spies: Die cessio legis, 39.o.; Kim: Zessionsregreß…, 25.o.; 

Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 293.o.; Hawellek: Die persönliche Surrogation, 18.o. 
474 Vö. Marrone: Istituzioni…, 579.o. 
475 Schulz, SZ. 27., 139. o. Sonja Meier is az előző kifejezéseket említi, kiegészítve a transferre 

actiones-szel: „Praestare (D.19,2,47, D.21,2,65, D.26,7,38,2, D.46,1,36, D.46,6,12), mandare 

(D.27,3,1,13, D.27,3,1,18, D.46,1,41,1, C.5,58,2, C,8,40(41),14), cedere (D.27,3,21, D.46,1,39, 

C.5,52,2, C.8,40(41),11), transferre (C.5,51,6, C.5,52,2) actiones. Vom procurator in rem suam 

sprechen D.26,7,42, C.5,58,1.” (Meier: Gesamtschulden, 390.o.) 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



179 

 

az actionem mandare megfogalmazási mód alkalmazása nem jellemző, 

utóbbinál csak két helyen fordul elő, helyette inkább az actionem praestare és 

a cedere kifejezést alkalmazza. Ulpianusnál és Modestinusnál azonban már 

ismét gyakran alkalmazásra kerül.
476

  

 

Schulz szerint a cognitor in rem suam volt a korábbi engedményezési forma, 

amelyet szívesebben is alkalmaztak, mert ennél a formánál nem volt szükséges 

a cautio rati adása, ugyanakkor mivel ez szerinte Hadrianus óta nem 

megbízáson, hanem „iussus”-on alapult, szemben a procurator in rem 

suammal, amelynek egy mandatum képezte az alapját, a klasszikus kori 

jogtudósok az actionem mandare alatt csak a procurator in rem suamot 

érthették.
477

  

 

4.1.5.3.4.2.2. A fideiussorra vonatkozó szöveghelyek 

 

A fideiussorral kapcsolatosan a következő forrásokban kerül említésre a vele 

szemben megindított perben a beneficium cedendarum actionum, ill. a hitelező 

rákényszerítése az engedményezésre:  

 

D.46,6,12  

„Papinianus 12 quaest. – Si plures fideiussores a tutore pupillo dati sunt, non 

esse eum distringendum, sed in unum dandam actionem ita, ut ei, qui 

conveniretur, actiones praestarentur. nec quisquam putaverit ab iure 

discessum, postquam pro ea parte placuit tutores condemnari, quam 

administraverunt, et ita demum in solidum, si res a ceteris non servetur et 

idonea culpa detegatur, quod suspectum facere supersederit: nam aequitas 

arbitri atque officium viri boni videtur eam formam iuris desiderasse. ceterum 

fideiussores civiliter in solidum obligati ceteris quidem agentibus, ut dividatur 

actio, impetrare possunt: pupillo vero agente, qui non ipse contraxit, sed in 

                                                             
476 Schulz, SZ. 27., 139-141.o. 
477 Schulz, SZ. 27., 141.o. 
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tutorem incidit et ignorat omnia, beneficium dividendae actionis iniuriam 

habere visum est, ne ex una tutelae causa plures ac variae quaestiones apud 

diversos iudices constituerentur.” 

 

A szöveghelynek a téma szempontjából releváns részéből kiderül, hogy ha a 

gyám a gyámolt vele szemben fennálló követelése biztosítékául több 

fideiussort bízott meg a kezességvállalással, akkor a gyámolt követelését nem 

kell a fideiussorok között megosztani, hanem az egyikkel szemben meg kell 

adni neki a keresetet, de csak akkor, ha a kereseteit az alperesre 

engedményezi. Láthatjuk tehát, hogy csak abban az esetben marasztalják az 

egyik fideiussort a teljes összegre, ha a gyámolt hajlandó a kezesre 

engedményezni a többiekkel szembeni kereseteit.  

Papinianus az „actiones praestarentur” kifejezéssel beszél az 

engedményezésről. Ebben a jogesetben a praetor az in iure szakaszban a 

kereset megtagadásával fenyegetve kényszeríti a felperest az 

engedményezésre.
478

 

 

A következő fideiussorra vonatkozó szöveghely: 

 

D.46,1,17  

„Iulianus 89 Dig. – Fideiussoribus succurri solet, ut stipulator compellatur ei, 

qui solidum solvere paratus est, vendere ceterorum nomina.” 

 

Mint láthattuk, Iulianus arról számol be, hogy akként szoktak segíteni a 

fideiussoroknak, hogy a stipulatort arra kényszerítik, hogy adja el annak a 

többiekkel szembeni kereseteit, aki hajlandónak tűnik a teljes összeget 

kifizetni.  

A kényszerítés kifejezés arra utal, hogy egy peres eljárás során járnak el, 

amikor a hitelezőt a keresetek engedményezésére kényszerítik, hiszen a kezes 

önkéntes teljesítése esetében ilyen kényszerre nem lenne szükség, ill. 

                                                             
478 Schulz, SZ. 27., 146.o. 
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lehetőség. Az engedményezésre itt a keresetek (fiktív) eladása (vendere 

ceterorum nomina) kifejezéssel utal Iulianus.
479

 Ugyanakkor, hogy az 

eljáráson belül konkrétan melyik szakaszban kényszerítik rá a kereset 

„eladására” a felperest, arra nincs konkrét utalás. (Tehát lehetséges, hogy a 

praetor a kereset megtagadásával fenyeget, de az is lehet, hogy exceptiót ad a 

kezesnek, és a bíró csak akkor marasztalja a kezest, ha a hitelező rá 

engedményezte a keresetet.)
480

 

 

Az eddigi szöveghelyeken kívül még egy jogtudósi vélemény és két 

constitutio tesz említést a perben álló fideiussorra történő engedményezésről, 

mindenesetre a hitelezőt megillető zálog(jog) kapcsán.  

 

D.20,5,2  

„Papinianus 2 resp. – Fideiussor conventus officio iudicis adsecutus est, ut 

emptionis titulo praedium creditori pignori datum susciperet: nihilo minus 

alteri creditori, qui postea sub eodem pignore contraxit, offerendae pecuniae, 

quam fideiussor dependit, cum usuris medii temporis facultas erit: nam 

huiusmodi venditio transferendi pignoris causa necessiatate iuris fieri solet.” 

 

A – már látott – szöveghelyben a bírói közreműködésről (officio iudicis) tesz 

említést Papinianus: a perbe fogott kezes a bíró segítségével érte el, hogy a 

hitelezőnek zálogba adott ingatlant adásvétel címén átvehette.
481

 Vagyis a 

                                                             
479 Vö. többek mellett Provera: Riflessioni…, 637.o. 
480 Kaser szerint a „succurri solet” kifejezés a paetori segítségre, valószínűleg az exceptio doli 

megadására utal. (Vö. Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 666.o.) Hasonlóképpen az exceptio 

dolira utalónak véli Wesener is a szöveghelyet, bár ő Levy nyomán (Vö. Levy: Sponsio…, 185.o.) azt 
feltételezi, hogy abban eredetileg sponsorokról volt szó. (Wesener: Labeo 11., 349.o.) Marrone 

viszont úgy véli, hogy a kényszer eszköze ennél a jogesetnél a praetor részéről valószínűleg a 

denegatio actionis-szal való fenyegetés volt. (Marrone: Istituzioni…, 579.o.) Honsell, Mayer-Maly és 

Selb szerint az engedményezés kikényszerítésére ez alapján a szöveghely alapján in iure került sor. 

(Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 291.o.) 
481 Levy úgy véli, hogy a szöveghelyben az „officio iudicis” kifejezés interpolált, s a kompilátorok a 

„proconsul” kifejezést, vagy egy számukra már nem megfelelő magistratust cseréltek ki a „iudex”-

re. (Vö. Levy: Sponsio…, 206-207.o.) Provera szerint valószínűleg proconsul szerepelt a iudex helyén, 

vagy „un funzionario-giudice della cognitio extra ordinem”, mivel szerinte a hitelezőnek a kezessel 

szemben megindított keresete a litis contestatióval konszumálná a főkötelmet és a zálogbiztosítékot is. 

.(Vö. Provera: Riflessioni…, 625-626.o.) 
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bírói közreműködés arra utal, hogy az apud iudicem szakaszban történt a zálog 

„adásvétele”, valószínűleg egy exceptio doli hatására.
482

  

 

C.8,40(41),2pr. – Imperatores Severus, Antoninus  

„Creditori, qui pro eodem debito et pignora et fideiussorem accepit, licet, si 

malit, fideiussorem convenire in eam pecuniam, in qua se obligaverit. quod 

cum facit, debet ius pignorum in eum transferre.” (a. 207)  

 

A már idézett császári rendelet értelmében a hitelező, akinek követelését zálog 

és kezesség is biztosítja, ha akarja, perelheti a kezest arra az összegre, amelyre 

az kezességet vállalt. Azonban ha így cselekszik, át kell rá ruháznia a 

zálogjogot.
483

 Arról a jogesetben sincs szó, hogy melyik szakaszban, és milyen 

módon kényszerítik erre a hitelezőt.
484

  

 

C.8,40(41),21 – Imperatores Diocletianus, Maximianus  

„Sicut eligendi fideiussores creditor habet potestatem, ita intercessorem 

postulantem cedi sibi hypothecae sive pignori obligata iure non prius ad 

solutionem, nisi mandata super hac re fuerit persecutio, convenit urgueri.” 

(a. 293) 

 

Ez a rendelet pedig azt mondja ki, hogy ahogy a hitelező szabadon 

választhatja meg, hogy melyik fideiussort perli be, úgy a fideiussort – ha ő a 

jelzálog, vagy a kézizálog címén (a hitelezőnek) lekötöttek engedményezését 

követeli – sem lehet korábban teljesítésre kényszeríteni, mint ahogy ezekre a 

                                                             
482 Ebben a jogesetben Pellecchi szerint is egy exeptio doli hatására az apud iudicem szakaszban került 

sor a zálogtárgy átadásának kikényszerítésére. Ugyanakkor Pellecchi úgy véli, hogy a litis contestatiót 
követően már csupán a zálogtárgy megvásárlására volt mód, az emptio nominisre, vagyis az in 

personam actio megvételére csupán a litis contestatio előtt volt lehetőség. (Pellecchi: SZ. 125., 287.o., 

292.o., 325-327.o.) Pellecchi szerint egyébként nincs lényegi különbség aközött, hogy a formuláris 

eljárás esküdtbírójáról, vagy a cognitiós eljárásban ítélkező hivatalnokbíróról van-e szó. Pellecchi: SZ. 

125., 291-293.o.) 
483 Wesener: Labeo 11., 346-347.o. 
484 Provera Frezzara támaszkodva úgy véli, hogy – bár ez a szövegben explicite nincs kimondva – 

exceptio doli révén lehetett a hitelezőt az engedményezésre kényszeríteni.(Vö. Provera: Riflessioni…, 

622-623.o.; Frezza: Le garanzie personali, 181.o. ) Marrone azonban úgy véli, hogy a praetor 

denegatio actionis kilátásba helyezésével kényszeríti az engedményezésre a hitelezőt. (Marrone: 

Istituzioni…, 579.o.) 
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dolgokra vonatkozóan a keresetindítási lehetőséget neki átruháznák.
485

 Mivel 

ebben a jogesetben arról van szó, hogy nem lehet az engedményezés előtt a 

teljesítésre kényszeríteni a kezest, s a bíró kényszerítené a teljesítésre, 

valószínű, hogy a iudexnek kell döntenie erről a praetor által adott exceptio 

hatására.  

 

4.1.5.3.4.2.3. A gyámsággal kapcsolatos, engedményezésre vonatkozó 

szöveghelyek 

 

A fideiussorra vonatkozó szöveghelyek csekély száma miatt érdemes még 

áttekinteni a több gyám esetét vizsgáló azon forrásokat is, amelyek a gyámmal 

szemben indított perben a többi gyámmal szembeni kereset 

engedményezésének kikényszerítését taglalják, ugyanis egyes jogtudósok 

szerint valószínű, hogy az egyik gyámmal szembeni, teljes összegre menő 

keresetindítás ebben az esetben is felemésztené a gyámoltnak a többiekkel 

szembeni keresetét a gyámok között fennálló egyetemlegesség miatt (ill. 

esetén).
486

  

 

A téma szempontjából releváns lehet a következő szöveghely is: 

 

D.27,3,21  

„Papinianus 1 def. – Cum pupillus tutelae actione contra tutorem alterum 

tutori, quem iudex in solidum condemnavit, cessit, quamvis postea iudicatum 

                                                             
485 Provera: Riflessioni…, 623.o.; Frezza: Le garanzie personali, 181.o. 
486 Vö. Levy: Die Konkurrenz…, 220-238.o.; Binder: Die Korrealobligationen…, 344-351.o. Krüger 
azon az állásponton van, hogy a klasszikus korban, ha több gyámja volt a gyámoltnak, azok 

viszonyára bizonyos esetekben a correalitas, máskor viszont a solidaritas volt jellemző. (Krüger: SZ. 

22., 215-225.o., 222-224.o.) Emunds ezzel szemben úgy véli, hogy a több gyám viszonyát inkább a 

solidaritas jellemzi. (Emunds: Solvendo…, 85.o.) Hasonló álláspontot képvisel Liebs (Liebs: Die 

Klagenkonkurrenz…, 248.o.), Meier (Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer 

Kommentar zum BGB, Band II., 2496.o.) továbbá Kaser (Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. 1., 

659.o.) Seiler (Seiler: Der Tatbestand…, 180-188.o.) és Finkenauer (Finkenauer: SZ. 130., 196-198.o.) 

is. Az utóbbi szerzők álláspontját látszik igazolni a következő szöveghely, amely kimondja, hogy ha 

két gyám esetén az egyikkel szemben kerestet indítanak, a másik ez által nem szabadul a kötelemből: 

D.26,7,18,1  

Iulianus 21 Dig. – Ex duobus tutoribus si cum altero actum fuerit, alter non liberabitur.”  
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fiat, tamen actio data non intercidit, quia pro parte condemnati tutoris non 

tutela reddita, sed nominis pretium solutum videtur.”  

 

Papinianus azt írja, hogy ha a gyámolt arra a gyámra engedményezte a többi 

gyámmal szembeni actio tutelae-ját, amelyiket a bíró a teljes követelés 

megfizetésére marasztalta, akkor az egyszer engedményezett actio nem 

semmisül meg annak ellenére sem, hogy azt követően a marasztalás tárgyát 

szolgáltatni kell, mert a marasztalt gyám nem a gyámság miatti számadást 

teljesíttette, hanem úgy tűnik, hogy ő (a másik gyám elleni) követelés árát 

fizette meg.
487

  

 

Ebből a szöveghelyből egyrészt jól látszik, hogy a peres eljárás során 

kényszerítették a gyámoltat a többi gyámmal szembeni keresetének a teljesítő 

gyámra történő engedményezésére (mintegy a keresetek neki történő 

eladására),
488

 másrészt feltűnik, hogy a jogtudós nem tér ki a litis contestatio 

keresetfelemésztő hatására, pusztán a későbbi teljesítés keresetmegszüntető 

hatását érint, de megoldásként az adásvételi fikciót alkalmazva eltekint ettől. 

Ennek egyrészt lehetett az is az oka, hogy a több gyám között – Levy 

feltételezésével szemben – mégsem correalitas, hanem solidaritas állt fent. Ha 

viszont feltételezzük a correalitast,
489

 akkor a szöveghely arra enged 

következtetni, hogy az adásvételi fikció segítségével mégsem pusztán a 

teljesítés kötelemszüntető hatásától, hanem talán a litis contestatio 

keresetmegszüntető hatásától is el lehetett tekinteni.  

 

A gyámsággal kapcsolatos a következő fragmentum is: 

 

D.27,3,1,13  

„Ulpianus 36 ad ed. – Et si forte quis ex facto alterius tutoris condemnatus 

praestiterit vel ex communi gestu nec ei mandatae sunt actiones, constitutum 

                                                             
487 A szöveghely elemzését lásd Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 281-282.o. 
488 Demangeat: Des Obligations solidaires…, 235.o. 
489 Vö. Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 550.o. 
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est a divo Pio et ab imperatore nostro et divo patre eius utilem actionem 

tutori adversus contutorem dandam.” 

 

Ulpianus szerint, ha az egyik gyámot a másik gyám cselekménye miatt, vagy 

egy közös cselekményük miatt marasztalják, és teljesít, és nem 

engedményezték rá a (a másik gyámmal szembeni) keresetet, akkor „az isteni 

Pius, valamint császárunk és isteni apja” (Caracalla és Septimius Severus) 

elrendelte, hogy a gyámnak egy utilis actiót adjanak a gyámtársaival szemben. 

 

D.27,3,1,18  

„Ulpianus 36 ad ed. – Non tantum ante condemnationem, sed etiam post 

condemnationem desiderare tutor potest mandari sibi actiones adversus 

contutorem, pro quo condemnatus est.” 

 

Szintén Ulpianus azt is kijelenti, hogy nemcsak a marasztalás előtt, hanem a 

marasztalás után is követelheti a gyám, hogy engedményezzék rá a kereseteket 

azzal a gyámtárssal szemben, aki miatt marasztalták.
490

  

 

C.5,58,2 – Imperator Antoninus  

„Si non ex propria culpa solus pupillae condemnatus es, sed absens et 

indefensus adquievisti, cum ex causa iudicati satisfacere coeperis, actionem 

adversus contutores tuos mandari tibi a pupilla desiderabis vel utili actione 

uteris.” (a. 212)  

 

A császári rendelet értelmében, ha a gyámot nem a saját gondatlansága miatt 

marasztalták a gyámolt javára, és távollévőként és képviselet nélkül ebbe 

belenyugodott, amennyiben az ítéletnek megfelelően fizet, követelheti a 

gyámolttól a többi gyámmal szembeni kereseteinek engedményezését, vagy 

egy utilis actiót kérhet.
491

 

                                                             
490 Demangeat: Des Obligations solidaires…, 239.o. Levy a szöveghelyet interpoláltnak tartja. (Levy: 

Die Konkurrenz…, 232.o.) 
491 Demangeat: Des Obligations solidaires…, 247.o. 
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Láthatjuk tehát, hogy ha több gyámról volt szó, és az egyiküket a teljes 

összegre perelte be a gyámolt, és az teljesített a többi gyám helyett is, akkor a 

marasztalás (vagyis így a litis contestatio után) is követelheti a többiekkel 

szembeni keresetek engedményezését. Tehát vagy solidaritas volt a gyámoltak 

egyetemlegességére jellemző, vagy ha a correalitas, akkor az engedményezés 

érdekében eltekintettek a litis contestatio kötelemszüntető hatásától.  

Azt is meg lehet továbbá figyelni, hogy ha valamilyen oknál fogva a teljesítés 

előtt nem engedményeztette volna magára a gyám a többiekkel szembeni 

kereseteket, akkor a teljesítés után is kérhette a keresetek engedményezését, 

ill. Antoninus Pius korától kezdődően egy önálló utilis actiót
492

 is biztosítottak 

számára a többi gyámmal szemben.  

Emunds úgy véli, hogy mivel ez az actio tutelae utilis nem feltételezi az 

engedményezést és az ítélet teljesítésétől is független, a kereset megadását 

akár egyfajta törvényi engedményezésnek is lehet tekinteni.
493

 

 

4.1.5.3.4.2.4. A vizsgált szöveghelyek szóhasználata  

 

Láthatjuk tehát, hogy a fideiussióra vonatkozó forrásokban használt 

terminológia vegyes volt: egyrészt az „actiones praestarentur”, másrészt a 

„vendere ceterorum nomina”, a zálogjog engedményezése kapcsán pedig a 

„ius pignorum transferre”, végül pedig ugyanazokra a keresetekre 

vonatkozóan a „cedi” és a „mandata” kifejezést alkalmazzák. Tehát a 

keresetekkel való helytállás, ill. a keresetek „szolgáltatásának” 

kötelezettsége
494

 (praestare), a többiekkel szembeni keresetek eladása, a 

zálogjog átszállása, valamint a cedere és a mandare kifejezések egyaránt az 

engedményezést jelölték. 

                                                             
492 Levy szerint ez egy actio negotiorum gestorum utilis, (Vö. Levy: Die Konkurrenz…, 230.o.) 

Emunds azonban úgy gondolja, hogy egy actio tutelae utilisról van szó (Vö. Emunds: Solvendo…, 

73.o.).  
493 Emunds: Solvendo…, 73.o. Becker szerint is cessio legis-ről van szó abban az esetben, ha a 

teljesítő gyámnak megadják az utilis actiót a többi gyámmal szemben. (Vö. Becker: Die cessio 

legis…, 16-17.o.) 
494 Vö. Mayr: SZ. 42., 216.o. 
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A gyámokra vonatkozó szöveghelyekben pedig a gyámnak járó önálló utilis 

actio mellett az actionem mandare és az actionem cedere kifejezést 

alkalmazták.  

 

A források alapján tehát megerősíthető Schulz azon állítása, miszerint az 

actionem praestare, actionem mandare és actiones/actionibus cedere egyaránt 

az engedményezésre utalnak.
495

  

 

A terminológia alapján viszont nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy perlési 

megbízás, vagy utilis actio segítségével került-e sor az engedményezésre. Az 

actionem mandare kifejezés alkalmazása utalhat a procurator in rem suam-

rendelésre, ill. a cognitor in rem suam-rendelésre is,
496

 mivel ezekre 

jellemzően egy perlési megbízás keretében került sor. Azonban az is 

elképzelhető, hogy a jelentés utóbb már nem kizárólag erre az 

engedményezési módra utalt, hanem általánossá vált, s adott esetben az utilis 

actio megadásakor is alkalmazták. S azt is láthattuk, hogy igen változatos 

szóhasználat figyelhető meg a rendelkezésre álló szöveghelyek viszonylag kis 

száma ellenére is.  

 

4.1.5.3.4.2.5. Az engedményezés kikényszerítése a fideiussorra vonatkozó 

szöveghelyekben  

 

A fideiussorra vonatkozó, peres eljárásban alkalmazott ún. beneficium 

cedendarum actionum alkalmazására utaló kevés szöveghely abban a 

kérdésben sem nyújt egyértelmű eligazítást, hogy egészen pontosan milyen 

                                                             
495 Schulz, SZ. 27., 139. o. 
496 Levy Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klassischen römischen Recht c. művében már 

úgy véli, hogy a mandatum in rem suam is alkalmas az engedményezésre az eadem res-területen, 

egybekötve egy in integrum restitutióval. Szerinte erre utal a források szóhasználata is. (Levy: Die 

Konkurrenz…, 228-229.o.) Úgy gondolja, hogy ezekben az esetekben az engedményezést a 

marasztalás után is lehetett ugyan kérni, (sőt kifejezetten az actio iudicati in iure szakaszát találja erre 

a célra alkalmasnak), de az egyik gyám teljesítését követően már nem volt kérhető a keresetek 

cessiója. (Levy: Die Konkurrenz…, 223-234.o.) 
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eszközzel (exceptio doli, denegatio actionis-szal való fenyegetés, vagy bírói 

kényszer) került sor az engedményezés kikényszerítésére. A források alapján 

több lehetséges megoldás is elképzelhető. Egyaránt lehetségesnek tűnik, hogy 

a praetor a kereset megtagadásával fenyegetve vette rá a hitelezőt az 

engedményezésre, de az exceptio doli alkalmazása, ill. ez alapján a bírói 

kényszer is ugyanígy lehetséges. Nem tartom kizártnak, hogy ezek a 

megoldások egyaránt alkalmazásra kerültek.  

 

(Ebben a kérdésben a gyámságra vonatkozó szöveghelyek sem adhatnak 

biztos támpontot, mivel bár a solutio több gyám esetében ugyanúgy kihat a 

gyámoltnak a többi gyámmal szembeni keresetére, mint a fideiussor teljesítése 

a főadóssal szembeni kersetekre, a litis contestatio keresetmegszüntető hatása 

a több gyám esetében nem bizonyított. Sőt a többségi álláspont inkább ez ellen 

szól.) 

 

4.1.5.3.4.3. A litis contestatio keresetmegszüntető hatásából eredő 

probléma lehetséges megoldásai 

 

A következő kérdés, hogy milyen jogtechnikai megoldás alkalmazásával 

tekinthettek el a kezessel szembeni per litis contestatiójának a főadóssal 

szembeni keresetekre vonatkozó konszumáló hatásától, abban az esetben, ha 

kivételesen a kezes önkéntes teljesítésével nem zárult le a per az in iure 

szakaszban.
497

  

Egyrészt ugyanis megoldást jelenthetett, ha a kezes és a hitelező már az in iure 

szakaszban megállapodásra jutott, sor került a teljesítésre és az 

engedményezésre is, s a per nem is folytatódott tovább (ekkor nem 

emésztődött fel a hitelező keresete, s nem volt akadálya az 

engedményezésnek).  

Bizonyos esetekben azonban szükséges volt a per további folytatása is 

(például, ha vitatott volt a tartozás pontos összege, vagy a kölcsön 

                                                             
497 Vö. Marrone: Istituzioni…, 579.o. 
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kamatmentes volta), ilyenkor viszont számítani kellett a kezessel szembeni per 

litis contestatiójának keresetfelemésztő hatásával.  

Ebben az esetben elméletileg a per során két időpontban kerülhetett sor a 

hitelező főadóssal szembeni keresetének engedményezésére, ill. annak 

kikényszerítésére: az in iure szakaszban (ekkor még nem emésztődtek fel a 

keresetek, de a későbbi litis contestatio következtében már valószínűleg az 

engedményezett keresetek is konszumálódtak), vagy az apud iudicem 

szakaszban (ekkor pedig a már felemésztődött kereseteket kellett volna 

engedményeznie a hitelezőnek). Tehát bármelyik szakaszban is került sor az 

engedményezésre, valamilyen megoldást kellett találni arra, hogy el lehessen 

tekinteni a litis contestatio keresetmegszüntető hatásától.  

Az in iure szakaszban történő engedményezésnél – egyes szerzők szerint – az 

engedményezés mikéntje (utilis actio) jelenthette a megoldást a problémára. 

Az apud iudicem szakaszban történő cessio során (amelyre forráspéldák is 

vannak) pedig – függetlenül az engedményezés módjától – a konszumálódott 

kereset(ek) in integrum restitutiója jelenthetett megoldást. Ezen lehetséges 

elméleti megoldások elemzésére kerül sor az alábbi alfejezetekben.  

 

4.1.5.3.4.3.1 Az in iure szakaszban történő engedményezés és a kezes 

egyidejű teljesítése – az eljárás lezárulása e szakaszban 

 

A litis contestatio keresetfelemésztő hatásának kiküszöbölésére egyik 

elképzelhető megoldásként jöhet szóba az, hogy a kezes, miután a hitelező 

pert indított ellene, arra kérte a praetort még a per in iure szakaszában, hogy 

kényszerítse a hitelezőt arra, hogy utóbbi engedményezze rá a főadóssal, ill. a 

kezestársakkal szembeni kereseteit a saját teljesítéséért cserébe. Ha erre a 

teljesítésre a per in iure szakaszában sor került, s cserébe a cessio is 

megvalósult, a per nem jutott el a litis contestatióig, így annak 

keresetfelemésztő hatása sem okozott problémát, akármilyen eszközzel 

(mandatum agendi, utilis actio) is került sor az engedményezésre.  
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Ezt az álláspontot képviseli Voci,
498

 Marrone
499

 és vélhetőleg Briguglio
500

 is, 

akik úgy vélik, hogy ebben az esetben is szükséges az adásvételi fikció 

alkalmazása az engedményezett keresetek fennmaradásához.  

Ugyanakkor előfordulhattak olyan esetek is, amikor a kezes és a hitelező nem 

tudtak megegyezni minden részletkérdésben (pl. a tartozás összegében) a per 

ezen szakaszában, s ezért szükség volt a bírói döntésre, így nem biztos, hogy 

minden esetben megoldást jelenthetett a litis contestatio konszumáló 

hatásának kérdésében a fenti elmélet.  

A bírói közreműködés szükségességére utal véleményem szerint két olyan 

szöveghely is, amelyekben a hitelező keresetének, ill. zálogjogának a per 

során történő engedményezéséről van szó. Ez a korábban már tárgyalt 

D.20,5,2 és a C.8,40(41),21. Az első szöveghelyben a bírói közreműködés 

(officio iudicis) említése utal arra, hogy az apud iudicem szakaszban történt a 

zálog „adásvétele”. A másodikban pedig arról van szó, hogy nem lehet az 

engedményezés előtt a teljesítésre kényszeríteni a kezest, s mivel a bíró 

kényszerítené a teljesítésre, valószínű, hogy a iudexnek kell döntenie erről a 

praetor által adott exceptio hatására.  

Így tehát mindenképpen indokoltnak tűnik annak a további vizsgálata, hogy 

hogyan tekinthettek el a keresetek engedményezése kapcsán a kezessel 

szemben megindított per litis contestiójának keresetmegszüntető hatásától, ha 

az in iure szakaszt követően is tovább folytatódott a per.
501

 

                                                             
498 Voci szerint az ordo iudiciorum privatorum esetében a kezes ante litem contestatam kéri, hogy a 

teljesítése viszonoztassék a követelés átengedésével. A magistratus elfogadja a kérést, így a hitelező 

vagy átengedi az actiókat, vagy nem kapja meg a teljesítést. (Vö. Voci: IURA 20, 318.o.) 
499 Marrone szerint a kezes, ha a litis contestatio előtt kinyilvánította, hogy kész a teljesítésre, esetleg 

lemondván a beneficium divisionisról, a hitelező a teljesítés követelésével egyidőben 

engedményezhette a főadós elleni keresetet a kezesre, kinevezvén a kezest cognitor, vagy procurator 

in rem suammá. Azonban itt is alkalmazni kellett az adásvételi fikciót, hogy eltekintsenek a solutio 
kötelemszüntető hatásától. Marrone úgy véli, hogy a praetor valószínűleg a denegatio actionis-szal élt, 

ha ebben az esetben az engedményezésnek a hitelező önként nem tett volna eleget. (Vö. Marrone: 

Istituzioni…, 579.o.) 
500 Briguglio álláspontja nem teljesen egyértelmű, mivel azt írja, hogy a praetornak az in iure 

szakaszban kell a hitelezőt az engedményezésre kényszeríteni. A cessiónak és a kezes teljesítésének 

egyidejűleg kell megtörténnie. S az engedményezést a hitelező a litis contestatio után sem vonhatja 

vissza. (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 296-297.o.) Kérdés azonban, hogy ha a kezes az 

engedményezéssel egyidejűleg teljesít a per in iure szakaszában, akkor egyáltalán miért kerülne sor 

még litis contestatióra. 
501 Azért is különösen indokolt ennek a kérdésnek a vizsgálata, mert e tekintetben a szakirodalom 

nagyon ellentmondásos. (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 293.o.)  
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4.1.5.3.4.3.2. Litis contestatio előtti engedményezés (utilis actio 

segítségével) 

 

A litis contestatio keresetmegszüntető hatásából adódó probléma elméletileg 

egyik lehetséges megoldásaként – a vonatkozó szakirodalom alapján – 

felmerül a kérdés, hogy nem lehetett-e esetleg elkerülni a perfüggőség 

keresetfelemésztő hatását azzal, ha a hitelezőt még a litis contestatio előtt a 

kereset engedményezésére kényszerítették, mielőtt sor került volna a per 

folytatására. (Ebben az esetben véleményem szerint csupán egy feltételes 

engedményezés képzelhető el, melynek feltétele a kezes későbbi teljesítése.) 

Az engedményezésre elméletileg sor kerülhetett a litis contestatio előtt abban 

az esetben is, ha valamilyen oknál fogva (ahogy erre több forrás is utal) tovább 

folytatódott az eljárás. Mivel az engedményezés egyrészt perlési megbízással 

történhetett, másrészt a cessio eredményeképpen megadott utilis actióval, 

mindkét lehetséges engedményezési módot meg kell vizsgálni. 

 

A perlési megbízással történő engedményezéseknél (procurator/cognitor in 

rem suam) ez a litis contestatio előtti engedményezés nem jelentette volna a 

probléma megoldását, ha valamilyen okból tovább folytatódott a per. Mivel 

ezekben az esetekben az engedményezés következtében nem keletkezett új 

kereset, hanem a kezes a hitelező megbízottjaként indította volna meg az 

hitelező keresetét (actio directa), a kezessel szemben megindított perben az 

engedményezést követően bekövetkező litis contestatio pedig mindenképpen 

megszüntette volna a kezesre engedményezett keresetet. 

 

Kérdés – második megoldásként –, hogy ha az engedményezés 

eredményeképpen egy utilis actiót adtak, az fennmaradt-e a kezessel szemben 

megindított per litis contestatiója ellenére is, ha tovább kellett folytatni a pert. 

Ebben a tekintetben eltérőek az álláspontok.  
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Levy eredetileg úgy vélte, hogy az utilis actióval nyílt meg annak a 

lehetősége, hogy a kezes a saját nevében lépjen fel az engedményezett 

keresettel a főadóssal szemben (ha még a litis contestatio előtt történt a kereset 

engedményezése), így nem fenyegette az engedményezett kereset litis 

contestatio következtében történő felemésztődésének veszélye.
502

 

 

Kübler Levyhez írt recenziójában azonban kifejti, hogy mivel az utilis actio 

egy fikció segítségével jön létre, az engedményes ebben az esetben is az 

engedményező igényéből vezeti le a saját igényét az intentióban, így ha 

utóbbinak már nem maradt fent a követelési joga a főadóssal szemben, akkor 

azt az engedményes javára sem lehet marasztalni. (Így szerinte ebben nem 

különbözött az utilis actio az actio procuratorio aut cognitorio nominétől.) 

Kübler abban látja a megoldást, hogy rescissio iudicii segítségével tekintsenek 

el az utilis actio megadása esetén a kezessel szemben megindított per litis 

contestatiójának keresetfelemésztődő hatásától. Cognitorio nomine pedig a 

kezes Kübler szerint egy translatio iudicii
503

 segítségével kaphatta meg a 

keresetet.
504

 

 

Levy egy későbbi munkájában (elismervén korábbi tévedését) – valószínűleg 

Kübler recenziójának hatására – azonban már maga is azon az állásponton 

van, hogy az utilis actióra is kihatott a litis contestatio keresetmegszüntető 

hatása (még a kereset litis contestatiót megelőző engedményezése esetén 

                                                             
502 Levy: Sponsio…, 165-166., 170. o. Hasonló álláspontot képvisel Honsell, Mayer-Maly és Selb is 

Medicusra hivatkozván. (Vö. Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 291.o.) Medicus az 

általuk hivatkozott munkájában azonban nem tartja kizártnak, hogy ebben az esetben is szükséges az 

engedményezett kereset restitutiója. (Vö. Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 394.o.) 
503 A translatio iudicii esetében a megindított eljárást egy másik személyre ruházzák át. (Gyakorlatilag 

személycsere következik be a felperesi, vagy az alperesi pozícióban.) Erre például akkor volt szükség, 

ha az egyik fél meghalt, vagy ha az eljárást a cognitor helyett maga a képviselt, vagy egy másik 

cognitor vette át. (Vö. Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 353-354.o.) Ez a megoldás 

azonban véleményem szerint nem alkalmazható a fideiussorra történő keresetengedményezés tárgyalt 

problémájának megoldásaként. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy egy már megindított pert kellene 

egy másik személyre átruházni, mivel a hitelező a kezessel szemben indított meg egy pert, amelynek 

az átruházása magára a kezesre kizárt, a hitelező főadóssal szemben pedig még nem indított keresetet, 

s a keresetfelemésztődés miatt már nem is indíthat, így nincs a hitelező és a főadós között olyan 

megindított per, amelyben a felperesi pozíciót a kezesre lehetne átruházni.  
504 Kübler: Berliner Philologische Wochenschrift, Nr. 17., 25. April. 1908, 531.o. 
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is),
505

 mert annyira erősen függött az annak alapjául szolgáló, hitelezőt 

megillető – és felemésztődő – actio directától. Az engedményes ugyanis olyan 

módon vezette le a követelését az engedményezőéből, hogy az feltételezi az 

utóbbi követelésének fennmaradását.
506

 

 

Összegzésként megállapítható, hogy ha a litis contestatio után is folytatódott a 

per, elméletileg lehetséges ugyan, hogy még a kezessel szembeni per in iure 

szakaszában került sor az engedményezésre, ez azonban csak akkor járhatott 

eredménnyel, ha már kialakult az utilis actio a cessio eszközeként. Ehhez 

azonban el kellene fogadnunk azt a feltételezést, hogy a kezessel szembeni per 

litis contestatiója csak a hitelezőnek a főadóssal szembeni directa actióját 

szüntette meg, az ennek mintájára kialakított utilis actiót azonban nem.  

 

Véleményem szerint, bár nem teljesen kizárt, hogy az engedményezés litis 

contestatio előtti kikényszerítése jelentette a megoldást, mégsem lehet emellett 

egyértelműen állást foglalni. A fideiussióra vonatkozó forrásokból ugyanis 

arra is találhatunk (ugyan nem közvetlen) utalást, hogy a iudex kényszerítette 

rá a hitelezőt a kereset engedményezésére, továbbá az engedményezés kapcsán 

a mandare szóhasználat (pl. C.8,40(41),21) is talán inkább utal a perlési 

megbízásra, mint az utilis actióra. Így célszerű megvizsgálni annak a 

lehetőségét is, hogy a litis contestatio után (bármilyen módon), ill. a per során 

bármikor perlési megbízás formájában került sor az engedményezésre. 

 

4.1.5.3.4.3.3. In integrum restitutio/restitutio litis  

 

Ha az engedményezésre a litis contestatiót követően, vagyis a per apud 

iudicem szakaszában, vagy esetleg az actio iudicatival megindított 

végrehajtási eljárás során került sor, akkor függetlenül az engedményezés 

                                                             
505 Levy szerint az is azt igazolja, hogy a keresetfelemésztődést a korábbi engedményezéssel sem 

lehetett elkerülni, hogy Papinianus (D.27,3,21) és Modestinus (D.46,3,76) abban az esetben is 

szükségesnek tartotta az adásvételi fikció alkalmazását, ha az engedményezésre a kezes önkéntes 

teljesítését megelőzően került sor. (Vö. Levy: Die Konkurrenz…, 224.o.) 
506 Levy: Die Konkurrenz…, 223-224.o. 
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módjától (cognitor in rem suam, procurator in rem suam, utilis actio) 

elméletileg egy már megszűnt kereset engedményezésére kényszerítették a 

hitelezőt.  

 

Ugyanakkor, mivel a források arról tanúskodnak, hogy erre mégis volt példa, 

minden bizonnyal adott volt a megoldás a probléma áthidalására is. Kérdés, 

kideríthető-e, hogy erre hogyan került sor.  

 

4.1.5.3.4.3.3.1. Levy elmélete 

 

Egyesek a megoldást abban látják, hogy a praetor egy in integrum restitutiót 

adott a megszűnt kereset helyreállítása végett.
507

 

Levy szerint az in integrum restitutio alkalmazásának egyrészt az lett a 

következménye, hogy a mandatum in rem suam is alkalmassá vált az 

engedményezésre, másrészt, hogy a cessióra a litis contestatio után is sor 

kerülhetett, azonban a fizetés után már nem.
508

 

Levy sokat elmélkedik azon, hogy a per melyik szakaszában kerülhetett sor az 

engedményezés kikényszerítésére, és így az in integrum restitutio megadására. 

Szerinte arra csak egy per in iure szakaszában kerülhetett sor, mert 

mindenképpen a praetor közreműködése kellett hozzá. Levy ugyanis úgy 

vélte, hogy az in integrum restitutio iránti kérelmet a restitutióra jogosult 

személytől (a hitelezőtől) valószínűleg ki lehetett kényszeríteni, hogy a 

hitelező rá tudja engedményezni a kezesre a keresetet, s így az 

                                                             
507Levy: Die Konkurrenz…, 223-224.o.; Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 394.o.; Wesener: 

Labeo 11., 351.o.; Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum 

BGB, Band II., 2497.o.; Zimmermann: The Law of Obligation, 134.o. Azonban maga Levy is rámutat 
arra, hogy nincsenek az in integrum restitutióra vonatkozó közvetlen bizonyítékok a forrásokban. (Vö. 

Levy: Die Konkurrenz…, 225.o.) Levy a kérdést az „eadem res” jellegű jogviszonyok 

vonatkozásában a több gyám esetét vizsgálva kísérli meg megválaszolni. Már Keller is megemlíti 

annak a lehetőségét, hogy a litis contestatio keresetmegszüntető hatása vonatkozásában az ún. 

„directe Consumtion”, vagyis az ipso iure liberatio esetében, ha az adott eset körülményei miatt a 

keresetmegszünető hatás túlságosan súlyos következményekkel járna az érintettre nézve, az általános 

elvek szerint még mindig alkalmazható az in integrum restitutio, ill. az arbitrio praetoris. (Vö. Keller: 

Ueber Litis Contestation…, 534, 561-562.o.) Provera szerint a keresetet a litis contestatio előtt kellett 

engedményezni, de nem zárja ki, hogy szükség volt egy in integrum restitutióra, viszont ő nem tartja 

lehetségesnek az exceptio doli alkalmazását. (Provera: Riflessioni…, 625-626.o., 641.o.) 
508 Levy: Die Konkurrenz…,228-229.o. 
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engedményezett kereset megindítását lehetővé tegye. 
509

 Levy azonban tovább 

szűkíti a lehetőségeket. Ugyanis mivel a per ezen szakaszában még nem 

semmisülhetett meg az engedményezendő kereset, még nem is volt szükség az 

in integrum restitutióra, másrészt pedig még azt sem lehetett biztosra tudni, 

hogy valóban marasztalják-e a kezest, így szerinte logikusabb lenne az apud 

iudicem szakaszban megadni a jogsegélyt. Azonban ebben a szakaszban már 

nem vesz részt a magistratus, így Levy nem lát más megoldást, mint, hogy a 

praetor az actio iudicati in iure szakaszában adja meg a jogsegélyt.
510

 

 

Szerintem azonban a források arra utalnak, hogy a beneficium megadására már 

(többnyire) a főper során sor került (nem pedig az actio iudicati során).
511

 

Másrészt az sem döntő érv, hogy a perben még nem biztos a kezes teljesítése, 

mert ez a bizonytalanság a végrehajtási eljárásban in iure szakaszában is 

fennáll még. S fenn is marad egészen a végrehajtási eljárás végéig. Továbbá 

mivel az in integrum restitutio – ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk – 

egy kereset vonatkozásában nem mást jelent, mint hogy a praetor egy utilis 

actiót vagy esetleg egy in factum actiót ad a restitutióra jogosult kérelmére, 

véleményem szerint a kereset vonatkozásában az in integrum restitutio 

megadását nem a kezessel szembeni perben kellett kérni a beneficium 

cedendarum actionummal összekötve. Sokkal valószínűbb, hogy az in 

integrum restitutio elvált a perben alkalmazott beneficium cedendarum 

actionumtól, s csak az eljárás befejezését követően lehetett kérni – a korábbi 

perben megadott beneficiummal kikényszerített engedményezésre hivatkozva 

– egy újabb per megindítása során. S az is valószínűnek tűnik, hogy az 

                                                             
509 Levy: Die Konkurrenz…, 228.o. Voci nem tartja lehetségesnek az in integrum restitutio 
alkalmazását ebben az esetben, mert azt nem az annak megadásában érdekelt személy kérné. (Vö. 

Voci: IURA 21, 111.o.) 
510 Levy: Die Konkurrenz…, 223-238.o. 
511 Hasonlóan vélekedik Seiler is, aki a következő forrásokat hozza fel ellenpéldaként: a D.26,7,38,2 

és a D.27,3,1,13-14 a végrehajtási eljárás említése nélkül szól a kereset engedményezéséről, a 

D.26,7,42 és a D.27,3,21 pedig a marasztalással összefüggésben tárgyalja a cessiót, és a marasztalást 

követő cessióról szól a C.5,58,2. Egyértelműen csak a D.46,1,41,1 szól az actio iudicati során (a 

mandatum qualificatum kapcsán) az engedményezésről. A források alapján Seiler úgy véli, hogy több 

gyám esetén többféle módon is elérhette a marasztalt gyám az actio tutelae engedményezését. Így 

például a iudex is kényszeríthette a gyámoltat a peres eljárás során a cessióra. (Vö. Seiler: Der 

Tatbestand…, 184-185.o.) 
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engedményezendő, és a helyreállítandó kereset restitutióját ebben az esetben 

nem a hitelező kérte, hanem az engedményes, vagyis a keresetet a hitelezőtől 

„megvásárló”, s így a hitelező pozíciójába lépő kezes.  

 

4.1.5.3.4.3.3.2. Az in integrum restitutio módjai  

 

Ahhoz, hogy a beneficium cedendarum actionum kapcsán feltárásra 

kerülhessen az in integrum restitutio alkalmazási lehetősége, érdemes 

megvizsgálni, hogy mit is értettek a rómaiak ez alatt a jogsegély alatt egy 

megszűnt kereset kapcsán.  

 

Maga az in integrum restitutio egy megszűnt kereset vonatkozásában – 

restituere actionem – többféleképpen is elképzelhető volt.  

 

Liebs szerint abban az esetben, ha a kereset konszumálódott, a praetor a 

felemésztődött keresetet egy honoraria actio, vagyis egy utilis, vagy fictitia 

actio formájában újíthatta meg. Ezt restitutio litisnek, vagy rescissio 

iudiciinek nevezték, ami valójában nem más, mint egy in integrum 

restitutio.
512

 

 

Kupisch az alábbi alternatívákat említi:
513

  

 

1. A praetor (fikció segítségével) utilis actiót adhatott, amelyben a fikció révén 

a civiljogi teljesítési kényszerre utal.  

2. Adhatott in factum actiót is, amelyben leírja a tényállást az intentióban, és 

arra utasítja a bírót, hogy az alperest a korábbi tartozásának megfelelő 

összegben marasztalja. 

                                                             
512 Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 256.o. 
513 Kupisch: In integrum restitutio…, 17.o., 21.o., 23-25.o. 
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3. Elképzelhető egy ún. arbitraria in factum actio
514

 is, amely egy restitutiós 

klauzulát tartalmaz, és amelyben arra kényszerítené a bíró az alperest, hogy a 

megszűnt tartozásnak megfelelő kötelmet hozzon létre jogügyleti úton.  

 

Kaser szerint a litis contestatio keresetmegszüntető hatásának feloldása 

céljából alkalmazott in integrum restitutio (litem restituere) alapját nagyrészt 

ugyanazon tényállások képezik, mint egy peren kívüli in integrum restitutióét, 

valamint néhány, kifejezetten a peres eljárásra vonatkozó ok. Az általános 

okok között megtalálható a méltányosság is. (Amely mint tudjuk, magának a 

beneficium cedendarum actionumnak is az alapját képezte.) S ha a praetor 

megadja az in integrum restitutiót, ez által lehetővé teszi a kereset ismételt 

megindítását. Ez Kaser szerint egy iudicium legitimum esetében egy fikciót 

tartalmazó formula segítségével valósítható meg, egy iudicium imperio 

continens esetében pedig az exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae 

megtagadásával, vagy egy replicatio doli biztosítása révén.
515

 

 

Mindhárom jogtudós egyaránt lehetséges eszköznek tartja tehát az 

utilis/fictitia actiót, amely véleményem szerint a fideiussiorra történő 

engedményezés kapcsán szintén a legvalószínűbb restitutiós eszköznek 

tekinthető, de nem tartom kizártnak egy in factum concepta actio alkalmazását 

sem, azzal, hogy ezekre az eszközökre csupán egy iudicium legitimum 

esetében volt szükség.  

Egy iudicium imperio continens esetében pedig – ahogyan arról korábban már 

volt szó – elegendő az exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae 

megtagadása, ill. egy replicatio doli bevétele a formulába. (Melyet Kaser 

szintén a restitutio litis egyik formájaként értelmez.) 

                                                             
514 Kaser sem tartja valószínűtlennek az ilyen formában megadott in integrum restitutiót. Szerinte az 

actiones arbitrariae formájában megadott in integrum restitutióra akkor került sor, amikor a praetor a 

restitutio okának vizsgálatát a iudexre bízta, míg a fictitia (utilius) actio formájában megvalósított in 

integrum restitutio esetében a praetor maga állapította meg a restitutio okát. (Vö. Kaser: SZ. 94., 101-

107.o.) 
515 Kaser – Hackl: Das römische Zivilprozessrecht, 351.o. Wacke azonban úgy véli, hogy abban az 

esetben, ha a praetor az exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae ellen egy replicatio dolit ad a 

felperes kérésére, akkor nem in integrum restitutióról van szó. Ugyanis ebben az esetben éppen ez a 

replicatio teszi szükségtelenné a kereset restititióját. (Vö. Wacke: SZ. 88., 118.o.) 
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4.1.5.3.4.3.3.3. Saját álláspont – Utilis actio, vagy in factum actio in 

integrum restitutióval  

 

Összegezve a fentebb leírtakat, az alábbi következetéseket lehet levonni: ha 

azt az álláspontot fogadjuk el, hogy a litis contestatio kihatott az 

(engedményezés eredményeképpen keletkező) utilis actióra is, vagy az 

engedményezésre az apud iudicem szakaszban került sor, akkor a litis 

contestatio már megszüntette a hitelezőnek a főadóssal szembeni keresetét is, 

így ahhoz, hogy azt a kezesre lehessen engedményezni – függetlenül az 

engedményezés módjától – restituálni kellett.  

 

Egy iudicium imperio continens esetében nem volt különösebb probléma, mert 

ebben az esetben, ha a főadós a kezes (engedményezett) keresetével szemben 

az exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae-t kérte, akkor a praetor vagy 

már az in iure szakaszban megtagadta az exceptio megadását, s a kezes 

minden további nélkül megindíthatta az actio cessát, vagy az exceptio mellett 

a replicatio doli is bekerült a formulába. 

Egy iudicium legitimum esetében a kereset in integrum restitutiója egy utilis 

(fictitia) actio, vagy egy in factum actio praetor általi megadását jelentette a 

megszűnt kereset mintájára.  

Vagyis, abban az időben, amikor már létezett az utilis actio, (mint a cessio 

eszköze) elegendő volt a hitelezőt arra kényszeríteni a perben (az exceptio doli 

segítségével), hogy mintegy „adja el” a kereseteit a beperelt kezesnek (utóbbi 

teljesítésének feltételével), ezáltal létrejött a (fiktív) adásvételi szerződés a 

hitelező kereseteinek vonatkozásában, mint a cessio causája, amely alapján 

külön engedményezési cselekmény (perlési megbízás) nélkül megadhatja a 

praetor a kezesnek a hitelező keresetének mintájára kialakított utilis actiót a 

főadóssal stb. szemben.
516

 Mivel az engedményezés eredményeképpen is utilis 

                                                             
516 A források időrendisége alapján sem elképzelhetetlen ennek a feltételezésnek a helyessége. Az 

utilis actio – ahogy az korábban már kifejtésre került – a Kr. u. 2. század utolsó harmadában már 

igazolhatóan megjelent a forrásokban. Arra pedig először Salvius Iulianus (2. század közepe) utal, 
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actiót ad a praetor és az in integrum restitutio eredményeképpen is, ez tűnik a 

legvalószínűbb megoldásnak. Azzal együtt is, hogy ebben az esetben a 

praetori utasítás hatására két dologtól kell eltekintenie a iudexnek (egyrészt a 

hitelező személyének megváltozásától, másrészt a kereset felemésztődésétől). 

 

Ezzel szemben elméletileg kevésbé tűnik logikusnak, de (a források 

terminológiája alapján) az sem kizárt, hogy a litis contestatio után az 

engedményezésre egy perbeli megbízás alkalmazásával került sor. Bár ez 

dogmatikailag egy eléggé bonyolult helyzetet eredményezne, ugyanis ha a 

kezes az engedményezés következtében cognitor, ill. procurator in rem 

suamként lépne fel a hitelező „képviseletében” egy olyan utilis actiót kellene 

perlési megbízottként kérnie a praetortól, amelyre magára nem (csak annak a 

directa actio változatára) kapta meg a perlési megbízást a hitelezőtől a 

kikényszerített engedményezés eredményeképpen.  

 

Indokoltnak tűnhet az a feltevés is, hogy a perben marasztalt kezes a teljesítést 

követően egy in factum actiót kérhetett a praetortól, amelynek intentiójában, 

ill. demonstratiójában lehetőség nyílt a tényállás részletes leírására. Ennek 

során valószínű az adásvételi fikcióra történő utalás is. (Az intentióban, vagy a 

demonstratióban leírnák, hogy a perbe fogott kezes a per során mintegy 

megvette a hitelező főadóssal és kezestársakkal szembeni kereseteit, 

amelyeket a hitelező a kezesre engedményezett, s a kezes jelen perben 

ezt/ezeket a „megvásárolt” kereseteket akarja megindítani mintegy a hitelező 

helyett a főadóssal, ill. a kezestársakkal szemben.)  

 

                                                                                                                                                                             
hogy a fideiussornak segíteni szoktak abban, hogy megszerezze a hitelezőnek a kezestársaival 

szembeni kereseteit (D.46,1,17). (Vö.Schulz: SZ. 27., 101.o.) Sokolowski szerint Papinianus (3. 

század eleje) ismerte el elsőként a fideiussor azon igényét, hogy a főkötelem biztosítékaként lekötött 

zálogtárgyat a hitelező átengedje neki (mintegy a ius distrahendire támaszkodva). Önmagában az, 

hogy a fennmaradt forrásokban melyik jogtudóshoz, vagy császárhoz köthetően jelenik meg egy jogi 

megoldás, még nem jelenti azt, hogy ő lenne a megoldás szerzője, vagy elsőkénti alkalmazója (ha erre 

nincs kifejezett utalás a szöveghelyben). Így nem kizárt, hogy már korábban is alkalmazták az említett 

konstrukciót. Ezért annak valószínűsítéséhez, hogy egy, a forrásokban később előforduló módszert 

egy már korábbi forrásban megjelenő jogi probléma megoldásához alkalmazták, elegendőnek tűnik, 

ha az említett források időbelisége körülbelül fedi egymást. Ez pedig megfigyelhető az utilis actio és a 

beneficium cedendarum actionum kialakulásának időbelisége esetében is.  
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Ugyanakkor – bár vannak ellentmondó szöveghelyek is – az utilis actio és az 

in factum actio alkalmazási köre
517

 úgy tűnik, hogy (a kései klasszikus kortól 

kezdve és különösen Iulianusnál) eltért egymástól. Az in factum actiót 

leginkább a szinallagmatikus praescriptis verbis actiones és a lex Aquilia 

hatályának kiterjesztése során alkalmazták, s inkább utlilis actiót adtak abban 

az esetben, ha a litis contestatio keresetfelemésztő hatásától akartak 

eltekinteni, vagy a keresetet más személyre kívánták átruházni engedményezés 

céljából.
518

  

 

A fentiek fényében tehát valószínűbbnek tűnik, hogy a hitelező kereseteinek a 

főadósra történő engedményezése során az engedményezett keresetek in 

integrum restitutiója kapcsán inkább utilis actio formájában adták meg a 

kezesnek a kereseteket. 

 

4.1.5.3.4.3.4. A praetor imperiumánál fogva eltekinthetett a „denegatio 

actionis”-tól? 

 

A praetori in integrum restitutio mellett szól az alábbi érvelés is. Elképzelhető 

a probléma lehetséges megoldásaként az is, hogy a praetor a beneficium 

cedendarum actionum alkalmazási körében az engedményezett kereset 

megindításakor imperiumánál fogva eltekintett a korábbi per litis 

contestatiójának keresetmegszüntető hatásától, s nem tagadta meg a kereset 

megadását. 

A kereset ipso iure történő megszűnése annak civiljogi megszűnését jelentette, 

vagyis, hogy a kereset a törvény erejénél fogva szűnt meg.
519

 Ez minden 

bizonnyal azt jelentette, hogy a praetornak a felperes kereseti kérelmének 

vizsgálata során meg kellett tagadnia a kereset megadását (actionem 

                                                             
517 Mivel a kései klasszikusoknál az utilis actio és az in factum actio kifejezést gyakran a peresítendő 

igényre vonatkozó modern analógia értelmében használják, bár ismeretes, hogy a kétféle 

keresettípusnak a formulájában eredetileg más-más technikai koncepció valósult meg, ezek a 

formulában megtalálható, a megkülönböztetést lehetővé tevő ismertetőjegyek a forrásokban már 

kevéssé lelhetőek fel. (Vö. Selb: Formulare Analogien…, 318.o.) 
518 Selb: Formulare Analogien…, 329-350.o. 
519 Vö. Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 464.o. 
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denegare). A korábban beperelt, (és teljesítő) kezes főadóssal szembeni 

perindítása során (amikor a beneficium cedendarum actionum következtében 

végül a hitelező által őrá engedményezett keresettel kívánt élni, mely 

engedményezést korábban maga a praetor kényszerítette ki a kezessel 

szembeni perben) ugyancsak a praetor döntött az engedményezett kereset 

kezes számára történő megadásáról, vagy annak megtagadásáról. Kérdés, hogy 

ennek során a praetor, aki a hitelezőt rákényszerítette a kereset 

engedményezésére, megtette volna-e ezt abban a tudatban, hogy később az 

engedményezett kereset megadását a kezes által a főadóssal szembeni perben 

úgyis meg kell tagadnia. Valószínűleg nem, így az engedményezés tényére, és 

az ennek causáját képező (kikényszerített) fiktív kereset-megvételre 

hivatkozva minden bizonnyal eltekintett a civiljogból fakadó 

keresetmegtagadási kötelezettségétől, s imperiumára támaszkodva megadhatta 

a kezesnek a keresetet. Minden valószínűség szerint utilis, vagy in factum 

actióként. Ami viszont gyakorlatilag nem más, mint a kereset in integrum 

restitutiója.  

 

Talán ennek igazolásaként is felhasználható a D.46,1,36 és ennek elemzése:  

 

D.46,1,36  

„Paulus 14 ad Plaut. – Cum is qui et reum et fideiussores habens ab uno ex 

fideiussoribus accepta pecunia praestat actiones, poterit quidem dici nullas 

iam esse, cum suum perceperit et perceptione omnes liberati sunt. sed non ita 

est: non enim in solutum accipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit, 

et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut praestet actiones.” 

 

A jelen kérdéskör számára több szempontból is fontos fragmentumban Paulus 

azt az esetet írja le, hogy a hitelező, akinek a főadóssal szembeni követeléséért 

több fideiussor vállalt kezességet, az egyik kezestől elfogadván a pénzbeli 

teljesítést, engedményezi a főadóssal és a kezestársakkal szembeni kereseteit a 

fizető kezesre. Azt lehetne mondani, hogy a keresetek már semmisek, mivel ha 
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a hitelező megkapja az őt megillető összeget, a teljesítés révén valamennyien 

szabadulnak, de nem így van. Mert a hitelező Paulus szerint a pénzt nem 

teljesítésként kapja, hanem mintegy az adóssal szembeni követelését adja el, 

és továbbra is bírni fogja a kereseteket, mert tartozni fog a fizető 

kezesnek a keresetek engedményezésével.
520

 

A szöveghely nemcsak az engedményezés időpontjának megállapítása 

szempontjából bír jelentőséggel,
521

 hanem érdekes annak utolsó része is.
522

 

Bár a szöveghelyből nem derül ki egyértelműen, hogy perbeli kényszer 

hatására, vagy önként kerül-e sor az egyik kezestárs teljesítésére, annyi 

bizonyos, hogy a kezes fizetését követően engedményezi rá a kezesre a 

hitelező a főadóssal és a kezestársakkal szembeni kereseteit. A Paulus tehát 

kijelenti, hogy a kezes teljesítését követően is a kezesre engedményezhetők a 

hitelezői keresetek. Itt tehát a hangsúly nem a litis contestatio, hanem a 

teljesítés kötelemszüntető hatásának kérdésén van, s attól tekintenek el az 

adásvételi fikció alkalmazásával, amelynek értelmében a kezes nem a saját 

kötelezettségét teljesítette, hanem a hitelező kereseteiért fizetett vételárat, így 

a teljesítéssel nem is szűntek meg az engedményezendő keresetek. S Paulus 

arra is felhívja a figyelmet, hogy a hitelezőnek azért maradnak meg a 

keresetei, mert felel a hitelezőknek azok engedményezéséért (ill. helytállással 

tartozik a keresetekért). Vagyis nem pusztán azért maradnak meg a hitelező 

keresetei, mert eladta a kereseteket az adásvételi fikció értelmében a fizető 

kezesnek, s így eltekintenek a teljesítés keresetmegszüntető hatásától (mert a 

fikció értelmében elvileg nem is teljesítették a kezesi tartozást, hanem csak 

                                                             
520 A szöveghely vége akként is fordítható, hogy „továbbra is bírni fogja a kereseteket, mert 

szolgáltatnia kell a kereseteket a fizető kezes részére. (Vö. Mayr: SZ. 42., 216.o.) 
521 Ebben az összefüggésben a későbbiekben részletes vizsgálatra kerül a szöveghely. 
522 A modern irodalomban alapvetően elfogadott a szöveghely eredetisége (Vö. Medicus: Der 
fingierte Klagenkauf…, 393.o.) Wesener, Medicus és Reichard is egyetért ezzel, de ők is 

interpoláltnak tartják a fragmentum „et ideo” kezdetű részét az abban található körben forgó 

bizonyítás („Zirkelschluß) miatt. (Vö. Wesener: Labeo 11., 348.o.; Medicus: Der fingierte 

Klagenkauf…, 393.o.; Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 264-265.o.) Emunds viszont 

úgy gondolja, hogy szó szerinti értelmezés esetében valóban nem megfelelő az utolsó mondat 

indoklása, azonban éppen a nyilvánvaló körben forgó bizonyítás miatt lehet jelentősége az utolsó 

mondatnak. Egyrészt elképzelhető, hogy ez azt hivatott kiemelni, hogy az adásvételi fikció csak leírja 

a cessioregresszt, de nem ez hozza azt létre, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy ez retorikus ellenérv 

volt az ellenkező állásponttal szemben, amely szerint az engedményezést a fizetés előtt véghez kellett 

vinni, vagy azt legalább ki kellett kötni. (Emunds: Solvendo…, 71.o.) A szöveghely részletes 

elemzését és az interpolációjával kapcsolatos további álláspontokat lásd később. 
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megvették a főadós kereseteit) hanem további indokként szerepel az is, hogy a 

hitelező köteles a kezesre engedményezni a kereseteket. Úgy vélem, ezért az 

utolsó mondat valójában nem egy körben forgó bizonyítás, hanem egy további 

érvvel történő alátámasztása annak, hogy miért nem emésztődnek fel a 

hitelező keresetei a kezes teljesítésével. (Vagyis úgy tűnik, az adásvételi fikció 

önmagában nem elegendő indok a keresetek fennmaradásához, hanem szükség 

van arra is, hogy a hitelező helytállással tartozzon a keresetek 

engedményezéséért, ezért maradnak meg a keresetei.) 

Ha viszont ez az érv igazolja a keresetek fennmaradását a kezes teljesítése 

esetén, akkor véleményem szerint ugyanezen érv felhasználható arra is, hogy a 

praetor eltekinthessen a litis contestatio keresetmegszüntető hatásától. Hiszen 

egy kezessel szembeni per során alkalmazott beneficium cedendarum 

actionum esetében a praetor által kikényszerített (fiktív) kereset-eladás, és az 

ennek megvalósításaként alkalmazott engedményezés esetén is felel, ill. 

helytállással tartozik a hitelező a kezesnek a keresetekkel, ráadásul mindezt a 

praetori kényszer hatására teszi. Vagyis itt is ki lehetne jelenteni azt, hogy 

azért rendelkezik a hitelező (ill. valójában annak perbeli megbízottjaként a 

kezes) a keresetekkel, mert a hitelező helytállással tartozik a kezes irányába a 

keresetekért, tehát biztosítani kell számára azokat.  

 

4.1.5.3.4.3.5. A felek konszenzussal kizárhatták a litis contestatio 

keresetfelemésztő hatását?  

 

További megfontolandó körülményként merül fel az is, hogy a C.8,40(41),28-

ban Iustinianus arra a császári rendeletet megelőzően kialakult szerződéses 

gyakorlatra
523

 hivatkozik, amely szerint a felek gyakran megállapodtak abban, 

                                                             
523 Bár Iustinianus arról ír, hogy a fideiussio esetében is kialakult az a szerződéses gyakorlat, 

amelynek mintáját az a mandatum qualificatum esetében hozott megállapodás képezte, hogy a több 

megbízó esetében az egyikükkel szemben megindított per nem emészti fel a hitelezőnek a többi 

megbízóval szembeni kereseteit. S a fideiussióra vonatkozó ezen szerződéses gyakorlatra hivatkozva 

hozta meg azt a rendeletet a császár, hogy sem az egyik kezestárssal, sem a főadóssal szembeni 

keresetmegindítás nem fogja megszüntetni a többiekkel szembeni keresetét a hitelezőnek amíg a 

hitelező teljes kielégítést nem nyer. Ebből a rendeletből viszont joggal következtethetünk arra, hogy a 

fideiussio esetében a iustinianusi rendeletet megelőzően olyan szerződéses gyakorlat létezett, amely 

nemcsak azt zárta ki, hogy az egyik kezestárs elleni per feleméssze a hitelező másik kezestárs elleni 
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hogy kizárják magukra nézve a kezes, ill. a főadós kötelemből történő 

szabadulását az electio, vagyis a hitelező által egyikükkel szemben megindított 

per (litis contestatiója) révén, s mind a kezes, mind pedig a főadós csak a 

hitelező teljes kielégítésével szabadulhat a kötelemből.
524

 Ebből kiderül, hogy 

a hitelező választásával történő liberatio diszpozitív szabályként érvényesült, 

vagyis a felek egyező akarattal eltérhettek annak alkalmazásától. 

 

Így tehát egy ilyen (előzetes) megállapodás esetében nem volt akadálya annak, 

hogy a beperelt kezes megindítsa a főadóssal szemben a hitelező által rá 

engedményezett kereseteket. 

Kérdés, hogy abban az esetben, ha a felek között korábban nem került sor (a 

főadós közreműködésével) egy ilyen előzetes megállapodásra, amely kizárta 

volna a főadós ipso iure liberatióját a kezessel szembeni perindítás révén, a 

főadós erre vonatkozó kifejezett akaratnyilatkozata hiányában is lehet-e 

feltételezni (esetleg fikcionálni) a főadós beleegyezését abba, hogy mindketten 

csak a hitelező kielégítésével szabaduljanak a kötelemből, s így a vele 

szembeni kereset fennmaradhasson, s azt a kezesre lehessen engedményezni, 

ill., hogy szükség volt-e egyáltalán a főadós beleegyezésére.  

A beneficium cedendarum actionum következtében a keresetét engedményező 

hitelező és a kezes mintegy ráutaló magatartással megegyeztek a kereset 

fennmaradásában (különben nem lenne értelme a kereset adásvételének), a 

kettejük közötti megállapodás azonban egy harmadik személyre is kihatott (a 

főadósra). Bár elvileg két fél megállapodása egy harmadik személyre annak 

hozzájárulása nélkül nem róhatna kötelezettséget, mivel a kezességvállalás a 

főadós érdekében jött létre, nem elképzelhetetlen, hogy ebben az esetben 

méltányossági szempontból el lehetett tekinteni ettől az elvtől, s feltételezni 

lehetett a főadós beleegyezését abba, hogy adott esetben a kezes léphessen fel 

                                                                                                                                                                             
keresetét, hanem a főadóssal vagy a fideiussorral szembeni keresetindításnak is ki kívánták zárni 

szerződéséses úton a keresetfelemésztő hatását. A mandatum qualificatum esetében azért említette 

Iustinianus csupán a több megbízóra vonatkozó konszumáló hatást kizáró szerződéses gyakorlatot 

mintaként, mert köztudott módon a megbízóval (kezes) és a főadóssal szembeni keresetek nem 

konkuráltak egymással választólagosan.  
524 Keller úgy véli, hogy ilyen szerződéses megállapodás valószínűleg csak a posztklasszikus korban 

jelent meg. (Vö. Keller: Ueber Litis Contestation…, 562-563.o.) 
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a vele szemben a hitelező által rá engedményezett keresettel. Sőt, mivel a 

kereset fennmaradása valójában mégsem jelent többletkötelezettséget a 

főadósra nézve – hiszen számára mindegy, hogy a hitelező indít-e keresetet 

vele szemben, vagy a kezes – még valószínűbb, hogy nem is volt szükség a 

hozzájárulására (ill. annak fikcionálására sem). Ugyanis a hitelezőnek és a 

kezesnek a engedményezésben megnyilvánuló ráutaló magatartással történő 

megállapodása arról, hogy a főadós csak a solutióval szabadul, nem pedig az 

electióval, valójában nem hozza hátrányosabb helyzetbe a főadóst, s nem is ró 

rá többletkötelezettséget, hanem pusztán egy (a kezessel szembeni) 

méltánytalan előnytől fosztja meg őt, amivel azonban nem is számolhatott 

teljes bizonyossággal, hisz teljesen a hitelező önkényétől függött, hogy az 

vele, vagy a kezessel szemben indít-e pert. Ráadásul míg a kezes a főadós 

érdekében járt el a kezességvállalás során, ugyanez nem mondható el a 

főadósról. Így inkább védendő a kezes érdeke a főadóséval szemben, mint 

fordítva.  

Tehát feltételezhető, hogy a főadós beleegyezésétől (sőt tudomásától) 

függetlenül fennmaradhatott a hitelezőnek a főadóssal szembeni keresete a 

beneficium cedendarum actionum következtében megvalósuló engedményezés 

és az ennek alapjául szolgáló kikényszerített fiktív kereset-adásvételben 

megnyilvánuló ráutaló magatartás révén.  

 

4.1.5.3.5. Részösszegzés 

 

Összegzésként tehát elméletileg három megoldás volt elképzelhető a litis 

contestatio keresetfelemésztő hatásának kiküszöbölésére, ha a per nem ért 

véget az in iure szakaszban:  

1. Az engedményezésre nem mandatum agendi, hanem egy puszta 

megállapodáson alapuló utilis actio formájában került sor még a per in iure 

szakaszában. Ez azonban csupán Antoninus Pius korától kezdődően volt 

lehetséges és a források terminológiája valamint időbelisége sem teljesen 

támasztja alá ezt az elméletet.  
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2. Az engedményezésre a per során bármely szakaszban (s elméletileg 

bármilyen formában) sor kerülhetett, ha az engedményezett keresetet utóbb a 

praetori imperiumra támaszkodva restituálták egy utilis actio, vagy esetleg egy 

in factum actio formájában. Ez a legvalószínűbb megoldás. 

3. Végül, ha figyelembe vesszük, hogy a litis contestatio kötelemszüntető 

hatása a vizsgált iustinianusi forrás tükrében pusztán diszpozitív jellegű volt, s 

ettől egyező akarattal eltérhettek a felek, nem tartom kizártnak, hogy az erre 

vonatkozó megállapodás során (tekintettel a kezes védendőbb helyzetére a 

főadóséval szemben) eltekinthettek a főadós kifejezett hozzájárulásától is.  

 

Az elemzések során érdekes megfigyelni, hogy bár a Iustinianust megelőzően 

is alkalmazott beneficium cedendarum actionum ténye általánosan elismert, s 

tankönyvekben is communis opinióként szereplő információ,
525

 mennyire 

kevés eredeti forrás áll e tekintetben a rendelkezésünkre, amelyekből a 

beneficium alkalmazásának módjára egyértelmű következtetéseket lehetne 

levonni. Így ezek hiányában pusztán dogmatikus eszmefuttatásokra, s 

esetleges megoldások valószínűsítésére nyílik mód, biztos válaszok adására 

azonban nem vállalkozhatunk.  

 

Nem csupán a litis contestatio keresetmegszüntető hatása jelentett azonban 

egy nehezen megfejthető dogmatikai kérdést az engedményezés kapcsán, 

hanem a kezes teljesítése is, amennyiben a hitelező keresetének 

engedményezésére a solutiót követően kerítettek sort. A következő 

alfejezetben ennek a kérdésnek a részletes vizsgálata következik. 

  

                                                             
525 Vö. Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 442.o.; Benedek – Pókecz Kovács: Római 

magánjog, 328.o.; Bessenyő: Római magánjog, 452-453.o.; Marton: A római magánjog…, 232.o.; 

Talamanca: Istituzioni…, 605.o.; Burdese: Manuale…, 557.o.; Bonfante: Corso di diritto romano, 

162.o.; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 329.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches 

Recht, 291.o.; Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 360.o. 
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4.1.6. A kereset engedményezésének időpontja (a solutio viszonylatában) 

 

4.1.6.1. Egymásnak ellentmondó jogtudósi vélemények (D.46,3,76 és 

D.46,1,36) 

 

Az ún. beneficium cedendarum actionum alapötletét tehát – amint arról 

korábban már szó esett – az a méltányossági megfontolás képezte, hogy mivel 

a hitelező kielégítést nyert, amikor a kezes fizetett neki – aki ennek során bár 

látszólag a saját kötelezettségének tett eleget, valójában egy idegen 

kötelezettséget teljesített –, úgy méltányos, hogy a hitelező a főadóssal 

szembeni kereseteit a kezesre engedményezze.
526

 

Erre az adásvétel fikciójának alkalmazásával nyílhatott mód, melynek 

értelmében a fideiussor teljesítése nem egy átvállalt kötelezettség teljesítését 

jelentette, hanem azt a hitelezőnek a főadóssal szemben rendelkezésére álló 

keresetéért fizetett vételárként fogták fel.  

Azzal kapcsolatban általában azonos állásponton vannak a jogtudósok, hogy 

nem volt akadálya annak, hogy a hitelező a kezesre engedményezze a 

főadóssal szembeni keresetét, ha a kezes még nem fizetett. Sőt erre abban az 

esetben is lehetőség volt, ha a fizetést megelőzően, vagy legalábbis azzal 

egyidejűleg – akár formátlanul is – megállapodtak az engedményezésben. 

Ezzel szemben viszont az már nagyon vitatott kérdés, hogy akkor is lehetőség 

volt-e a főkötelemből származó kereset engedményezésére, ha a kezes már 

fizetett, és elmulasztották azt megelőzően, vagy legalább azzal egyidejűleg 

egy pactumban a cessio kikötését. 
527

 A mandatum qualificatumnál ez nem 

jelentett problémát, de a fideiussio esetében már sokkal inkább. Ez utóbbi 

kezességi formával kapcsolatosan Modestinustól és Paulustól származik a két 

klasszikus, de ellentétes válasz a fenti kérdésre.
528

 

                                                             
526 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 402.o. 
527 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 408.o., 413-414.o. 
528 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 51-52.o. A szöveghelyek részletes exegéziséről lásd korábban 

Újvári: Engedményezés és kereset-felemésztődés…, 113-131.o. 
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Modestinus szerint az engedményezésre vagy a teljesítés előtt kellett sort 

keríteni, vagy legalább egy cessiót célzó előzetes pactumot kellett kötni a 

feleknek ahhoz, hogy a keresetet később engedményezni lehessen, ennek 

hiányában ugyanis megszűnik a kereset, így nincs mit engedményezni:
529

  

 

D.46,3,76  

„Modestinus 6 resp. – Modestinus respondit, si post solutum sine ullo pacto 

omne, quod ex causa tutelae debeatur, actiones post aliquod intervallum 

cessae sint, nihil ea cessione actum, cum nulla actio superfuerit: quod si ante 

solutionem hoc factum est vel, cum convenisset, ut mandarentur actiones, tunc 

solutio facta esset mandatum subsecutum est, salvas esse mandatas actiones, 

cum novissimo quoque casu pretium magis mandatarum actionum solutum 

quam actio quae fuit perempta videatur.” 

 

Modestinus responsuma szerint, ha mindazt, ami a gyámsági jogviszonyból 

kifolyólag teljesítendő, mindenféle (előzetes) pactum nélkül teljesítették, és a 

solutiót követően a kereseteket egy idő múlva engedményezték, ezen 

engedményezésnek semmi hatása nem lesz, mert nem maradt fent kereset. Ha 

ez (az engedményezés) a solutio előtt történik, vagy megállapodnak, hogy 

engedményezni kell a kereseteket, és aztán történne meg a solutio, majd pedig 

az engedményezés, érvényesek (léteznek) az engedményezett keresetek, mert 

az utóbbi esetben is sokkal inkább az engedményezett keresetekért fizettek 

vételárat, mint hogy a korábban létező kereset megsemmisülni látszana. 

 

A forrás a fideiussorra vonatkozó cessio-joghoz kapcsolható, de csak 

közvetetten, analógia révén, mivel a több gyám esetét taglalja. Az 

engedményezés lehetővé tétele érdekében Modestinus az adásvétel fikcióját 

alkalmazza.
530

  

                                                             
529 Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 15.o. 
530 Levy: Sponsio…, 197-199.o. 
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A tényállás szerint a korábbi gyámolt a gyámsági jogviszony alapján indít 

keresetet, ami alapján teljesítik mindazt, ami a gyámsági jogviszonyból 

kifolyólag teljesítendő. Bár a szöveg kifejezetten nem említi, de a római 

jogászok többsége
531

 szerint Modestinus a több gyám
532

 esetéről ír.  

Véleményem szerint is egyet kell érteni ebben az esetben a communis 

opinióval. Az a megoldás ugyanis nem jöhet szóba, hogy a gyám a gyámolt 

adósai helyett fizetett a gyámoltnak a gyámsági jogviszony alapján, és a velük 

szembeni kereseteket kellene a gyámoltnak a gyámra engedményezni. Ebben 

az esetben ugyanis fel sem merülhetne az a kérdés – amely a szöveghely 

központi kérdése –, hogy mikor, illetőleg milyen feltételek mellett kell 

engedményezni a kereseteket ahhoz, hogy azok a gyám teljesítése révén ipso 

iure ne semmisüljenek meg. Hiszen a gyám és a gyámolt adósai nem 

egyetemleges adósok, így a gyám teljesítése semmiképpen sem szünteti meg 

automatikusan a gyámoltnak az adósokkal szembeni kereseteit, ezért azok 

engedményezésére bármikor lehetősége lenne a gyámoltnak. Ezt a 

megállapítást támasztja alá a következő, Papinianustól származó szöveghely 

is, amely a mandatum qualificatum és a gyámság között von párhuzamot: 

 

D.46,3,95,10  

„Papinianus 28 quaest. – Si mandatu meo Titio pecuniam credidisses, 

eiusmodi contractus similis est tutori et debitori pupilli: et ideo mandatore 

convento et damnato, quamquam pecunia soluta sit, non liberari debitorem 

ratio suadet, sed et praestare debet creditor actiones mandatori adversus 

debitorem, ut ei satisfiat. et hoc pertinet tutoris et pupilli debitoris non fecisse 

                                                             
531Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II, 
2482.o.; Meier: Gesamtschulden, 562.o.; Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 285.o.; Hasenbalg: 

Die Bürgschaft…, 414.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 1851, 535.o.; Demangeat: Des 

Obligations solidaires…, 241-242.o.; Binder: Die Korrealobligationen…, 147.o.; Tielsch: Zur 

Lehre…, 17.o.; Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 18.o.; Brockhues, 

Rechte…,29.o. von Savigny: Das Obligationenrecht…, I. Bd., 255.o.; Seiler: Der Tatbestand…, 

179.o.; Schulz: Rückgriff und Weitergriff, 21.o. Korábban (1907) Levy azt is elképzelhetőnek tartotta, 

hogy a forrás a D.46,6,12-höz hasonlóan a fideiussores tutorum esetéről szól (Levy: 

Sponsio…,198.o.), de a későbbi művében (1918) már ő is a több gyám esetére hozza fel példaként a 

fenti szöveghelyet (Levy: Die Konkurrenz…223.o.). 
532 Szintén a több gyámmal kapcsolatos engedményezésre vonatkoznak az alábbi szöveghelyek is: 

D.27,3,21; D.27,3,1,13; D.27,3,1,18; C.5,58,2 
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comparationem: nam cum tutor pupillo tenetur ob id, quod debitorem eius non 

convenit, neque iudicio cum altero accepto liberatur alter nec, si damnatus 

tutor solverit, ea res proderit debitori: quin etiam dici solet tutelae contraria 

actione agendum, ut ei pupillus adversus debitores actionibus cedat.  

 

Papinianus a szöveghelyben
533

 a mandatum qualificatumot a gyám és a 

gyámolt adósa közti viszonyhoz hasonlítja. (Ugyanis a gyámolt és a hitelező-

megbízott is egy olyan követelés hitelezői, amelyért a főadóson kívül 

szubszidiáriusan egy másik személy is felel.)
534

 A gyámságot az analógia 

alapjául véve mondja ki azt, hogy ha a megbízó-kezest a megbízott-hitelező 

beperli és előbbit a perben marasztalják, ezáltal a főadós nem szabadul a 

kötelemből, még akkor sem, ha a megbízó ki is fizeti a tartozást, hanem a 

hitelezőnek (megbízott) a megbízóra (kezesre) kell engedményeznie a 

főadóssal szembeni kereseteit, hogy az kielégítést nyerhessen. Ugyanígy 

történik a gyám és a gyámolt adósának viszonyában is, mert ha a gyám azért 

tartozik a gyámoltnak, mert nem perelte be az utóbbi adósát, akkor, ha az 

egyikőjük perbe bocsátkozott, a másik attól még nem szabadul, mint ahogyan 

az a tényállás sem válik az adós javára, ha a gyámot marasztalják, és az 

kifizeti a tartozást. Sőt ebben az esetben azt szokás javasolni, hogy a gyám 

perelje be az actio tutelae gestae contrariával a gyámoltat, hogy az 

engedményezze rá az adóssal szembeni keresetét. 

Ennek oka, hogy mindkét tényállás esetében függetlenek egymástól a 

keresetek. A hitelező-megbízott főadóssal szembeni keresete a megbízó-

kezessel szembeni keresetétől (actio mandati contraria), és a gyámoltnak az 

adósával szembeni keresete a gyámmal szembeni keresetétől (actio tutelae 

gestae directa).
535

 

Láthatjuk tehát, hogy ha Modestinusnál is egy, az utóbbihoz hasonló 

tényállásról lenne szó, fel sem merülne az a kérdés, hogy mikor kell 

                                                             
533 A szöveghely részletes vizsgálatát, különösen a mandatum qualificatum kérdéskörében lásd 

később.  
534 Wacke: SZ. 124., 117.o. 
535 Wacke: SZ. 124., 117-118.o. 
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engedményezni a kereseteket, mert ebben az esetben a gyám teljesítése nem 

emésztené fel a gyámoltnak az adósával szembeni keresetét,
536

 szemben azzal 

a tényállással, midőn több, egyetemleges adósként helytállásra kötelezett 

gyám közül az egyik fizeti ki a teljes tartozást a gyámoltnak.  

Visszatérvén tehát a számunkra az engedményezés időpontja szempontjából 

releváns, Modestinustól származó szöveghelyhez, a D.46,3,76-ban a 

tényállásvariánsok annak megfelelően alakulnak, hogy mikor kerül sor a 

teljesítésre, illetve a keresetek engedményezésére. Modestinus szerint, ha a 

gyámok közül az egyik anélkül teljesíti a volt gyámolt követelését, hogy a 

fizetést megelőzően követelte volna a többi gyámmal szembeni keresetek 

engedményezését, vagy legalábbis egy ilyen engedményezésről megállapodtak 

volna, akkor később már nem kerülhet sor a cessióra, mert a teljesítés által 

megszűntek az engedményezendő keresetek (8. ábra). Egy olyan követelést 

pedig, amely már nem létezik, nem lehet engedményezni. Ha azonban a 

teljesítés előtt engedményezték a keresetet (9. ábra), vagy legalábbis 

megállapodtak az engedményezésről a teljesítés előtt (10. ábra), akkor a 

későbbi teljesítés nem szünteti meg a keresetet, ebben az esetben a teljesítő 

                                                             
536 Hiszen a gyámolt adósa és a gyám között nem áll fent egyetemlegesség. (Vö. Demangeat: Des 

Obligations solidaires…, 240-241.o.) Hasonlóképpen vélekedik Jan Wacke is. Szerinte abban az 

esetben, ha a gyám felróhatóan nem perli be időben a gyámolt adósát, akkor sem a gyámmal szemben 
annak culpa in exigendója miatt megindított kereset litis contestatiója, sem pedig a gyám solutiója 

nem emészti fel a gyámoltnak az adósával szembeni keresetét. Ehhez ugyanis az kellene, hogy de 

eadem re típusú keresetekről legyen szó. Vagyis ugyanaz legyen a keresetek oka, vagy célja. Ez a 

feltétel azonban ebben az esetben nem áll fent, mivel a gyámoltnak az adósával szembeni keresete 

valamilyen kötelmi jogviszonyon alapul, a gyámmal szembeni actio tutelae pedig a gyámolt és a 

gyám közötti gyámsági (ügyviteli) jogviszonyon. A keresetek célja is eltér egymástól: az adóssal 

szembeni kereset célja, az adós tartozásának behajtása, a gyámmal szembeni kereseté viszont a kezelt 

gyámolti vagyon kiadása, ill. a kötelességsértő vagyonkezelés miatti kártérítés. A gyám teljesítése 

pedig azért nem mentesíti a főadóst, mert nem lehet vélelmezni, hogy a gyám azzal a szándékkal 

teljesítene, hogy mentesítse az adóst a kötelemtől. Továbbá a gyám teljesítése nem jelenthet előnyt az 

adós számára, így utóbbi sem ipso iure, sem per exceptionem nem szabadul a kötelemből a gyám 
teljesítése révén. Így a gyámolt keresete továbbra is megmarad a gyámolt adósával szemben. Azonban 

a gyámolt nem hajthatja be a követelést a gyámtól és az adósától is, így az adósával szembeni 

keresetet a gyámra kell engedményeznie, amit a gyám az actio tutelae gestae contraria révén 

követelhet a gyámolttól. A gyámolt köteles ebben az esetben a fizető gyámra engedményezni az 

adósával szembeni keresetet. Egyrészt, hogy a gyámolt ne gazdagodjon, másrészt hogy a gyám 

„kiadásai” megtérüljenek. Az engedményezésre a gyámmal szemben megindított per (actio tutelae 

gestae directa) során is rákényszeríthetné a bíró a gyámoltat, de ezt nem köteles megtenni. Egyrészt 

pergazdaságossági szempontok is indokolhatják ennek az elmaradását, másrészt pedig így kivédhető, 

hogy a gyám az engedményezés révén megszerzett keresettel még a saját teljesítése előtt perelje a 

gyámolt adósát, s így a gyám fizetésképtelenségének kockázata a gyámoltat terhelje. (Vö. Wacke: SZ. 

124., 117-125.o.) 
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gyám nem a gyámságból eredő tartozást egyenlítik ki, hanem a fizetés sokkal 

inkább az engedményezendő követelésért kifizetett vételárnak tekintendő.
537

 

 

8. ábra  fizetés  engedményezés   

       

       

(sikertelen engedményezés) 

 

       

9. ábra  engedményezés  fizetés   

       

       

       

(sikeres engedményezés) 

 

       

10. ábra  pactum de 

cedendo 

 fizetés  engedményezés 

       

       

(sikeres engedményezés) 

 

Modestinus-szal ellentétben azonban Paulus az engedményezést a kezes 

fizetését követően mindenféle előzetes megállapodás hiányában is 

lehetségesnek tartja, amit a következő szöveghely igazol:
538

 

 

D.46,1,36  

„Paulus 14 ad plaut. – Cum is qui et reum et fideiussores habens ab uno ex 

fideiussoribus accepta pecunia praestat actiones, poterit quidem dici nullas 

iam esse, cum suum perceperit et perceptione omnes liberati sunt. sed non ita 

est: non enim in solutum accipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit, 

et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut praestet actiones.” 

                                                             
537 Tielsch: Zur Lehre…, 17.o.; Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 285-287.o. Briguglio úgy 

véli, hogy az engedményezésnek a teljesítéssel egyidejűleg kellett történnie, s ez csupán kivételesen 

fordulhatott elő előzetes megállapodás eredményeképpen ebben a jogesetben. Briguglio szerint az 

előzetes megállapodásnak önkéntesnek kell lennie (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 
286.o.), Provera szerint viszont az előzetes megállapodás lehet kikényszerített is. (Vö. Provera: 

Riflessioni…, 644.o.) Csak előzetes megállapodás alapján van helye ez engedményezésnek Seiler 

szerint is. (Vö. Seiler: Der Tatbestand…, 160-162.o.) Provera Diocletianus egy rendeletében 

(C.8,39(40),1(2)) annak bizonyítékát látja, hogy a teljesítő egyetemleges adóstárs cessio actionumra 

tarthatott igényt a fizetést követően is. S úgy látja, hogy ez a megoldás egy radikális módosulását 

idézte elő a korábbi uralkodó nézetnek, melyet a Modestinus (D.46,3,76) által kifejtett álláspontban 

vél felfedezni. „Ma tale soluzione comportava una radicale modifica della precedente disciplina 

normativa.” (Vö. Provera: Una costituzione…, 2504.o.) 
538 Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 15-16.o.; Dieckmann: Der 

Derivativregreß…, 51.o.; Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 404.o. A szöveghely részletes 

vizsgálatát lásd Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 271-278.o. 
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Paulus – mint már láttuk – azt az esetet írja le, hogy a hitelező, akinek a 

főadóssal szembeni követelésért több fideiussor vállalt kezességet, az egyik 

kezestől elfogadván
539

 a pénzbeli teljesítést, engedményezi a főadóssal és a 

kezestársakkal szembeni kereseteit a fizető kezesre. Azt lehetne mondani, 

hogy a keresetek már semmisek, mivel ha a hitelező megkapja az őt megillető 

összeget, a teljesítés révén valamennyien szabadulnak, de nem így van. Mert a 

Paulus szerint a hitelező a pénzt nem teljesítésként kapja, hanem mintegy az 

adós tartozását adja el, és így továbbra is bírni fogja a kereseteket, mert 

tartozni fog a fizető kezesnek a keresetek engedményezésével. 

A fenti szöveghely értelmében a cessióra már a hitelező kielégítését követően 

is sor kerülhetett (11. ábra), és Paulus ezt a lehetőséget nemcsak a 

kezestársakkal, hanem a főadóssal szemben is biztosította a fizető kezes 

számára (nomen debitoris vendidit).
540

  

 

       

11. ábra  fizetés  engedményezés   

       

       

       
(sikeres engedményezés) 

 

Paulus azon az állásponton van, hogy a kezes részéről történő fizetés egészen 

pontosan nem a kezesi kötelem teljesítése, hanem a hitelező vételárat kap a 

kezestől, amelyért cserébe a főadóssal szembeni kereseteit rá kell 

engedményeznie.
541

 Vagyis szerinte abban az esetben is lehet engedményezni 

a hitelezőnek a főadóssal és a kezestársakkal szembeni kereseteit, ha a kezes 

anélkül fizetett a hitelezőnek, hogy a teljesítést megelőzően megegyeztek 

volna a keresetek engedményezéséről, mivel ebben az esetben sem a tartozás 

kifizetésének minősül a teljesítés, hanem azt a vételár megfizetésének kell 

tekinteni. Ugyanis ebben az esetben is úgy kell kezelni a helyzetet, mintha a 

                                                             
539 Az „accepta pecunia” ablativus absolutus jelzi, hogy a teljesítés után került sor az 

engedményezésre. (Vö. Dieckmann: Der Derivativregreß…, 51.o.; Medicus: Der fingierte 

Klagenkauf…, 404.o.; Zimmermann: The Law of Obligations, 135.o.) 
540 Schulz: SZ. 27., 101.o. 
541 Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 16.o. 
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fizető kezes nem fizetni kívánt volna, hanem az adott követelést szerette volna 

megvenni.
542

 

Látható tehát, hogy egy jelentős ellentmondás feszül a modestinusi és a 

paulusi szöveghelyben megfogalmazott álláspontok között. Az alábbiakban az 

ezen ellentmondás feloldását célzó főbb elméletek bemutatása következik. 

 

4.1.6.2. Az ellentmondás feloldását célzó elméletek 

 

4.1.6.2.1. A kereset engedményezésének feltételezése közvetlenül a kezes 

teljesítése előtt 

 

Paulus állítását Levy eleinte minden más forrás tartalmával teljesen szemben 

állónak tartotta, és számára az egyetlen lehetséges magyarázatnak a 

szöveghely interpoláltsága tűnt.
543

 Később azonban jelentős mértékben 

visszafogta a szöveghellyel szemben megfogalmazott kritikáját,
544

 és már nem 

kételkedett a forráshely valódiságában.
545

 Szerinte abban rejlik a megoldás, 

hogy az ablativus absolutus „accepta pecunia” nem zárja ki azt, hogy a 

keresetek engedményezésére „in continenti” közvetlenül a kezes teljesítését 

követően került sor, és nem egy bizonyos idő elteltével, ahogy arra 

Modestinus kifejezetten utal „post aliquod intervallum”.
546

 Medicus szerint 

azonban az „accepta pecunia” kifejezésből nem következik egyértelműen, 

hogy az engedményezésnek közvetlenül követnie kellett volna a kezes 

                                                             
542 Tielsch: Zur Lehre…, 18.o.; Emunds: Solvendo…, 71.o. 
543 Levy: Sponsio…, 199-205.o.; Burdese is interpoláltnak tartja a szöveghelyet. (Vö. Burdese: 

Manuale…, 557-559.o.) 
544 Később már csak az „et perceptione”- mondatot és az „et ideo”-befejezést tartotta interpoláltnak. 
(Lásd Levy: Die Konkurrenz…,229.o.) 
545 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 393.o. Tartalmát tekintve klasszikusnak tekintik a 

szövegehelyet a következő szerzők: Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 272.o.; Frezza: Le 

garanzie personali, 182.o.; Provera: Riflessioni…, 624.o.; Wesener: Labeo 11., 348.o.; Schindler: 

Justinians Haltung…, 45-46.o.; Seiler: Der Tatbestand der negotiorum gestio…, 180.o., 206.o.; 

Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 393.o.; Emunds: Solvendo…, 71.o. Esetleg az utolsó szakaszát 

(„et ideo”) tartják iterpoláltnak: Frezza: Le garanzie personali, 182.o.; Wesener: Labeo 11., 348.o.; 

Schindler: Justinians Haltung…, 45-46.o. 206.o.; Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 393.o.; 

Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 264.o. és talán Briguglio is, de ő ezt nem tartja 

lényegesnek (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 272.o.).  
546 Levy: Die Konkurrenz…,229.o.; Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 404.o. 
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teljesítését, s ha ez szükséges feltétel lett volna, Paulus nem hallgatott volna 

róla.
547

 

 

4.1.6.2.2. Egy pactum de cedendo kötésének feltételezése a teljesítést 

megelőzően 

 

Mühlenbruch azon az állásponton van, hogy ha a kezes nem kötött legalább 

egy pactum de cedendót a teljesítés előtt, akkor nem volt több eszköz a 

számára, amivel az engedményezést kikényszeríthette volna.
548

 Ezért úgy 

kívánja feloldani a két szöveg közötti ellentmondást, hogy felteszi: Paulus is 

ugyanabból az alaphelyzetből indul ki, mint Modestinus, vagyis feltételezi, 

hogy a kezes és a hitelező ebben az esetben is kötött egy pactum de cedendót 

még a kezes teljesítése előtt, csak Paulus erről a tényről nem tesz említést. 

Máskülönben ugyanis szerinte a követelés megszűnt volna a fizetés révén.
549

  

Ezzel az elmélettel kapcsolatban azonban több probléma is felmerül. Az első 

és legfontosabb az, hogy Mühlenbruch olyasmit is beleért a szöveghelybe, 

amit az nem tartalmaz. Ezen kívül az is alappal feltételezhető, hogy Paulus 

nem mulasztotta volna el egy ilyen fontos körülmény megemlítését.
550

 Az az 

indokolás sem helytálló, hogy azért kell feltételezni egy cessióról szóló 

korábbi megállapodás meglétét, mert különben a fizetéssel megszűnne a 

tartozás, és nem lenne lehetőség a kereset engedményezésére. Ha ugyanis azt 

állítanánk, hogy a kezes fizetése révén a hitelező főadóssal szembeni keresete 

megszűnik, akkor a fizetés előtti engedményezés sem lenne lehetséges. 

Ugyanis akkor ebben az esetben is megszüntetné a későbbi fizetés a követelési 

jogot. Ezért a római jogászok nem vonatkoztathatták a kezes fizetését a 

                                                             
547 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 404.o. 
548 Mühlenbruch: Die Lehre…, 464-465.o. Mühlenbruch nyomán Briguglio is csak úgy tudja 

elképzeni a szöveghely értelmezését, ha feltételezi, hogy a felek között a kezes teljesítését megelőzően 

született egy megállapodás az engedményezésről. (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 

358.o.) 
549 Mühlenbruch: Die Lehre…, 446-447.o.; Tielsch: Zur Lehre…, 18.o.; Brockhues: Rechte…, 29.o.  
550 Brockhues: Rechte…, 29.o. 
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hitelező követelésére, ehelyett egy fikciót alkottak, és a fizetést a követelésért 

kifizetett vételárként értékelték.
551

  

Girtanner helyesen arra hívja fel a figyelmet, hogy nem arról van szó, hogy 

egy megszűnt követelés engedményezését lehetővé lehet-e tenni, hanem arról, 

hogy a jogrend az adott esetben a követelést megszűntnek tekinti-e, vagy 

minden esetben – még akkor is, ha a kezes előzetes megállapodás nélkül fizet 

– annak a fennmaradását kell fikcionálni. Itt nem a fizetés időpontján dől el a 

kérdés, hiszen a fizetés minden esetben megszüntetné a keresetet (így akkor is, 

ha egy előzetes megállapodással kikötnék az engedményezést), ha a jogrend 

nem tenne lehetővé ezekben az esetekben egy, a kereset megvételére 

vonatkozó fikciót.
552

 

 

4.1.6.2.3. A tényállások különbözősége 

 

Mások
553

 abban látják az ellentétes megoldások okát, hogy a két jogtudós 

eltérő válasza két egymástól eltérő helyzetre reagál, és a tényállások 

különbözőségéből fakad a vélemények teljes szembenállása. Míg Modestinus 

jogesetének középpontjában a több gyám közötti megtérítési viszony áll,
554

 

                                                             
551 Tielsch: Zur Lehre…, 20-21.o. 
552 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 536.o.; Tielsch: Zur Lehre…,21.o. 
553 A szerzők felsorolását lásd Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1.,  252.o. 
554 A több gyám közötti viszony többféleképpen alakulhatott. Azok a gyámok, akik közösen vitték a 

gyámolt ügyeit tutor gerensnek minősültek. Ehhez az is elég volt, hogy az egyik gyám a másiknak az 

egyedüli ügyvitelt megengedte. A tutores gerentes egyetemlegesen feleltek a gyámolt actio tutelae 

gestae directája esetén. Azok a gyámok, akik teljesen tartózkodtak az ügyviteltől szintén 

egyetemleges adósok voltak, de csak szubszidiáriusan feleltek. A klasszikus korban a több gyámra 

vonatkozó regresszjogot minden bizonnyal arra az esetre fejlesztették ki, amikor a vétlen gyámnak 

kellett felelnie gyámtársának felróható kötelezettségszegésért. (Később lehetséges, hogy abban az 

esetben is megadták, amikor mindkét gyámnak felróható volt a keletkezett kár, a dolus esetét kivéve. 

A források többnyire általánosan fogalmaznak a gyámtársakkal szembeni regresszjoggal 

kapcsolatban.) A megtérítési igény érvényesítésére kétféle jogeszközzel kerülhetett sor. Egyrészt a 
gyámolt által a fizető gyámra engedményezett actio tutelae segítségével (D.26,7,38; D.26,7,42; 

D.27,3,21; D.27,3,1,13-14; D.27,3,1,18; D.46,3,76; C.5,51,6; C.5,52,2pr; C.5,52,3; C.5,58,1; 

C.5,58,2), másrészt pedig egy, a gyám számára biztosított saját megtérítési keresetettel, egy actio 

utilis révén (D.3,5,29; D.27,3,1,13-14; C.5,58,2). Ezt a keresetet Antoninus Pius és az őt követő 

császárok eredetileg arra az esetre biztosították a gyámnak, amikor az elmulasztotta az 

engedményezés kérését a teljesítést megelőzően. Később azonban már a fizetés előtt is választhatott a 

gyám, hogy az engedményezést kéri-e a gyámolttól, vagy inkább az utilis actióra tart igényt 

(C.5,58,2). Az actio utilis jellege tekintetében megoszlanak a vélemények. Egyesek úgy gondolják, 

hogy egy actio negotiorum gestorum utilisról lehetett szó, mások szerint azonban (s ez tűnik 

valószínűbbnek) az a kereset inkább az actio tutelae mintájára kialakított utilis actio lehetett. (Vö. 

Seiler: Der Tatbestand…, 175-208.o., Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 659.o.) Ebben az 
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Paulusnál a fideiussor és a főadós viszonya a kiindulási pont.
555

 Ezen felfogás 

szerint egy korábbi engedményezésre csak több olyan főadósnál van szükség, 

akik között correalitas áll fent. Ilyen esetről ír Modestinus is. Mivel a 

correalitas egyetlen kötelmet jelent, amelyben több adós van egy oldalon, ha 

az egyik adós fizet, akkor feltételezni kell, hogy a teljes kötelmet meg akarta 

szüntetni. Ennek megfelelően megszűnik a tartozás, és már nincs lehetőség 

engedményezésre. Ha azonban a főadós mellett egy akcesszóriusan kötelezett, 

pl. egy kezes áll (D.46,1,36), akkor azt kell feltételezni, hogy a kezes csak a 

maga számára akar fizetni a teljesítéskor, így a főadós tartozása nem szűnik 

meg. Ezért egy korábbi megállapodás hiányában történő fizetést követően is 

érvényesen létrejöhet a cessio, mert a kezes teljesítése a keresetért kifizetett 

vételárnak tekintendő.
556

 

Ugyanakkor az utóbbi érveléssel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy miért 

ne lehetne az egyik gyám teljesítését is a többiekkel szembeni keresetekért 

kifizetett vételárnak tekinteni, ahogy a kezesség esetében is.
557

 Ha viszont a 

jog az egyik esetben elismeri az előzetes megállapodás nélküli, fizetés utáni 

cessio lehetőségét, akkor azt mért nem teszi a másik – igen hasonló – esetben 

is?
558

  

Brockhues szerint nem kell annyira szorosan értelmezni a több gyám esetét. 

Szerinte a megoldás a hasonló, rokon esetekre, így például a kezességre is 

alkalmazandó.
559

 

 

 4.1.6.2.4. Az önkéntes vagy kényszerből történő teljesítés különbségének 

feltételezése 

 

Schmid úgy véli, hogy a különbség abban áll, hogy míg Modestinusnál 

önkéntes ügyvitelről van szó – ezért ezt a szöveghelyet csak az ennek teljesen 

                                                                                                                                                                             
esetben Meier szerint nem csak az engedményezést fikcionálták, hanem a gyámtárssal szembeni, 

megszűnt kereset fennmaradását is. (Vö. Meier: Gesamtschulden, 561-564.o.) 
555 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1., 252.o., Bd. 2., 535.o. 
556 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1., 252.o.; Tielsch: Zur Lehre…, 19-20.o. 
557 Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 18.o. 
558 Tielsch: Zur Lehre…, 23-24.o. 
559 Brockhues: Rechte…, 29.o. 
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megfelelő esetekre lehetne kiterjeszteni –, addig Paulusnál a kezes 

kényszerből fizet, ezért egy nyilatkozat (pactum) hiányában is feltételezendő a 

kereset megszerzésére irányuló szándék, vagyis a kereset megvételére irányuló 

akarat, ami azt célozza, hogy a kereset teljesítés általi megszűnését 

megakadályozzák.
560

  

Ugyanakkor a paulusi szöveghelyből nem derül ki, hogy a kezes egy ellene 

indított per eredményeképpen kényszer hatására fizetett-e, vagy pedig önként 

teljesített. 

 

4.1.6.2.5. A főkötelem „mellékcéljának” feltételezése 

 

Van olyan elmélet is, amely ugyan helyesnek tartja a Paulusnál megjelenő 

eredményt, de az ennek eléréséhez alkalmazott eszközt, az adásvétel fikcióját 

nem tartja megfelelőnek, így más magyarázatot keres. Hartmann szerint, ha a 

kezes fizetését vételárként kellene felfogni, akkor korábban szükséges lett 

volna egy emptio venditio nominis, ez azonban hiányzott. Hartmann 

teóriájának lényege, hogy szerinte a kezes fizetése nem szüntette meg teljesen 

a főkötelmet, mivel annak nem a teljes célja, hanem csak az elsődleges célja 

teljesült. Ez az elsődleges cél a hitelező kielégítése. Azonban a kötelemnek 

van egy mellékcélja (Nebenzweck), ill. másodlagos célja is: a kötelemnek 

ugyanis nemcsak az lehet a funkciója, hogy a hitelezőt kielégítsék, hanem a 

kötelem a hitelezőtől független más személyek érdekét is szolgálhatja. 

Amennyiben a jogrend a kötelemnek egy ilyen további célját is elismeri, akkor 

az elsődleges cél megvalósulását követően is fenntarthatja pusztán a 

másodlagos cél érdekében, hogy ezáltal lehetővé tegye a kezesnek a főadóssal 

szembeni regresszigénye hatékonyabb érvényesítését.
561

 Hagemeister 

Hartmannal ért egyet.
562

  

 

                                                             
560 Schmid: Die Grundlehren der Cession…, 60-65.o.; Brockhues: Rechte…, 29-30.o. 
561 Hartmann: Die Obligation, 47-52.o.; Tielsch: Zur Lehre…, 23-24.o.; Hagemeister: Das beneficium 

cedendarum actionum…, 20-21.o.; Brockhues: Rechte…, 32.o 
562 Hagemeister: Das beneficium cedendarum actionum…, 20-21.o. 
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Mások szerint viszont az általános jogelvek alapján aggályos egy ilyen 

mellékcélt tulajdonítani egy kötelemnek. A kötelem tárgya mindig a 

szolgáltatás, amellyel tartoznak. Ha ezt teljesítik, akkor szükségszerűen 

megszűnik a kötelem. Ebből viszont az is következik, hogy ha több kötelem 

ugyanazon cél elérését szolgálja – ami a főkötelem és a fideiussio esetében is 

igaz – az egyik kötelem alapján történő teljesítéssel megvalósul a cél, és 

ezáltal szükségszerűen megszűnik a másik kötelem is. Másrészt egy fent 

nevezett mellékcél a fideiussoria obligatiótól teljesen idegen.
563

 Brockhues 

szerint pedig nincs is szükség egy ilyen konstrukcióra, mert ha méltányossági 

okokból meg akarjuk akadályozni a főkötelem megszűnését, akkor ehhez 

teljesen elegendő eszköz az adásvétel fikciója.
564

 

 

4.1.6.2.6. Az ún. fiktív cessio elmélete 

 

Girtanner úgy véli, hogy az adásvétel fikciójára támaszkodva a kezes esetében 

feltételezhető, hogy vissza szeretné kapni azt, amit kifizetett, méghozzá 

bármilyen jogilag lehetséges módon. Így azt is feltételezni kell, hogy 

megengedi, hogy bármely olyan módon értelmezzék a szándékát, ami lehetővé 

teszi a számára kedvező regressz alkalmazását (kivéve, ha animo donandi 

fizette ki a főadós tartozását).
565

  

Girtanner „Die Bürgschaft” című könyvének második kötete ugyanabban az 

évben (1851) jelent meg, mint Savignynak a „Das Obligationenrecht” című 

munkája. Ez utóbbiban Savigny említést tesz egy ún. fiktív cessióról,
566

 

amelynek értelmében abban az esetben, ha jogilag szükséges volt az 

engedményezés, anélkül, hogy a tényleges engedményezési aktusnak meg 

                                                             
563 Tielsch: Zur Lehre…, 25.o.; Brockhues: Rechte…, 32.o 
564 Brockhues: Rechte…, 32.o. Siber sem tartja megfelelőnek azt a feltételezést, hogy a kötelem kettős 

céljából eredne a kereset fennmaradása. (Vö. Siber: Der Rechtszwang…, 249-251.o.) 
565 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 535-538.o. 
566 Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II, 

2485.o.; Hawellek szerint a fiktív cessio elméletét – melynek értelmében a beneficium cedendarum 

actionum jogosultjának a fizetését úgy kell értelmezni, hogy annak révén ráutaló magatartással az 

engedményezésre irányuló jogát kívánja érvényesíteni – először a 16. században (Dumoulin, 

Pufendorf) dolgozták ki, a római jogtudósok azonban nem alkalmazták a fiktív cessio elméletét. (Vö. 

Hawellek: Die persönliche Surrogation, 22-23.o.) 
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kellett volna valósulnia, egy utilis actiót biztosítottak az engedményes 

számára, amellyel ő közvetlenül a saját nevében léphetett fel. (Ezt az utilis 

actiót ugyanazokkal a jogokkal és korlátozásokkal tudta az engedményes 

érvényesíteni, mint maga az eredeti hitelező, vagyis az engedményes ebben az 

esetben is ex exemplo creditoris perelhetett.) Ennek a fikciónak az a gondolat 

képezte az alapját, hogy egy mindenképpen kikényszeríthető cessiót úgy kell 

kezelni, mintha az megtörtént volna, ez a jogi szükségszerűség eredményezte a 

fiktív cessio kialakulását. A fiktív cessiót arra az időpontra kell vonatkoztatni, 

amikor a tényleges engedményezést ki lehetett volna kényszeríteni, vagyis 

nem a későbbi igényérvényesítés időpontjára. A források azonban csak néhány 

esetben tesznek erről említést, ilyen volt a megvásárolt örökség, a megvett 

követelés, illetve egy követelés fizetés helyetti átruházásának az esete is. 

Ugyanakkor Savigny szerint a klasszikus korban a fiktív cessio még nem vált 

általánossá, ez csak Iustinianus ideje alatt következett be.
567

 

Girtanner a Savignyéval egyező megközelítést alkalmazta, amikor kidolgozta 

elméletét. Eszerint abban az esetben, ha a hitelező beperli a fideiussort, ez 

utóbbinak rendelkezésére áll egy exceptio doli, amellyel kikényszerítheti a 

cessiót. Ugyanakkor a római jogban bizonyos esetekben
568

 kialakult az az elv, 

hogy ha a cessio kikényszeríthető lenne, akkor azt megtörténtként kellett 

fikcionálni. Ezen elv szerint a fenti fikció alapján a kezes abban a pillanatban, 

amikor az exceptio dolit igénybe vehetné, megszerzi a keresetet úgy, mintha 

azt rá engedményezték volna. Ebből viszont az következik, hogy nincs 

jelentősége a fizetés időpontjának, illetőleg annak, hogy ennek során a cessiót 

kikötötték-e, mert ezen fikció alapján az engedményezés már abban a 

pillanatban megtörténik, amelyik pillanatban a kezesnek igénye keletkezik az 

engedményezésre.
569

 

 

                                                             
567 von Savigny: Das Obligationenrecht…, I. Bd., 243-249.o. Wesenberg arra hívja fel a figyelmet, 

hogy a iustinianusi jog valóban megsokszorozta azoknak az eseteknek a számát, amikor a cessio legis 

bekövetkezhetett, de a fiktív cessiót csak Savigny tette általánossá. (Vö. Wesenberg: SZ. 67., 471.o.) 

Savigny elméletével szemben lásd Becker: Die cessio legis…, 25-34.o. A kérdéssel foglalkozik 

Bonfante: Corso di diritto romano,157-158.o. 
568 D.2,14,16pr.; C.4,39,5; C.4,39,7; C.4,39,8; C.4,39,9; C.4,10,2; C.4,15,5; C.6,37,18 
569 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 538-540.o. 
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4.1.6.2.7. A jogfejlesztés eltérő stádiumait fémjelző források, ill. egy ius 

controversum feltételezése 

 

A fenti jogtudósokhoz hasonlóan Hasenbalg sem kételkedik a Paulustól 

származó szöveghely eredetiségében, és úgy véli, hogy annak értelmezésekor 

nincs szükség arra, hogy bármiféle többletfeltételt hozzágondoljunk. Szerinte 

egyszerűen csak arról van szó, hogy ez a fragmentum az előzőekhez képest a 

fejlődés egy további lépcsőfokán helyezkedik el. A korábbi szöveghelyek 

tanúsága szerint a fideiussor teljesítésének a főadósi keresetre kiterjedő 

konszumpciós hatását sikerült kivédeni azzal a fikcióval, hogy a kezes a 

teljesítése során nem a saját kötelezettségét teljesítette, hanem a főadóssal 

szembeni kereseteket vásárolta meg a hitelezőtől, amihez elegendő volt egy 

puszta megállapodás is. Később pedig elég volt a kezes akaratnyilatkozata is, 

amely arra irányult, hogy a teljesítését ne a kezesi szerződésből fakadó 

szolgáltatása teljesítéseként, hanem a hitelező kereseteiért fizetett vételárként 

értékeljék. Ráadásul ez a nyilatkozat már nem feltételezte a hitelező 

egyetértését sem. Ehhez képest már csak egy lépésre volt szükség ahhoz, hogy 

ilyen előzetes nyilatkozat hiányában is lehetővé tegyék a kezesnek a főadósi 

keresetek megszerzését. Ehhez a lépéshez pedig – Hasenbalg szerint – egy 

törvényi vélelmet kellett megalkotni, amelynek értelmében a kezes igényt tart 

a hitelezőnek a főadóssal szembeni kereseteire, és az általa kifizetett összeget 

inkább az ezekért fizetett vételárként kell értékelni, mint a kezesi kötelemből 

származó kötelezettség teljesítéseként. Ez egy megdönthető vélelem, ha 

ugyanis a kezes kinyilvánítja, hogy nem igényli a főadóssal szembeni 

kereseteket, akkor azokat nem fogja megszerezni.
570

 

 

Siber szerint a D.46,1,36-ban Paulus által – Modestinus-szal szemben – az 

kerül megerősítésre, hogy a kezes teljesítése során előzetes megállapodás 

nélkül is feltételezni kell a causa emendi fennállását. S a hitelezőnek azért 

                                                             
570 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 414-419.o. 
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maradnak meg a keresetei, mert azok engedményezésére köteles, és így egy 

adásvételi szándék ennek kikötése nékül is vélelmezendő.
571

 

 

Kremer is hasonló véleményen van, mint Hasenbalg, ő is úgy véli, hogy a 

kezesnek később nem is kellett kifejezett szerződéssel magára 

engedményeztetnie a hitelezőnek a főadóssal szembeni kereseteit, mivel 

kétség esetén törvényi vélelem szólt a javára, miszerint a hitelező részére 

történő teljesítéssel megvette a keresetet.
572

 

 

Ha a kezes teljesítésének időpontjában a hitelezőnek még megvan a főadóssal 

szembeni keresete, akkor tehát a kezes Hasenbalg (valamint Kremer és Siber) 

szerint még abban az esetben is felléphet a főadóssal szemben a teljesítés után 

a hitelező keresetével, ha a kezes sem a fizetés előtt, sem azzal egyidejűleg 

nem kötött még egy pactumot sem, illetve nem nyilvánította ki az erre 

irányuló akaratát. Szerinte a fideiussor méltányossági okokból akkor is 

jogosult az engedményezésre, ha nem önként teljesített, hanem csak miután a 

hitelező keresetet indított ellene, függetlenül attól, hogy az exceptio 

cedendarum actionummal is védekezhetett volna.
573

 

Hasenbalg szerint tehát a kezes teljesítésekor a még meglévő keresetek 

engedményezési cselekmény nélkül szállnak át a kezesre. A kérdés csak az, 

hogy pontosan melyik időpontban száll át a kereset. Az átszállás időpontjaként 

egyaránt szóba jöhetne a kezes teljesítésének ideje és a kezesnek a főadóssal 

szembeni perindítása időpontja is. A fideiussor a fizetéssel szerzi meg látens 

módon a hitelező kereseteit, de csak azzal a feltétellel, hogy kinyilvánítja az 

arra irányuló akaratát, hogy igényt tart a keresetre. Ez ráutaló magatartással is 

történhet, ilyennek számít például a főadóssal szembeni keresetindítás.
574

 

                                                             
571 Siber: Der Rechtszwang…, 249-251.o. 
572 Kremer: Die Mitbürgschaft. 126-127.o. 
573 Hasenbalg. Die Bürgschaft..., 424-427.o. 
574 Hasenbalg: Die Bürgschaft..., 425-427.o. 
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Hasenbalg tehát úgy gondolja, hogy a két szöveghely nem ellentétes 

egymással, hanem összetartoznak, ugyanis együtt ábrázolják a beneficium 

cedendatum actionum két fejlődési fázisát.
575

 

 

Koban is hasonló álláspontot képvisel. Szerinte a két szöveghely a fejlődés 

különböző fokozatait jelenti, és a fejlettebb (paulusi) szinten már a kezes 

fizetésének tényéhez kapcsolódik a hitelező engedményezési kötelezettsége, s 

a kezes a fizetést követően is követelheti a keresetek engedményezését az 

alkalmazott adásvételi fikció értelmében.
576

  

 

Medicus a két szöveghely közötti ellentmondás megoldását pedig abban látja, 

hogy feltételezi ebben a tárgykörben is egy a klasszikusok közötti ius 

controversum (Klassikerkontroverse) létét. Szerinte eleinte csak 

visszafogottabb formában alkalmazták a regresszigényt szolgáló cessiót, csak 

meghatározott esetkörre,
577

 és időbeli korlátok között. Vagyis ha a kezes 

fizetett az engedményezés kikötése nélkül, megszűnt a főkötelem. Ez általában 

a fizető adós (kezes) körültekintésének hiánya miatt, vagyis az ő hibájából 

következett be, és az adóstársak (főadós) előnyére vált. Egyes kései klasszikus 

jogtudósok számára (ilyen volt Papinianus és Paulus, de Modestinus nem 

tartozott közéjük) ez a következmény nem volt elfogadható,
578

 és ezért 

megváltoztatták az álláspontjukat. A császári rescriptumokban
579

 viszont a 

megváltozott nézetek már nem jutottak érvényre, és továbbra is az az álláspont 

                                                             
575 Hasenbalg: Die Bürgschaft..., 419.o. 
576 Koban: Der Regress…, 6.o. 
577 Örököstársak, contutores, kezestársak, kezes és főadós viszonya, adótartozás esete, és a mandatum 

qualificatum esete. (Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 402.o.) 
578 D.15,1,32pr. 
579 C.5,58,1 – Imperatores Severus, Antoninus  

„Si pro iudicato contutore pecuniam solvisti, nullum iudicium tibi contra pupillum competit, ut 

delegetur tibi adversus liberatum actio. quod si nomen emisti, in rem suam procurator datus heredes 

eius iudicati poteris convenire.” (a. 201)  

C.8,40(41),11 – Imperator Alexander Severus  

„Cum alter ex fideiussoribus in solidum debito satisfaciat, actio ei adversus eum qui una fideiussit 

non competit. (1) Potuisti sane, cum fisco solveres, desiderare, ut ius pignoris quod fiscus habuit in te 

transferretur, et si hoc ita factum est, cessis actionibus uti poteris. quod et in privatis debitis 

observandum est.” (a 229)  

A szöveghely elemzésére lásd Provera: Riflessioni…, 635.o. 
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tükröződött bennük vissza, hogy ha a teljesítés előtt nem állapodnak meg az 

engedményezésben, azt követően már nem kerülhet sor a cessióra.
580

 

Medicus azt is kifejti, hogy az adásvétel fikciójának felfogása is más volt a két 

eltérő nézet esetében. Modestinusnál szükség volt a teljesítés előtt egy, az 

engedményezésről szóló conventióra. Ebben az esetben tehát volt egy 

tényleges megállapodás az engedményezésről, vagyis itt a megállapodásnak az 

adásvételkénti felfogása fiktív. Míg Paulusnál hiányzik a tényleges conventio a 

solutiót megelőzően, így itt maga az adásvétel fiktív.
581

 [Bár helyesebbnek 

tűnik az a megállapítás, hogy az első esetben a teljesítés vételárkénti felfogása 

fiktív, a másodikban pedig már az adásvételről szóló (előzetes) megállapodás 

léte is fiktív.] A források azonban nem utalnak arra, hogy a két nézet közötti 

                                                             
580 Emunds: Solvendo…, 71.o.; Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 404-405.o.; Zimmermann: The 

Law of Obligations, 135-137.o. Wesener azonban úgy véli, hogy az engedményezésnek még a 

teljesítés előtt kellett történnie. (Wesener: Labeo 11., 347.o.) Briguglio Medicus-szal ellentétben 

szintén tagadja, hogy lehetséges lett volna a fideiussor teljesítését követően (előzetes megállapodás 
nélkül) utólag a kezesre engedményezni a hitelező kereseteit, s szerinte az engedményezésre a kezes 

teljesítésével egyidejűleg kellett sort keríteni. (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 261.o., 

355-359.o.) Brigugilo szerint a D.46,1,17-ből is egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a kezes 

teljesítésének és az engedményezésnek egyidejűleg kell történnie. Azonban szerintem ez nem 

szükségszerű, mert ez a szöveghely minden valószínűség szerint a kezes perbeli marasztalásával 

összefüggően beszél a kereset engedményezéséről. Viszont így az ebből esetlegesen levonható 

következtetések nem feltétlenül irányadóak a kezes önkéntes teljesítése esetén történő cessióra. Knütel 

a Brigugliohoz írt recenziójában szintén túl merevnek tartja Briguglio azon felfogását, hogy az 

engedményezésnek a kezes teljesítésével egyidejűleg kellett történnie. Szerinte a kereset adásvételére 

vonatkozó ügyletet (mintegy a fizetés felfüggesztő feltételéhez kötött ügyletként) azokban az 

esetekben is feltételezni lehetett, amikor a felek már jóval a fizetést megelőzően megállapodtak a 

kereset engedményezésében. S azt sem tartja kizártnak, hogy a kereset megvételét utólag is 
feltételezni lehetett. Mindenesetre ő is úgy véli, hogy a jogtudósok ebben a kérdésben nem alakítottak 

ki egy egységes megoldást. (Vö. Knütel: SZ. 119., 607.o.) 
581 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 405.o. Emunds azonban úgy véli, hogy az adásvételi fikció-

megjelölés nem megfelelő Medicusnál abban az esetben, amikor a felek az engedményezésről szóló 

megállapodást kifejezetten a kereset megvételeként kötik meg, vagy kell megkötniük, ami Emunds 

szerint mind az önkéntes engedményezésnél, mind pedig a beneficium cedendarum actionumnál is 

több esetben előfordult. (C.8,40(41),14,1; C.5,58,1; D.46,1,17; D.20,5,2) Ezekben az esetekben 

maguk a felek hozzák fel ürügyül a kereset adásvételét (vagy önként, vagy kényszer hatására), hogy 

lehetővé tegyék az engedményezést. Még sarkosabban fogalmaz Reichard, aki szerint nem fikcióról 

van szó a C.5,58,1-ben, hanem egy önkéntes tényleges kereseteladásról, a D.46,1,16-ban pedig egy a 

fizetés előtt kikényszerített tényleges adásvételről. (Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 
262.o.) Emunds szerint ezzel szemben több szöveghelyben a konkrétabban nem minősített 

engedményezési megállapodásokat a jogtudósok értelmezték kereset-adásvételként. (D.27,3,21; 

D.46,3,76; D.50,15,5pr.) Ugyanakkor Emunds szerint ezekben az esetekben is inkább az elérni kívánt 

jogkövetkezményeknek megfelelő értelmezésen alapul az értelmezés, mint egy fikción. (Vö. Emunds: 

Solvendo…, 72.o.) Reichard azonban ezeknél a szöveghelyeknél már egyértelműen elismeri az 

adásvételi fikció alkalmazását. (Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 262.o.) 

Véleményem szerint azonban dogmatikailag helytálló a fentebbi esetekben is fiktívnek tekinteni a 

keresetek adásvételét, még akkor is, ha van egy tényleges (önkéntes, vagy kikényszerített) 

megállapodás a felek között a hitelező kereseteinek a kezes részére történő eladásáról, mert a kezes 

ténylegesen nem a keresetekért fizet vételárat, hanem a saját kötelezettségét teljesíti. (Később maga 

Emunds is az írja, hogy a jogrend fikcionálja a keresetek megvételét. Vö. Emunds: Solvendo…, 73.o.) 
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átmenetet az adásvételi fikciónak a megváltozott felfogása eredményezte 

volna.
582

 

 

Dieckmann előnyben részesíti azt a nézetet, hogy a fideiussor a teljesítést 

követően is követelheti az engedményezést. Az adásvételre vonatkozó fikció 

ugyanis kizárja azt a hatást, hogy a kezes fizetése révén a főadós is 

szabaduljon a kötelemből.
583

 

 

Emunds szerint Paulus a megtérítés érdekében egyszerűen „belefikcionálta” a 

fizetésbe a vételt, ezzel már teljesen eltávolodott a jogügylet általi 

cessioregressztől, és sokkal inkább a hitelezőt terhelő cessio legis
584

 

jelenségéhez közelített. Ebben az esetben ugyanis már sem az önkéntes, sem 

pedig a kényszerű engedményezési megállapodás nem szükséges, a kereset 

megvétele pedig teljesen fiktívvé válik. De ez valójában csak fokozatbeli 

eltérést jelent a beneficium cedendarum actionumtól és az önkéntes 

engedményezéstől. (Mivel az utóbbi esetekben bár valóban megállapodtak a 

felek a keresetek engedményezésében, de ennek a keresetek adásvételeként 

való értelmezése szintén egy jogi műfogáson alapul, amelynek értelmében az 

egyik esetben kényszerítik a feleket arra, hogy akarják megkötni az adásvételi 

szerződést, a másik esetben feltételezik a keresetek adásvételére irányuló 

akarat fennállását.)
585

 A paulusi véleményt elfogadó a megközelítés – annak 

ellenére, hogy nem feltétlenül képviseli az uralkodó álláspontot – mégis 

jobban megfelel a beneficium cedendarum actionum céljának, és az ezzel 

kapcsolatos fejlődési iránynak.
586

 

 

Hasonlóképpen vélekedik Reichard is, aki szerint a paulusi fragmentumban 

már egy valódi adásvételi fikcióról van szó, amelynek alkalmazása 

                                                             
582 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 405.o. 
583 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 51-52.o. 
584 Hasenbalg ezért beszél törvényi fikcióról. (Vö. Hasenbalg. Die Bürgschaft..., 418.o.; Kim: 

Zessionsregreß…, 28.o.) 
585 Emunds: Solvendo…, 72.o. De ez valójában csak fokozatbeli eltérést jelent a beneficium 

cedendarum actionumtól és az önkéntes engedményezéstől. (Vö. Emunds: Solvendo…, 72.o.) 
586 Kim: Zessionsregreß…, 27-28.o. 
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következtében annak, hogy a hitelező tulajdonképpen már felemésztődött 

keresetei a főadóssal és a kezestársakkal szemben továbbra is fennmaradjanak, 

immár nem képezi feltételét az, hogy a felek a kezes fizetése során 

megállapodjanak a kereset adásvételéről, vagy más módon megegyezzenek a 

kereset engedményezésében, hanem a szöveghely értelmében a fikció 

következtében a jogkövetkezmény ipso iure áll be, vagyis a keresetek minden 

további nélkül fennmaradnak, ha a kezes fizet.
587

 

 

Láthattuk tehát, hogy bár általánosan elismert volt a jogtudósok körében az a 

tény, hogy a fideiussor teljesítésével megszűnik a főkötelem is, ezt követően 

pedig már nem lehet szó a megszűnt főkötelemből eredő kereset 

engedményezéséről, a jogtudósok egy fikció alkalmazásával mégis 

megkerülték ezt az általános jogelvet, azért, hogy méltányossági okokból 

segíthessenek a kezesnek. A kezes fizetését és az engedményezést 

összekötötték egy ügyletben, és a kezes fizetését az engedményezendő 

keresetért fizetendő vételárnak tekintették. Jhering úgy véli, hogy a jogtudósok 

ennek során a cél érdekében „technikai kényszerhazugság”-hoz (technische 

Notlüge) folyamodtak. Stampe szerint a jogtudósok gyakran alkalmazták az 

adásvétel fikcióját, amelynek tökéletlenségével maguk is tisztában voltak, de 

mivel jobb megoldást nem találhattak, mégis alkalmazták azt, hogy a 

jogviszonynak konstruktív formát tudjanak adni.
588

 Így helyesnek tűnik az a 

megállapítás, hogy ha egy ilyen fikció alkalmazásával lehetőség nyílt arra, 

hogy a jogtudósok eltekintsenek a fideiussor teljesítésének keresetszüntető 

hatásától, akkor mindegy, hogy az engedményezést kifejezetten kikötötték-e a 

teljesítés előtt, vagy sem.
589

 Így a két szöveghely közötti ellentmondás 

feloldható, ha – egyetértve Medicus-szal – feltételezzük, hogy a két jogtudós 

álláspontja a fejlődés
590

 különböző fokozatát jelentette. Már Modestinus is tett 

                                                             
587 Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 263.o. 
588 Stampe: AcP. 80., 411-414.o. 
589 Tielsch: Zur Lehre…, 26-27.o. 
590 Nem időbeli fejlődésre kell gondolni (hiszen Paulus jogtudósi munkássága időben korábbra tehető, 

mint Modestinusé), hanem a méltányosság elvének szélesebb körben történő alkalmazásából, illetve 

az adásvétel fikciójának (nem feltétlenül tudatosan) eltérő értelmezésből eredő jogfejlesztésre. (Vö: 

Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 404-405.o.) 
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egy lépést előre, hiszen már nála sem volt szükség a tényleges 

engedményezésre a kezes fizetését megelőzően, hanem elegendő volt egy erről 

szóló puszta előzetes megállapodás, Paulus pedig már egy kifejezett előzetes 

megállapodás hiányában is lehetségesnek tartotta az engedményezést.
591

  

Megállapítható tehát, hogy bár – amint láthattuk – nem mindenki ért vele 

egyet, mégis helyesebbnek tűnik az az álláspont, amely a paulusi szöveghely 

alapján a keresetek kezesre történő engedményezését egy előzetes 

megállapodás hiányában is lehetővé teszi a teljesítést követően. Azzal ugyanis, 

hogy a jogtudósok az adásvételi fikció alkalmazásával eltekintettek a teljesítés 

keresetmegszüntető hatásától, e dogmatikai eszköz segítségével egy merész 

újításhoz folyamodtak. Hiszen a fikció alkalmazása nélkül mindenképpen 

megszűntek volna az engedményezett keresetek a kezes teljesítésével, 

függetlenül az engedményezés időpontjától. Ha viszont az adásvételi fikció 

segítségével sikerült a fizetés konszumpciós hatását „elfikcionálni”, és ezáltal 

a méltányosság érdekében eltekinteni egy egyébként ipso iure bekövetkező 

jogkövetkezménytől, akkor ezzel egy olyan nagy lépést tettek meg a 

jogtudósok, amelyhez képest már szinte elhanyagolhatónak tűnik az a tény, 

hogy sor került-e kifejezetten egy, a cessióról szóló előzetes megállapodásra, 

vagy sem. 

 

4.1.6.3. Részösszegzés 

 

A fentiek megerősítik, hogy a klasszikus korban a fideiussior számára – már a 

közte és a főadós közötti belső jogviszonytól függetlenül – lehetővé vált a 

főadóssal, valamint a kezestársaival szembeni megtérítési igényének 

érvényesítése. Ennek megvalósításához a hitelezői keresetek engedményezése, 

ill. az ún. beneficium cedendarum actionum jogintézménye szolgált 

jogtechnikai eszközként, amelynek jogpolitikai indoka a méltányosság 

(részben pedig a főadós jogalap nélküli gazdagodásának megakadályozása), 

dogmatikai segédeszköze pedig az ún. adásvételi fikció volt, amely módot 

                                                             
591 Tielsch: Zur Lehre…,27.o. 
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adott arra, hogy eltekintsenek a kezes teljesítésének kötelemszüntető hatásától 

a főadós és a többi mellékkötelezett vonatkozásában is. A kereset 

engedményezésére sor kerülhetett a kezes és a hitelező megállapodása alapján, 

valamint praetori kényszer hatására is. Az engedményezés időpontjával 

kapcsolatosan ugyan megoszlanak az álláspontok, mégis valószínűsíthető, 

hogy arra előzetes megállapodás nélkül is sor kerülhetett a kezes teljesítését 

követően is. Iustinianusnál pedig már teljes bizonyossággal általánossá vált a 

beneficium cedendarum actionum, előremutatva ezzel a modern polgári 

törvénykönyveknek a kezesre vonatkozó törvényi engedményére. 

 

4.1.7. További részletkérdések az engedményezés kapcsán 

 

4.1.7.1. Túlnőtt-e az adásvétel fikciója a célján? Az adásvétel fikciójának 

pragmatikus alkalmazása 

    

További kérdésként merül fel, hogy az adásvételi fikció alkalmazásakor 

mennyire maradtak pragmatikusak a jogtudósok, illetőleg mennyire engedték, 

hogy a fikció „önálló életre keljen”, és esetleg visszaélésekre adjon okot.  

Probléma lehetne például, hogy mivel a fizető kezes a fikció értelmében a 

hitelezőnek a főadóssal, illetve a kezestársakkal szembeni kereseteit veszi 

meg, a saját maga ellen irányuló keresetet viszont nem, az elvileg továbbra is 

fennmarad, és így a hitelező a fizető kezestől duplán követelhetné a teljesítést. 

(Mivel a fizető kezes teljesítése nem a saját kezesi kötelezettségének 

teljesítését jelenti a fikció értelmében, hanem a hitelező kereseteiért fizetett 

vételárat.) A források azonban nem tesznek említést egy ilyen jellegű kettős 

követelésről, így valószínűleg ez a probléma a valóságban nem merült fel.
592

 

Ezen elméleti problémafelvetésre viszont megoldást jelenthet, ha 

feltételezzük, hogy a főkövetelés megszerzésével a fizető kezes megkapja a 

hitelezőtől a járulékos követeléseket is. A kezesség is ilyen járulékos kötelem, 

így a fizető kezes a főköveteléssel együtt „megvásárolja” annak járulékos 

                                                             
592 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 398.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 50.o. 
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kereseteit, vagyis a kezestársai és a saját maga elleni kereseteket is a 

hitelezőtől, ez utóbbi azonban confusio révén megszűnik. Így a hitelező – 

dogmatikailag alátámaszthatóan – nem követelheti duplán a fizető kezestől a 

vételárnak és az eredeti kezesi tartozásának a megfizetését.  

Másik problémaként merülhetne fel, hogy a hitelező – az adásvételre 

vonatkozó fikció szó szerinti értelmezése révén – esetleg követelhetné a 

kezestől, hogy ténylegesen fizesse ki a vételárat a keresetekért, azonban a 

források ilyen esetről sem tesznek említést.
593

 

Kérdésként merülhetne fel az is, hogy a hitelező a keresetek adásvételének 

kifejezett elutasításával megakadályozhatná-e a fikció alkalmazását és az 

engedményezést. A források alapján erre a hitelezőnek minden valószínűség 

szerint nem volt lehetősége, mivel a praetor egy exceptio dolival rászoríthatta 

a keresetek engedményezésére.
594

 Ezt indokolja az a tény is, hogy a keresetek 

adásvételét csak fikcionálták a kezes érdekében, arra ténylegesen nem kellett 

sort keríteni, így a valóságban a felek akarata nem terjedt ki a kereset 

tényleges adásvételére. (Hiszen a fikció lényege pont az, hogy egy valótlan 

tényállást tekintsenek egy bizonyos cél elérése érdekében valósnak, így nem 

szükséges a felek tényleges akaratmegegyezése a keresetek „adásvétele” 

tekintetében.)
595

  

A fikció funkciója a teljesítés keresetmegszüntető hatásának feloldása volt. A 

jogtudósok pragmatikus módon, csak a céljának megfelelő mértékben hagyták 

érvényesülni a fikciót, és nem egy tényleges adásvételi szerződést 

fikcionáltak, annak minden következményével együtt.
596

 

 

4.1.7.2. A lex Anastasiana hatályának kérdése 

 

A következő kérdés, amely az adásvételi fikció alkalmazásából eredően 

fölmerül, hogy arra a kezesre is alkalmazandó-e az ún. lex Anastasiana, aki a 

                                                             
593 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 400.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 50.o. 
594 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 399.o.; D.46,1,17 
595 Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 397.o. 
596 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 50.o. 
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megtérítési igényét a hitelező engedményezett keresetével a főadóssal 

szemben érvényesíteni kívánja.
597

  

A lex Anastasiana értelmében, ha valaki megvette egy hitelező keresetét, 

legfeljebb csak azt az összeget követelhette az adóstól, amelyet kifizetett az 

engedményezett keresetért. A rendelet alapvetően azokkal szemben kívánt 

védelmet nyújtani az adósoknak, akik üzletszerűen vásárolták fel a 

követeléseket. A források nem szabályozzák kifejezetten azt a kérdést, hogy 

olyan kezesekre is alkalmazandó-e a rendelet, akik kevesebbet fizettek a 

hitelezőnek, mint amennyi a főkövetelés volt.
598

 A probléma csak az önkéntes 

teljesítéssel egybekötött engedményezés esetén merülhet fel, hiszen a 

beneficium cedendarum actionum perbeli alkalmazása feltételezi a teljes 

tartozás kezes általi megfizetését.
599

  

Egyes álláspontok szerint a kezesre is kiterjed a császári rendelet hatálya,
600

 

azonban meggyőzőbbnek tűnnek azok az érvek, melyek tagadják a rendelet 

alkalmazandóságát. Figyelembe kell venni ugyanis azt a tényt, hogy a 

derivatív regressz eszközéül szolgáló adásvételi fikció nem a kereset tényleges 

megvételét jelentette, hanem pusztán az engedményezést lehetővé tévő 

szükségmegoldásról volt szó, a solutio keresetmegszüntető hatásának feoldása 

érdekében. Az adásvételi fikciót pedig – ahogy azt fentebb is láthattuk – ennek 

                                                             
597 C.4,35,22pr. – Imperator Anastasius  

„Per diversas interpellationes ad nos factas comperimus quosdam alienis rebus fortunisque inhiantes 

cessiones aliis competentium actionum in semet exponi properare hocque modo diversas personas 

litigiorum, vexationibus adficere, cum certum sit pro indubitatis obligationibus eos magis, quibus 

antea suppetebant, sua vindicare quam ad alios ea transferre velle.” (a. 506)  
598 Keil: Zur Lehre…,  29-30.o. 
599 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 52-53.o. 
600 Hasenbalg szerint az adós ilyenkor élhetett a kezes actio cessájával szemben az exceptio leges 
Anastasianával, s így csak a kezes által ténylegesen kifizetett összeget kellett megtérítenie. (Vö: 

Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 708-709.o.) Hagemeister úgy véli, hogy a kezes az actio cessával sem 

követelhetett többet, mint a tényleges kiadásai, de ebben az esetben már a főadóson van a bizonyítás 

terhe egy exceptio doli keretében, hogy a kezes többet követelt, mint amennyi tényleges kiadása volt. 

Ha a kezes nem fizette ki a teljes összeget a hitelezőnek, mert például az a követelés egy részét 

elengedte, akkor főszabály szerint nem követelhetett többet a főadóstól, mint amit maga fizetett a 

hitelezőnek. Ebben az esetben a főadós exceptio dolival, vagy esetleg actio de dolóval védekezhetett a 

kezes többletkövetelésével szemben. Kivételt képez ez alól, ha a hitelező azért engedte el a követelés 

teljesítését részben vagy egészben, hogy ez által ajándékozza meg a kezest. Ebben az esetben az 

ajándékozás tényét a kezesnek kellett bizonyítania a főadós exceptiójára replikálva. (Hagemeister: Das 

beneficium cedendarum actionum…, 23-25.o.) 
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tudatában pragmatikusan alkalmazták a jogtudósok, végig szem előtt tartva a 

kereset megvételének fiktív jellegét.
601

 

Az is fontos szempont, hogy a rendelet csak egy idegen kereset megvételére 

vonatkozik. Abban az esetben, amikor egy követelés vevője a saját érdekében 

jár el, mivel ő maga is adósnak minősül, mint például az egyetemleges 

adóstárs, vagy a kezes (hiszen a kezesi kötelemnek ő az adósa), nem 

alkalmazandó a rendelet.
602

 

Továbbá az adósnak abban az esetben is a teljes öszeget kellene kifizetnie, ha 

a hitelező őt perelné be. Vagyis az adós nem kerül kedvezőtlenebb helyzetbe 

azáltal, hogy a hitelező a kezesre engedményezte a keresetét. Valamint a 

főadós azt is kezdettől fogva (a kezességvállalás idejétől) tudta, hogy a 

hitelező helyett esetleg a kezes fog vele szemben fellépni.
603

 

Ezen kívül a történeti értelmezés sem indokolná a lex Anastasia alkalmazását 

a fizető kezesre engedményezett keresetek vonatkozásában, hiszen a rendelet 

elsődleges célja az adósok védelme volt a factorokkal szemben, akik 

üzletszerűen vásárolták fel a követeléseket. Ezzel szemben a kereset 

engedményezését méltányossági okokból tették lehetővé a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő fizető kezes részére az adásvételi fikció segítségével.
604

 

 

4.1.7.3. A beneficium cedendarum actionumról történő lemondás joghatása 

 

A kezes a kezesség elvállalása során lemondhatott a beneficium cedendarum 

actionumról.
605

 Kérdés, hogy ennek a nyilatkozatnak mi volt a joghatása a 

főadóssal szemben, vele szemben is joghatályos volt-e, vagy csak a hitelező 

irányában volt jogkövetkezménye? Valószínű, hogy ez a nyilatkozat csak az 

exceptio doliról (exceptio cedendarum actionumról) való lemondást 

eredményezte, nem pedig a teljes beneficium cedendarum actionumról történő 

                                                             
601 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 53.o.; Roth: Das Rückgriffsrecht…, 27.o. 
602 La Roche: Der Regress…, 27-28.o. 
603 La Roche: Der Regress…, 29.o. 
604 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 53-54.o.; Roth: Das Rückgriffsrecht…, 27.o. 
605 Girtanner szerint ez a lemondás mindennapos volt a gyakorlatban. (Vö. Girtanner: Die 

Bürgschaft…, Bd. 1., 250.o., Bd. 2., 537.o.) 
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lemondást. Egy kötelmi jogról való lemondás ugyanis csak egy szerződés 

keretében történhet, a szerződés érvényessége pedig – Girtanner szerint – azt 

feltételezi, hogy érdeke fűződjön a lemondáshoz annak, akinek a javára ez 

történik. A nyilatkozat célját vizsgálva azt lehet megállapítani, hogy ennek 

leginkább a hitelező pozíciójának megerősítése lehetett a funkciója – amely 

abban nyilvánult meg, hogy a fenti lemondás következtében a kezes nem 

késleltethette, ill. nem tehette az engedményezéstől függővé a teljesítését –, 

nem pedig a főadós mentesítése a megtérítési kötelezettség alól, hiszen ehhez 

nem fűződhetett a hitelezőnek jogilag értékelhető érdeke. Így a beneficiumról 

történő lemondás minden valószínűség szerint a főadóssal szemben nem is 

volt hatályos.
606

  

Egy másik vélemény szerint mivel a beneficium cedendarum actionum 

kialakulásának alapját a fizető kezes érdekében alkalmazott méltányosság 

képezi, a lemondás során azt kell vizsgálni, hogy a kezes akarata mire terjedt 

ki. Azonban ha a kezes nyilatkozatából nem derül ki egyértelműen, hogy a 

keresetek engedményezéséről is le akart-e mondani, nem csak az exceptióról, 

akkor kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a teljesítését a keresetekért fizetett 

vételárként akarta értelmezni, és magáról az engedményezésről nem mondott 

le.
607

 

 

4.1.8. A beneficium cedendarum actionum Iustinianusnál (Nov.4,1) 

 

A klasszikus korban csupán esetről-esetre megadott, a praetor mérlegelésétől 

függő beneficium cedendarum actionumot 535-ben a Nov.4,1 általánossá tette, 

az által, hogy kimondta: a kezes csak akkor köteles teljesíteni, ha a hitelező a 

főadóssal szembeni kereseteit a kezesre engedményezi.
608

    

                                                             
606 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1., 250-251.o., Bd. 2., 537.o.; Hagemeister: Das beneficium 

cedendarum actionum…,26.o. Másként Mühlenbruch: Die Lehre…, 414. 
607 Tielsch: Zur Lehre…., 28-31.; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 460-464. 
608 Wesener: Labeo 11., 350.o.; Meier: Gesamtschulden, 391.o.; Zimmermann: The Law of 

Obligations, 136.o.; Schmieder: Duo rei, 261.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 54.o.; Kaser: 

Das römische Privatrecht, Bd. I., 666.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. II., 460.o.; Feenstra: 

Die Bürgschaft..., 321.o.; Hawellek szerint ebben az esetben sem szállt át automatikusan a hitelező 

joga a teljesítő kezesre az engedményezésről történő megállapodás nélkül. (Vö. Hawellek: Die 

persönliche Surrogation, 21.o.) 
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 Nov.4 – Imperator Iustinianus  

„(Praefatio) Legem antiquam postiam quidem olium, usu vero, nesimus 

quemadmodum, non approbatam, per casuas autem semper exquisitas atque 

necessarias apparentem, rursus revocare et ad rempublicam reducere bene se 

habere putavimus, non simpliciter eam, sicut iacebat, ponentes (erat enim 

quaedam ei pars omnino non discreta), sed cum competenti et Deo placito 

distribuentes augmento.  

(1) Si quis igitur crediderit fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem 

acceperit, is non primum mox adversus mandatorem aut fideiussorem aut 

sponsorem accedat, neque neglegens debitoris intercessoribus molestus sit, 

sed veniat primum ad eum, qui aurum accepit debitumque contraxit. Et si 

quidem inde receperit, ab aliis abstineat (quid enim ei in extraneis erit a 

debitore completo?); si vero non valuerit a debitore recipere aut in partem aut 

in totum, secundum quod ab eo non potuerit accipere, secundum hoc ad 

fideiussorem aut sponsorem aut mandatorem veniat et ab illo, quod reliquum 

est, sumat. Et si quidem praesentes ei consistant ambo, et principalis et 

intercessor, haec omni serventur modo; si vero fideiussor aut mandator aut 

qui sponsioni se subiecit adsit, principalem vero abesse contigerit, acerbum 

est creditorem mittere alicubi, cum possit mox fideiussorem aut mandatorem 

aut sponsorem exigere. Sed et hoc quidem curandum a nobis possibili modo. 

Non enim erat quoddam hic antiquae legi datum pro sanatione remedium, cum 

utique Papinianus maximus fuerit qui haec primitus introduxit. Probet igitur 

fideiussorem aut sponsorem aut mandatorem, et causae residens iudex det 

tempus fideiussori, idem est dicere sponsori et mandatori, volentibus 

principalem deducere, quatenus ille prius sustineat conventionem, et sic ipsi in 

ultimum subsidium reserventum: sitque solacio intercessori in hoc quoque 

iudex (fideiussoribus enim et talibus prodesse sanctum est), ut illo deducto 

interim conventione liberentur, qui pro eo in molestia fuerunt. Si vero tempus 

in hoc indultum excesserit (convenit namque etiam tempus definire 

iudicantem), tunc fideiussor aut mandator aut sponsor exequatur litem, et 
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debitum exigatur contra eum, quem fidedixit aut pro quo mandatum scripsit 

aut sponsionem suscepit, a creditore actionibus sibi cessis.”  

 

A rendelet a fideiussornak, a mandatum qualificatum megbízójának, valamint 

a constitutum debiti alieni esetén a más tartozását elismerő személynek 

biztosítja a beneficium ordinis seu excussionist a hitelezővel szemben, ha az a 

jelenlévő főadóssal szemben is keresetet tudna indítani. Továbbá lehetővé 

teszi a kezesnek, hogy a távollévő főadóst a bíróság által meghatározott 

határidőn belül a bíróság elé vihesse. Végül pedig egy általános beneficium 

cedendarum actionumot biztosít a kezes részére
609

 úgy, hogy a hitelező „ope 

legis” kötelezve lesz a cessiora, amennyiben a kezes a teljes tartozást 

kifizette.
610

 

A novella tehát elsősorban a beneficium ordiniist vezette be, de a beneficium 

cedendarum actionum ennek ellenére is jelentőséggel bírhatott, egyrészt abban 

az esetben, ha a sortartás kedvezményével valamilyen okból nem lehetett élni 

(például a főadós távolléte miatt),
611

 másrészt a kezestársakkal való fellépés 

lehetőségének biztosítása céljából.  

A Nov.4 praefatiója arra hivatkozik, hogy a rendelkezések révén bizonyos 

kiegészítéssel egy régi törvényt vezet be ismét, amely a gyakorlatban nem 

tudott érvényesülni.
612

 

Vitatott, hogy milyen törvényre gondolhatott Iustinianus. Pringsheim úgy véli, 

hogy ilyen törvény valójában nem létezett, csupán Iustinianus találta ki azt, 

hogy ezzel is igazolja a jogalkotó tevékenységét, ami megfelel a Iustinianusra 

jellemző archaizáló tendenciának.
613

 Schindler azonban valószínűnek tartja, 

hogy a lex Publiliára történik utalás a rendeletben, amely a kezes és a főadós 

                                                             
609 Schindler: Justinians Haltung…, 37.o.; Burdese: Manuale…, 559.o.; Marrone: Istituzioni…, 560.o.; 

Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 290.o., 292.o. 
610 Provera: Una costituzione…, 2506.o. 
611 Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II, 

2489.o.; Burdese: Manuale…, 559.o.; Voci: Istituzioni…, 499.o. 
612 Schindler: Justinians Haltung…, 37.o. 
613 Pringsheim: Die archaistische Tendenz Justinians, 576-577.o. 
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közötti belső jogviszonytól függetlenül biztosította a sponsor megtérítési 

igényét a főadóssal szemben.
614

 

 

4.1.9. A hitelező és a fideiussor jogviszonya a cessio vonatkozásában 

 

4.1.9.1. A hitelező és a fideiussor jogviszonya a klasszikus jogban 

 

A következő kérdésként az merül fel, hogy milyen következményekkel járt, ha 

a hitelező valamely magatartásának következtében megszűnt a főkötelem, 

vagy egy azt biztosító mellékkötelezettség, amely a teljesítő kezes megtérítési 

igényét szolgálhatta volna. Továbbá, hogy terhelte-e valamilyen gondossági 

kötelezettség a hitelezőt a fideiussor irányában?  

Abban az esetben, ha a hitelező nem megfelelő eljárása miatt elveszette a pert 

a főadóssal szemben, a fideiussornak – a mandatum qualificatum 

megbízójával ellentétben – nem volt szüksége arra, hogy erre a tényre 

hivatkozva (egy exceptio segítéségével) megtagadja a teljesítést, mert a 

főadóssal szembeni per litis contestatiója egyben a fideiussor szabadulását is 

előidézte.
615

 

Kérdés, hogy volt-e lehetősége a fideiussornak arra, hogy egy exceptio dolival, 

ill. egy exceptio cedendarum actionummal éljen a hitelező keresetével 

szemben, ha utóbbi más módon vesztegetett el egy olyan keresetet, ill. 

biztosítékot, amely a fizető fideiussor megtérítési igényének érvényesítését 

elősegítette volna. A kérdés lényege tulajdonképpen az, hogy a perbe fogott 

kezest csupán egy halasztó hatályú, vagyis dilatórius exceptio illeti-e meg, 

vagy bizonyos esetekben egy keresetet megszüntető, ún. peremptórius kifogás 

is.  

Az nem vitatott, hogy abban az esetben, ha a hitelező nem volt hajlandó a 

beperelt kezesre engedményezni a főadóssal (ill. a kezestársakkal szembeni) 

meglévő kereseteit, ezek engedményezését indirekt módon egy exceptio 

                                                             
614 Schindler: Justinians Haltung…, 45-47.o. 
615 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 47.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1., 110.o. 
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dolival kikényszeríthették. Az azonban már korántsem ennyire egyértelmű, 

hogy az exceptio doli (vagy egyesek szerint az ennek mintájára analógiával 

kialakított exceptio cedendarum actionum)
616

 egyben peremptórius jelleggel is 

alkalmazható volt-e abban az esetben, ha a hitelezőnek a főadóssal (ill. az 

esetleges mellékkötelezettekkel szemben) már nem voltak meg a keresetei, 

vagy ezek már nem voltak érvényesíthetőek, mert a főadós kifogással élhetett 

ellenük.
617

 

 

4.1.9.1.1. A hitelező tartozáselengedése a főadós javára 

 

Az első vizsgálandó kérdés, hogy mi történik akkor, ha a hitelező elengedi a 

főadós tartozását. 

Ez a főadóssal szembeni megtérítési igény érvényesítése kapcsán csak abban 

az esetben jelenthetett problémát a kezes számára, ha közte és a főadós között 

nem állt fent belső jogviszony (pl. megbízás, vagy megbízás nélküli ügyvitel). 

Ugyanis a hitelező tartozáselengedése nem hathatott ki a kezes és a főadós 

közötti (belső) jogviszonyból származó követelésekre, pusztán az ún. derivatív 

regresszt hiúsíthatta meg. De ez sem okozott a legtöbb esetben gondot. 

Ha a tartozáselengedés egy acceptilatio keretében történt, akkor ez a kezesre is 

kihatott az egyetemlegesség szabályainak megfelelően.
618

 Ekkor a hitelező a 

kezestől sem követelhetett többé semmit, s így nem is kelethezhetett a 

kezesnek megtérítési igénye a főadóssal szemben. 

Ha pusztán egy pactum de non petendo keretében került sor a 

tartozáselengedésre, lényeges, hogy ez egy pactum de non petendo in rem 

volt-e, mivel ebben az esetben a pactum hatálya (főszabály szerint) a kezesre 

                                                             
616 Az exceptio cedendarum actionum az exceptio doli egyik altípusának tekinthető. (Vö. Girtanner: 

Die Bürgschaft…, Bd. 2., 472.o.) 
617 La Roche: Der Regress…, 16.o. 
618 D.4,2,10,1; D.4,4,27,2; D.34,3,5pr.; Vö: Kaser: Römisches Privatrecht, 250.o.; Meier: Erlass…, 

38.o., 46.o.; Finkenauer: SZ. 130., 180-181.o. Az acceptialatióról lásd Knütel: Contrarius consensus, 

9.o. 
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is kiterjedt,
619

 ő is védekezhetett egy exceptio pactival a hitelező keresetével 

szemben, tehát neki sem kellett teljesítenie a követelést, így nem keletkezett 

regresszjoga sem.
620

  

A tartozáselengedésre azonban a felek megállapodásától függően akként is sor 

kerülhetett, hogy annak hatálya csak a főadósra terjedt ki, a hitelező csak a 

vele szembeni perindításról mondott le. Ekkor beszélünk ún. pactum de non 

petendo in personamról, s ebben az esetben a kezes nem védekezhetett a 

főadós exceptio pactijával,
621

 ha a hitelező őt beperelte.
622

 Ez azonban 

gyakorlatilag csak ritkán veszélyeztethette a kezes regresszjogának 

érvényesítését, hiszen továbbra is felléphetett a főadóssal szemben a köztük 

lévő belső jogviszonyból származó keresettel, s pusztán csak a derivatív 

regressz érvényesítése hiúsult meg. Sőt Meier szerint a pactum de non petendo 

in personam hatálya nem terjedt ki a biztosítékul szolgáló zálogjogra sem.
623

 

Így a kezes követelhette a hitelezőtől, hogy engedményezze rá a főadóssal 

szembeni kereseteit. A cessionált keresetek közül ugyan a főkötelemből 

származó, a főadóssal szembeni actiót a főadós az exceptio pacti segítségével 

a kezes vonatkozásában is eredménytelenné tehette, az engedményezett 

zálogjogból származó igényét viszont érvényesíthette vele szemben a kezes, s 

ebben a vonatkozásban a főadós nem kapta meg az exceptio pactit.
624

 

Tehát a kezes megtérítési igényének érvényesítését a hitelező a pactum de non 

petendo in personammal csak abban az esetben hiúsíthatta meg, ha a kezes és 

a főadós között nem állt fent belső jogviszony, mert pl. a kezes a főadós 

akarata ellenére vállalta a kezességet, és a főkövetelést záloggal sem 

biztosították. Ebben az esetben merülhetett fel a kérdés, hogy a hitelező 

felléphetett-e a kezessel szemben, ha korábban ilyen módon engedte el a 

                                                             
619 D.2,14,17,2; D.13,7,11,2. Girtanner szerint csak abban az esetben terjedt ki a pactum hatálya a 

kezesre, ha a kezes és a főadós között fennáll egy megtérítési viszony. (Vö. Girtanner: Die 

Bürgschaft…, Bd. 2., 470.o.) 
620 D.2,14,21,5; D.44,1,7,1; Inst.4,14,4; D.2,14,32; Meier: Gesamtschulden, 1098-1099.o.; Meier: 

Erlass…, 38-39.o. 
621 D.2,14,22 
622 Meier: Gesamtschulden, 1099.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 470.o. 
623 D.20,6,5pr. Egy a főadóssal megkötött pactum de non petendo in rem megszüntette a főkötelmet 

biztosító zálogjogot is (D.2,14,17,2; D.13,7,11,2). (Vö. Meier: Erlass…, 40.o.) 
624 Meier: Erlass…, 39-40.o.; Meier: Gesamtschulden, 1099.o. 
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főadós tartozását.
625

 Melyre az a válasz, hogy a hitelező és a kezes közötti 

kötelem egyoldalúsága és stricti iuris jellege miatt ebben az esetben is 

követelhette a hitelező a kezestől a tartozás kifizetését. 

A hitelező ezen kívül más módon is veszélyeztethette a kezes megtérítési 

igényének érvényesítését, így például, ha lemondott a zálogjogáról, vagy ha 

érték alatt adta el a zálogtárgyat.
626

  

 

4.1.9.1.2. Egyéb tényállások 

 

Kérdés, hogy ha a hitelező meghiúsította a kezes regresszjogának 

érvényesítését a főadóssal vagy a kezestársakkal szemben, akkor a fideiussor 

védekezhetett-e valamilyen módon a hitelező keresetével szemben. A források 

inkább arra engednek következtetni, hogy ezekben az esetekben nem kapott 

védelmet a fideiussor a hitelezővel szemben.
627

 

 

Hasonló következtetést lehet levonni a következő szöveghelyből is: 

 

D.46,1,62  

„Scaevola 5 resp. – Si fideiussor creditori denuntiaverit, ut debitorem ad 

solvendam pecuniam compelleret vel pignus distraheret, isque cessaverit, an 

possit eum fideiussor doli mali exceptione summovere? respondit non posse.”  

 

Scaevola szerint, ha a fideiussor a hitelezőt felszólította arra, hogy a főadóst 

kényszerítse a tartozás kifizetésére, vagy adja el a zálogot, de a hitelező nem 

tett eleget a kezes kérésének, a kezes az ellene indított perben nem élhet az 

exceptio dolival.
628

  

                                                             
625 Meier: Gesamtschulden, 1099.o. 
626 Meier: Gesamtschulden, 1099.o. 
627 Meier: Erlass…, 41.o.; Meier: Gesamtschulden, 1099-1000.o. 
628 A szöveghelyhez lásd még Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 1., 47.o. 
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Ez abban az esetben is így van, ha a hitelező késlekedése miatt a főadós 

vagyoni helyzete romlik, vagy a zálogtárgy értéke csökken, és emiatt 

veszélybe kerül a kezes megtérítési igényének érvényesíthetősége.
629

  

Ennek minden bizonnyal az az oka, hogy a fideiussio egyoldalú stricti iuris 

kötelmet keletkeztet, amelyből csak a kezest terhelik kötelezettségek, a 

hitelezőt nem, ő csak jogosultságokat szerez. Így hiányzik annak a jogalapja, 

hogy a hitelező számára bármilyen kötelezettséget vezessenek le a kötelemből, 

amelynek hiányát – Knütel szerint – egy exceptio doli megadásával sem lehet 

áthidalni.
630

 

Wacke szerint annak, hogy a fenti esetben a kezes nem élhet az exceptio 

dolival, az az oka, hogy a kezesnek lehetősége lett volna feljánlani az önkéntes 

teljesítést a keresetek engedményezéséért cserébe. Ezzel ő maga időben 

érvényesíthette volna a megtérítési igényét a főadóssal szemben, ill. maga 

élhetett volna a ius distrahendivel, így magára vessen, ha ezt elmulasztotta.
631

 

 Behrends arra utal, hogy a források nem tesznek külöbséget aközött, hogy a 

hitelező nem először, vagy nem időben érvényesíti az igényét a főadóssal 

szemben, vagy a zálogtárgyra vonatkozóan.
632

  

Hasenbalg úgy gondolja, hogy a hitelező főszabály szerint nem felel azért, ha 

a saját magatartásával megsemmisíti, vagy meggyengíti valamelyik 

kötelezettel szembeni igényét, vagyis nem köteles a meglévő keresetei 

megőrzésére. Ha a kereset, ill. a szerződési biztosíték megszűnése, vagy 

kiüresedése a hitelező gondatlansága miatt következik be, a kezes nem tehet 

ellene semmit, ebben az esetben is teljesítenie kell a kötelezettségét. Csupán 

akkor lehet a hitelezővel szemben az exceptio cedendarum actionummal 

fellépni, ha dolózusan kifejezetten azért semmisít, vagy gyengít meg egy 

                                                             
629 Meier: Erlass…, 41.o.; Sokolowski: Die Mandatbürgschaft…, 122.o.; Knütel: Zur Frage…, 565-

566.o.; Wacke: SZ. 91., 276-277.o. Hasonlóképpen a biztosítékokból való kielégítés sorrendjének 

szabad megválasztására utal a következő szöveghely is: D.46,1,51,3. (Vö. Wacke: SZ. 91., 277.o.; 

Knütel: Zur Frage…, 567.o.; Behrends: SZ. 97., 478.o.) 
630 Knütel: Zur Frage…, 566-567.o., 572.o.; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 406-407.o., 488-489.o. 
631 Wacke: SZ. 91., 277.o. 
632 Vö. Behrends: SZ. 97., 451-486.o., 478.o. 
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követelést, hogy azt ne tudja a fizető kezesre engedményezni. Mindez a 

dolusra vonatkozó általános alapelvekből adódik.
633

  

Dieckmann viszont úgy véli, hogy – eltekintve attól az esettől, ha a hitelező a 

saját hibájából elveszíti a pert a főadóssal szemben – ha a hitelezőn múlik, 

hogy nem tudja a kereseteit a fideiussorra engedményezni, a kezes az exceptio 

cedendarum actionum segítségével védekezhet a hitelezővel szemben az 

utóbbi által megindított per során, ugyanis szerinte nem indokolt másként 

kezelni a fideiussort, mint a mandatum qualificatum megbízóját.
634

 Ez a 

megállapítás azonban a két jogintézmény alapvető eltérései miatt (stricti iuris 

– bonae fidei jelleg) nem tűnik helytállónak.  

Behrends nem vitatja az exceptio doli megtagadását abban az esetben, ha a 

főadóssal, vagy a többi mellékkötelezettel szembeni keresetek a hitelező 

hibájából meghiúsulnak, de ezt más okra vezeti vissza, mint Knütel vagy 

Hasenbalg. Behrends szerint ugyanis az exceptio doli megadása nem a felek 

szerződésből fakadó kötelezettségétől függ, így az az egyoldalú absztrakt 

szerződések esetén is alkalmazható. Szerinte Scaevola döntése, vagyis az 

exceptio doli megtagadása sokkal inkább arra vezethető vissza, hogy a 

hitelezőnek jogában állt szabadon megválasztani, hogy milyen sorrendben 

kívánja igénybe venni az azonos szinten álló kötelezetteket, ill. biztosítékokat 

(a főadóst, a kezest, ill. a zálogot). Így nem minősülhet dolózusnak a 

magatartása, ha élvén ezzel a jogával, egy neki tetsző döntést hoz a 

biztosítékok, ill. a főadós igénybevételét tekintve.
635

 

Véleményem szerint a két elmélet könnyen összeegyeztethető egymással: a 

hitelező a fideiussio esetében – mivel készfizető kezességről van szó – 

szabadon eldönthette, hogy a főadóssal, vagy a kezessel szemben lép-e fel 

igényérvényesítés céljából. (Ezt a döntést egyébként jól meg is kellett 

fontolnia, hiszen az egyikükkel szemben megindított per a litis contestatio 

szakaszában felemésztette a másikkal szembeni keresetet is.) Emellett a 

                                                             
633 Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 404-412.o. Kaufmann szerint sem terhelte semmiféle 

gondossági kötelezettség a hitelezőt a fideiussorral szemben. (Vö. Kaufmann: Die Diligenzpflicht…, 

3.o.) 
634 Vö. Dieckmann: Der Derivativregreß…, 46-47.o. 
635 Behrends: SZ. 97., 478.o. 
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kötelem egyoldalú stricti iuris jellegéből adódóan abban a tekintetben sem 

terhelte semmiféle gondossági kötelezettség a hitelezőt, hogy esetleg időhúzás 

miatt, vagy egyéb okból kifolyólag ne szűnjenek meg a keresetei a főadóssal, 

vagy a többi mellékkötelezettel szemben, hiszen a kötelemből kifolyólag csak 

a kezest terhelte kötelezettség, a hitelezőt nem. Így még abban az esetben sem 

lehetett fellépni a hitelezővel szemben, ha gondatlanul, vagy esetleg 

szándékosan elvesztegetett egy biztosítékot, vagy egy keresetet, mivel jogában 

állt eldönteni, hogy kivel szemben és mikor lép fel. Ugyanakkor – egyetértvén 

Hasenbalggal
636

 – joggal feltételezhető, hogy ha kifejezetten abból a célból 

adott fel egy biztosítékot, hogy ezzel a fizető kezes megtérítési igényének 

érvényesítését meghiúsítsa – vagyis az egyedüli célja a kezes „bosszantása 

volt”, akkor élni lehetett – a dolusra vonatkozó általános alapelvek szerint – az 

exceptio dolival, ill. az exceptio cedendarum actionummal. 

A fentebb elhangzottaknak megfelelően a fideiussor főszabály szerint nem 

részesült abban az esetben sem védelemben, ha a hitelező meghiúsította a 

fizető kezes kezestársaival szembeni megtérítési igényének érvényesítését.
637

 

A hitelezőnek csak azokat a kereseteket kellett a kezesre engedményeznie, 

amelyek még megillették őt a kezessel szembeni keresetindítás időpontjában. 

Így az exceptio doli tekintetében a dolus csak akkor állt fent, ha a hitelező nem 

engedményezett a kezesre egy olyan keresetet, amely (a kezessel szembeni per 

megindításakor) még rendelkezésére állt, és amely neki már nem vált a 

hasznára. A hitelező azonban nem volt köteles megőrizni a többi kötelezettel 

szembeni kereseteit.
638

 

                                                             
636 Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 404-412.o. 
637 A hitelezőnek jogában állt elengedni több fideiussor esetében a kezestársak tartozását is, ebben az 

esetben a pactum de non petendo hatálya csak arra a kezesre vonatkozott, aki azt megkötötte a 
hitelezővel, a többiekre nem terjedt ki. A továbbra is kötelezett maradt fideiussor azonban ebben az 

esetben is köteles volt a teljes összeget kifizetni a hitelezőnek. (Vö. D.46,1,15,1; D.2,14,23pr.; 

D.2,14,23,1) 
638 Vö. Meier: Erlass…, 46.o., 49.o.; Meier: Gesamtschulden, 1103-1104.o.; Girtanner: Die 

Bürgschaft…, Bd. 2., 468-471.o.; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 486-489.o.; Mühlenbruch: Die 

Lehre..., 439.o.; Sokolowski: Die Mandatbürgschaft…, 121-123.o.; Dernburg: Das Pfandrecht…,  

368.o. Dernburg szerint mindez nem csupán a fideiussorra, hanem a főadóstól eltérő zálogbirtokosra is 

érvényes volt. (Vö. Dernburg: Das Pfandrecht…, 2. Bd., 368.o.) Knorr is úgy véli, hogy nincs olyan 

törvényi rendelkezés, amely felelőssé tenné a hitelezőt egy biztosíték feladásáért, de szerinte abban az 

esetben, ha a fideiussor a kezestársakra, vagy a zálogra tekintettel vállalta el a kezességet, akkor a 

hitelező – a kezes és a közte lévő szerződés alapján – köteles volt a biztosítékok megőrzésére. (Vö. 
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Ez Hasenbalg szerint egyaránt vonatkozik a főadóssal szembeni keresetre, és a 

mellékkötelezettekkel szembeni keresetekre. A hitelező elengedheti az egyik 

fideiussor tartozását, erre a tényre alapozva a továbbra is kötelezett 

confideiussor nem védekezhet a hitelező keresetével szemben, annak ellenére 

sem, hogy utóbbi már nem tudja rá engedményezni a másik kezestárssal 

szembeni keresetét. Ennek megfelelően a hitelező például minden hátrányos 

következmény nélkül feladhatott egy − a főadós, vagy egy harmadik személy 

által nyújtott − zálogjogot, vagy elengedhette egy kezestárs tartozását. Azért, 

hogy a kezes teljesítésének időpontjában még meglegyen a kereset, csak abban 

az esetben felelt, ha kifejezetten, vagy hallgatólagosan megígérte a kezesnek, 

hogy engedményezni fogja azt.
639

 

 

A fenti megállapításoknak (látszólag) ellentmond a következő rescriptum: 

 

C.8,40(41),18 – Imperator Philippus  

„Si, ut proponis, fundum ob debitum obligatum non iusto pretio vendidisti, 

residuam quantitatem, quam ex pretio eiusdem servare potuisses, refundi tibi 

a fideiussore non iure poscis. (a. 244)  

 

A szöveghelyben arról van szó, hogy a hitelező a zálogul lekötött telket nem a 

„iustum pretium”-on adta el, majd ezt követően perli a fideiussort. A rendelet 

szerint nem követelheti a kezestől annak az árkülönbözetnek megfelelő 

összegnek a megfizetését, amelyet a telekért megfelelő értékesítés esetén 

megkaphatott volna,. 

Bár a szöveghely nem említi kifejezetten, de nagyon valószínű, hogy az ún. 

kártalanító kezesség (fideiussio indemnitatis) esetéről van szó benne. Vagyis a 

kezes csak arra az összegre vállalta a kezességet, amelyet a hitelező sem a 

főadóstól, sem a zálogtárgy értékesítése révén nem tudott behajtani. Erre utal a 

                                                                                                                                                                             
Knorr: AcP. 28., 175-177.o. A régebbi irodalomban volt olyan nézet is, amely szerint a hitelező felelt 

abban az esetben, ha feladott egy biztosítékot. (Vö. pl. Puchta: Lehrbuch der Pandekten, 405.o., 

365.§. További régebbi irodalom felsorolását a témához lásd Meier: Erlass…, 49.o.) 
639 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 412-413.o., 536-540.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 468-

471.o.; Heuser: Die Diligenzpflicht…,  3.o.; Kaufmann: Die Diligenzpflicht…, 3.o. 
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rescriptum elhelyezkedése is, ugyanis az előtte álló császári rendelet 

(C.8,40(41),17) kifejezetten a kártalanító kezesség esetét tárgyalva mondja ki 

azt, hogy a hitelező a zálogtárgyra tekintet nélkül perelheti a fideiussort, 

kivéve, ha utóbbi csak arra vállalt kezességet, amit a hitelező a zálogból nem 

tudott megszerezni.
640

 

A kártalanító kezesség egy feltételes jogügylet,
641

 csak abban az esetben lehet 

követelni a kezestől a tartozás megfizetését, ha a főadóstól, ill. a biztosítékul 

lekötött zálogtárgyak eladásából azt nem lehetett behajtani, és csak annyit, 

amennyit a főadóstól, valamint a zálogból nem sikerült behajtani. Ennek során 

azonban a hitelezőt bizonyos gondossági kötelezettség is terhelte. Ha ugyanis 

rajta múlt a feltétel (formális) megvalósulása, vagyis, hogy nem, vagy nem 

teljes mértékben nyert kielégítést, akkor ennek a következményeit nem 

terhelhette a kártalanító kezesre.  

Ebben a jogesetben is arról van szó, hogy a hitelező a teljes követelését 

kielégíthette volna a zálogtárgyból, ha azt nem értéken alul, vagyis „igazságos 

áron” (iustum pretium) adta volna el, de mivel nem így cselekedett, magának 

kell viselnie ezen felróható magatartásának következményeit. Az így kieső 

vételárkülönbözet megfizetését nem követelheti a kezestől,
642

 mert utóbbi csak 

azon különbözetre vállalt kezességet, amelyet a hitelező önhibáján kívül nem 

tud behajtani annak ellenére, hogy a jogai gyakorlása során a megfelelő 

gondossággal jár el.
643

 

 

                                                             
640 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 538-540; Knütel: Zur Frage…, 571-572.o.; Behrends: SZ. 97., 478-

479.o. Hasenbalg szerint könnyen elképzelhető, hogy azért nem említette kifejezetten a rescriptum azt 

a tényt, hogy kártalanító kezességről van szó, mert a császári rendelet megalkotásának idején szinte 

szokássá vált az ilyen formában történő a kezességvállalás. (Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 539-

540.o.) Meier is valószínűnek tartja, hogy a kártalanító kezességről van szó a szöveghelyben, de azt 

sem tartja kizártnak, hogy a posztklasszikus jogban vitatott volt az a kérdés, hogy a hitelezőt terheli-e 
valamilyen gondossági kötelezettség a fideiussorral szemben, és szerinte lehetséges, hogy bizonyos 

esetekben az egyszerű kezest is védelemben részesítették a kereseteit, ill. a biztosítékait gondatlanul 

elvesztegető hitelezővel szemben. (Vö. Meier: Erlass…, 41.o.) 
641 D.45,1,116; D.46,3,21; Knütel: Zur Frage…, 569.o. 
642 Knütel kiemeli, hogy a szöveghelyben a „non iure poscis” kifejezés arra utal, hogy a kezes nem 

pusztán kifogással léphetett fel a hitelező követelésével szemben, hanem már a civiljog szerint sem 

volt keresete a hitelezőnek a kezessel szemben. Mindez arra vezethető vissza, hogy a kezességvállalás 

feltétele megvalósult ugyan, de annak megvalósulása (vagyis, hogy a hitelező ne tudja a zálogtárgyból 

kielégíteni a követelését) a hitelezőnek volt felróható. Vagyis ez is arra utal, hogy a jogeset nem egy 

egyszerű fideiussióról szól, hanem egy kártalanító kezességről. (Vö. Knütel: Zur Frage…, 571-572.o.) 
643 Knütel: Zur Frage…, 571-572.o. 
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4.1.9.2. Egy sajátos eset: fideiussio indemnitatis 

 

Láthattuk tehát, hogy ha a hitelező gondatlan, vagy szándékos magatartásával 

megsemmisített, vagy elértéktelenített egy, a kezes megtérítési igényét 

szolgáló keresetet, ezen magatartása alapvetően más következményekkel járt a 

kezes kötelezettségére vonatkozóan a fideiussio esetében, mint a (később 

részletesen viszgált) mandatum qualificatum, valamint a fideiussio 

indemnitatis, vagyis az ún. kártalanító kezesség esetében.  

A fideiussio indemnitatis
644

 során a kezes arra tesz ígéretet a hitelezőnek, hogy 

azt az összeget fogja megtéríteni, amit utóbbi a főadóstól nem tudna behajtani: 

„Quanto minus a Titio debitore exegissem, tantum dari spondes? Spondeo”
645

 

Ez a megoldás figyelhető meg például az alábbi fragmentumban is:  

 

D.45,1,116  

„Papinianus 4 quaest. – Decem stipulatus a Titio postea, quanto minus ab eo 

consequi posses, si a Maevio stipularis, sine dubio Maevius universi 

periculum potest subire. sed et si decem petieris a Titio, Maevius non erit 

solutus, nisi iudicatum Titius fecerit. Paulus notat: non enim sunt duo rei 

Maevius et Titius eiusdem obligationis, sed Maevius sub condicione debet, si a 

Titio exigi non poterit: igitur nec Titio convento Maevius liberatur (qui an 

debiturus sit, incertum est) et solvente Titio non liberatur Maevius (qui nec 

tenebatur), cum condicio stipulationis deficit, nec Maevius pendente 

stipulationis condicione recte potest conveniri: a Maevio enim ante Titium 

excussum non recte petetur.”  

 

                                                             
644 A kártalanító kezesség esetében ugyan Knütel szerint egy önálló főstipulatióról van szó – ebben ez 

a kezességi forma eltér a hagyományos fideiussiótól –, de a funkcióját tekintve sok hasonlóság 

figyelhető meg a két kezességi forma között. A klasszikus kori jogtudósok többnyire elkerülték a 

kártalanító kezesség fideiussióként történő megjelölését, de azokban az esetekben, amikor előtérbe 

került a kártalanító kezesség funkcionális hasonlósága a fideiussióval, a fideiussóra vonatkozó jogot 

alkalmazták a kártalanító kezességre is. (Vö. Knütel: Zur Frage…, 569.o.) 
645 D.46,2,6pr.; D.46,1,52pr.; D.46,1,63pr.; Knütel: Zur Frage…, 568.o.; Bessenyő: Római magánjog, 

457.o.; Marrone: Istituzioni…, 578.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 289.o. 
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A fragmentumban Papinianus arról a tényállásról ír, hogy egy hitelező 

Titiussal 10-et ígértetett meg, Maeviussal pedig annyit ígértetett meg, 

amennyivel kevesebbet sikerül Titiustól behajtani. Ebben az esetben Maevius 

Papinianus szerint ki van téve annak a veszélynek, hogy az egészért felel. Ha a 

hitelező be is perli Titiust 10-re, Maevius nem szabadul a kötelemből, hacsak 

Titius nem teljesíti az ítéletben foglaltakat.  

Papinianus a szöveghelyben Paulus álláspontját is közvetíti, aki megállapítja, 

hogy Titius és Maevius nem egyetemleges adósai ugyanannak a kötelemnek, 

hanem Maevius sokkal inkább csak azzal a feltétellel kötelezett, ha Titiustól 

nem lehet behajtani (az egész) követelést. Így ha beperlik Titiust, Maevius 

nem szabadul a kötelemből, mivel még bizonytalan, hogy tartozni fog-e vagy 

sem. És ha Titius fizet, Maevius nem szabadulhat a kötelemből, mivel ő nem 

is felelhet, ha a stipulatio feltétele nem teljesült. (Tehát valószínűleg azért nem 

„szabadul a kötelemből”, mert a kötelezettsége nem is jön létre, hiszen a 

kötelezettségének feltétele, hogy a Titius nem fizet és nem is lehet vele 

szemben behajtani a követelést, nem teljesül.) Ha pedig a feltétel még 

függőben van, nem lehet Maevius-szal szemben sikeresen pert indítani. 

Ugyanis mielőtt Titius ellen a végrehajtást foganatosítanák, sikertelenül perlik 

Maeviust.
646

   

Papinianus tehát egyértelműen megállapítja, hogy Maevius feltételes 

kezességvállalása adott esetben (ha Titiustól semmit sem lehetne behajtani az 

általa ígért 10-ből) a főadós egész tartozására kitágítható.  

A kártalanító kezesség mindkét fél számára egyaránt előnyös volt. A hitelező 

számára azért, mert a főadóssal szembeni per litis contestatiója (mint az előző 

fragmentumban is láthattuk) nem emésztette fel a kezessel szembeni 

keresetet.
647

 A kezes számára pedig azért, mert vele szemben a hitelező csak 

akkor léphetett fel, ha korábban a főadóssal szemben a peres és a végrehajtási 

eljárást is lefolytatta, és ebben az esetben is csak annyit követelhetett a 

                                                             
646 Vö. Knütel: Neues…, 472-473.o. 
647 Knütel: Neues…, 472-473.o.; Bessenyő: Római magánjog, 457.o.; Mayer-Maly: Römisches 

Privatrecht, 147.o.; Burdese: Manuale…, 558.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 

289.o. 
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kezestől, amennyit a főadóstól nem sikerült behajtania, vagyis ebben az 

esetben a kezes felelőssége szubszidiárius volt.
648

  

A források továbbá azt is igazolják, hogy a hitelező bizonyos gondossági 

kötelezettséggel tartozott a kártalanító kezessel szemben.
649

 

A források tanúsága szerint, ha például a hitelező nem indította meg időben a 

keresetet a főadóssal szemben, vagy áron alul adta el a zálogtárgyat,
650

 és 

ezáltal maga idézte elő felróhatóan, illetőleg neki betudhatóan azt a 

veszteséget, amelyért a kezes kötelezettséget vállalt, akkor a kezes ipso iure 

szabadult a kötelemből:
651

 

 

D.46,1,41pr.  

„Modestinus 13 resp. – Respondit, si fideiussores in id accepti sunt, quod a 

curatore servari non possit, et post impletam legitimam aetatem tam ab ipso 

curatore quam ab heredibus eius solidum servari potuit et cessante eo, qui 

pupillus fuit, solvendo esse desierit: non temere utilem in fideiussores 

actionem competere.”  

 

Modestinus
652

 arról ír, hogy egy fideiussor arra vállalt kezességet, amit a 

gondnoktól nem lehet behajtani. Ezt követően a gondnok nem megfelelően 

kezelte a minor vagyonát, majd amikor utóbbi elérte a törvényben 

meghatározott kort (25 év), a minor mind a gondnokától, mind annak 

örököseitől kielégítést nyerhetett volna a teljes összegre. Azonban a minor 

(pupillus) elmulasztotta (időben) megindítani a keresetet
653

 a gondnokkal, ill. 

annak örököseivel szemben. Azok idővel fizetésképtelenné váltak, így a minor 

a kezestől szeretne kielégítést nyerni. Modestinus szerint ebben a helyzetben a 

minor nem könnyen fogja megkapni az utilis actiót a fideiussorral szemben.
654

 

                                                             
648 D.45,1,116; Marrone: Istituzioni…, 578.o.; Knütel: Zur Frage…, 568.o. 
649 Knütel: Zur Frage…, 568.o. 
650 C.8,40(41),18 
651 Behrends: SZ. 97., 478.o. 
652 A szöveghely eredetiségének és értelmezésének kérdése megosztotta a szakirodalmat. Ehhez lásd 

bővebben: Knütel: Zur Frage…, 568-569.o. 
653 Knütel szerint az actio negotiorum gestorum, valamint a cautióból származó kereset illette meg a 

minort a gondnokával szemben. (Knütel: Zur Frage…, 568.o.) 
654 Knütel: Zur Frage…, 568.o.; Wacke: SZ. 91., 277.o.; Vö: Kaufmann: Die Diligenzpflicht…, 3.o.  
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Modestinus döntése mögött minden bizonnyal az a tény áll, hogy a kártalanító 

kezesség esetében a kezes kötelezettségvállalása feltételhez van kötve. Ebben 

az esetben a feltétel – vagyis, hogy a hitelező ne tudjon (teljes) kielégítést 

nyerni a főadóstól – ugyan formálisan teljesült, ugyanakkor a feltétel 

teljesülése a hitelezőnek volt „betudható”, vagyis azon múlott, akinek 

érdekében állt a feltétel teljesülése. Knütel szerint nem volt szükség a hitelező 

vétkességére, elegendő volt, ha a neki kedvező feltétel teljesülése rajta múlt, 

ilyenkor a római jogtudósok úgy tekintették, mintha a feltétel nem következett 

volna be.
655

 

Knütel szerint Modestinus minden bizonnyal azt feltételezte, hogy a feltétel (a 

gondnok, ill. a gondnok örököseinek fizetésképtelensége) a minornak 

felróható módon következett be, ugyanis a „cessante eo” kifejezés arra utal, 

hogy a minor késlekedett a követelése érvényesítésével. A kezes ígérete 

azonban nem terjed ki azokra a veszteségekre, amelyek a főadós cessatiójából, 

vagy más jellegű gondatlanságából erednek. Mindebből az következik, hogy a 

„valós értelmében” a feltétel nem következett be, így a kártalanító kezesség 

nem lépett hatályba, vagyis nincs jogalapja az abból származó actio ex 

stipulatunak. Modestinus mindezt feltételezi, így csupán az ezt követően 

felmerülő kérdésre ad választ. Arra, hogy legalább egy utilis actióval lehet-e 

segíteni az egykori minoron. Modestinus – Knütel szerint – valószínűleg azt az 

esetet tartja az utilis actio megadásának mérlegelése közben szem előtt, 

amikor menthető az egykori minor késedelme.
656

 

Behrends – bár túlnyomó részt Knütel álláspontján van – egy értelmezési 

kérdésben nem ért egyet vele. Szerinte ugyanis a római stipulatiós jogra azt a 

megállapítást, hogy a feltétel „valós értelmében” nem következett be, nem 

lehet minden további nélkül alkalmazni. Valószínűleg sokkal inkább egy 

valódi fikciós technikát alkalmaztak ennek az esetnek a megoldásánál: a 

                                                             
655 Vö. Knütel: Zur Frage…, 568-571.o. Knütel szerint ennek során a római jogtudósok lényegében a 

BGB 162.§ (2). bekezdésének megfelelő alapelvet követték, amely szerint úgy kell tekinteni, hogy a 

feltétel nem következett be, ha a feltétel bekövetkeztéért az felelős, akinek a feltétel bekövetkezéséből 

előnye származik. (Vö. Knütel: Zur Frage…, 570.o.) 
656 Vö. Knütel: Zur Frage…, 568-571.o. Modestinus nagyon óvatosan fogalmaz az utilis actio 

esetleges megadásával kapcsolatosan: „non temere”, ez valószínűleg abból ered, hogy Modestinus 

arra a lehetőségre is gondol, hogy menthető a minor késedelme. (Vö. Knütel: Zur Frage…, 569.o.) 
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feltétel, amely a valóságban bekövetkezett, úgy tekintendő, mintha nem 

következett volna be, mivel annak bekövetkeztét a hitelező neki felróhatóan 

maga idézte elő.
657

 Számomra is ez az interpretáció tűnik meggyőzőbbnek.  

A hagyományos fideiussio esetében nem volt lehetőség arra, hogy a hitelező 

terhére egy gondossági kötelezettséget állapítsanak meg. Ezzel szemben 

azokban az esetekben, amelyeknél lehetőség nyílt arra, hogy nagyobb teret 

kapjon a jogértelmezés, ill. a mérlegelés, megfigyelhető a római jogutósok 

arra irányuló szándéka, hogy a hitelezőre vonatkozóan egyfajta gondossági 

kötelezettséget állapítsanak meg jogai érvényesítése során. Erre a – később 

vizsgálandó – mandatum qualificatum esetében a kötelem bonae fidei jellege 

nyújtott lehetőséget. A kártalanító kezesség esetében pedig a kezességvállalás 

feltételhez kötöttsége tette lehetővé a mérlegelést. Ebben az esetben úgy 

éretelmezték a jogviszonyt, hogy a kezes csak azokért a veszteségekért köteles 

helytállni, amelyek abból erednek, hogy a hitelező a gondos eljárása ellenére 

sem tudta a főadóstól a teljes követelését behajtani.
658

 

 

4.1.9.3. A hitelező és a fideiussor jogviszonya a iustinianusi jog szerint 

 

A fideiussio esetében a változást e tekintetben is a Nov.4,1 idézte elő, egyfajta 

sortartási kötelezettséget írván elő a kezes javára, amelyből a hitelező terhére 

egyfajta gondossági kötelezettség keletkezésére is lehet következtetni. 

A constitutio – jelen fejezet szempontjából releváns – rendelkezése értelmében 

a hitelező csak azt követően léphet fel a fideiussorral (és a megbízóval) 

szemben, miután megpróbálta érvényesíteni az igényét a főadóssal szemben. 

Ha a főadóstól kielégítést nyer, akkor a kezesektől nem követelhet semmit. Ha 

azonban előbbitől nem tudja behajtani a követelését, vagy annak egy részét, 

akkor ennek a teljesítését követelheti a kezestől.  

A Nov.4,1 tehát szubszidiáriussá tette a fideiussor és a mandatum qualificatum 

megbízójának felelősségét is. Ezt a sortartás kedvezményének (beneficium 

                                                             
657 Vö. Behrends: SZ. 97., 479.o. 
658 Vö. Knütel: Zur Frage…, 572.o. 
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ordinis seu excussionis) nevezzük. A rendelkezés alapján a kezest egy 

dilatórius kifogás illette meg mindaddig, amíg a hitelező a főadóst be nem 

perelte, és ellene a végrehajtást meg nem kísérelte.
659

 Kiolvasható tehát a 

rendeletből az a feltétel, hogy a hitelező csak akkor és annyit követelhet a 

kezestől, amikor és amennyit a főadóstól nem tudott behajtani.  

Kérdésként merül fel, hogy pontosan mit kell érteni ez alatt a feltétel alatt, 

továbbá, hogy ennek vizsgálata során, melyik időpont lesz az irányadó, és 

lesz-e jelentősége annak, hogy miért nem sikerült behajtani a követelést a 

főadóstól; elegendő-e a követelés objektív behajthatatlansága a hitelező 

perindításának időpontjában, vagy figyelembe kell-e venni a hitelező esetleges 

mulasztását, ill. (korábbi) rosszhiszemű magatartását is?  

a. Elméletileg két lehetséges válasz adható a fenti kérdésekre. Az egyik szerint 

pusztán az számít, hogy a hitelező meg tudta-e szerezni a főadóstól a követelt 

szolgáltatást, vagy sem. S ezt csupán abban az időpontban kell vizsgálni, 

amikor a hitelező követeli a kezestől a tartozás kifizetését. E szerint az 

álláspont szerint irreleváns az, hogy a hitelező miért nem tudta a főadóstól 

behajtani a követelését. Ennek meghiúsulását akár maga is előidézhette 

korábbi magatartásával (pl. egy pactum de non petendo in personam 

segítségével elengedhette a főadós tartozását, vagy akár addig adhatott fizetési 

haladékot a főadósnak, amíg utóbbi fizetésképtelenné nem vált), ettől 

függetlenül követelhette a kezestől a teljesítést, arra hivatkozva, hogy a 

kezessel szembeni perindítás, ill. a beneficium ordinis igénybevétele 

időpontjában nem tudta a követelését a főadóstól behajtani.  

Ezen álláspont képviselői leginkább azzal a ténnyel kívánják alátámasztani a 

véleményüket, hogy a hitelező és a fideiussor közötti szerződés egyoldalú, 

stricti iuris obligatiót keletkeztetett, amelyből a hitelezőnek csak joga, a 

kezesnek pedig csak kötelezettsége származott a másikkal szemben. Így ennek 

értelmében a hitelezőt semmiféle gondossági kötelezettség nem terhelte a 

                                                             
659 Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. II., 459.o.; Földi – Hamza: A római jog története és 

institúciói, 441.o. 
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fideiussor irányában sem a főkövetelés fennmaradása, sem pedig annak 

behajthatósága tekintetében.
660

  

Ez az álláspont azonban hibásnak tűnik.
661

 S a Nov.4,1 rendelkezésének a 

teleológiai értelmezése is sokkal inkább az ezzel szembenálló értelmezést 

támasztja alá.  

b. A rendelet ugyanis azáltal, hogy előírja, hogy a hitelező csak akkor 

perelheti a kezest, ha a főadóstól nem tudta behajtani a követelést, implicite 

azt a feltételt tartalmazza, hogy a hitelezőnek követelnie kell a főadóstól a 

szolgáltatás teljesítését. Így ha a hitelező megkaphatta volna, de nem akarta 

megszerezni a szolgáltatást a főadóstól, akár azért mert maga hozta létre 

szándékosan a teljesítés akadályát (pl. elengedte az adós tartozását), akár azért, 

mert (szándékosan) hagyta, hogy úgy alakuljanak a körülmények, hogy már 

nem tudja sikeresen érvényesíteni az igényét, a kezes szabadul a beneficium 

excussionis révén a perből. Vagyis ebben az esetben a kezest megillető 

exceptio excussionis nem dilatórius, hanem peremptórius kifogássá válik. 

Ebből azonban az következik, hogy a hitelezőnek ügyelnie kell arra, hogy ne 

akadályozza azt, hogy a kezes megszerezhesse a követelést a főadóstól, ill. 

hogy adott esetben ő maga ne szalassza el a megszerzés lehetőségét.
662

 

Ezen hitelezői kötelezettség oka a hitelező kezessel szembeni követelésének – 

a beneficiumot biztosító rendeletből fakadó – feltételességéből ered. Ha a 

hitelező elengedte a főadós tartozását, vagy túl sokat késlekedett a követelés 

behajtásával, akkor rajta múlott a feltétel meghiúsulása. Ebben az esetben a 

feltétel nem valósult meg, és már nem is valósulhat meg. Így ha a hitelező 

korábban megszerezhette volna a követelést, akkor a jövőben nem hivatkozhat 

arra, hogy a saját hibáján kívül esett el a követelése kielégítésétől. Ez a fajta 

gondossági kötelezettség tehát nem a hitelező és a fideiussor közötti 

                                                             
660 Részletesen lásd Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 540-543.o 
661 Kaufmann: Die Diligenzpflicht…, 5-6.o. 
662 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 483.o.; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 544-546.o.; Heuser: Die 

Diligenzpflicht…, 3-7.o. Ez a kötelezettség akkor érvényesül, amikor a kezes a vele szemben 

megindított perben él az exceptio excussionis-szal, de ez a kötelezettség nem ekkor keletkezik, hanem 

látens módon már a kezességi szerződés megkötésekor létrejön. (Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 

546-547.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 484-485.o.) 
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szerződésből ered, hanem a kezesi tartozás Nov.4,1 által előírt feltételességén 

alapul.
663

 

 

Kérdés, hogy a hitelezőt ennek következtében milyen „gondossági 

kötelezettség” terheli a főkövetelés behajtása kapcsán. Ha a hitelező maga 

teremtette meg a követelés érvényesíthetőségének az akadályát, például egy 

pactum de non petendo in personamot kötött a főadóssal, akkor a kezes 

exceptio ordinisára nem replikálhat azzal, hogy nem tudta behajtani a 

főadóstól a követelést, mivel azt behajthatta volna, csak nem akarta, hiszen a 

főadós tartozását maga engedte el.
664

  

Ugyanakkor az is kérdésként merül fel, hogy van-e lehetőség arra, hogy a 

hitelező fizetési haladékot adjon a főadósnak, ill. hogy mennyire kell 

figyelemmel kísérnie a főadós fizetőképességének alakulását ahhoz, hogy a 

főkövetelés behajthatatlansága ne a hitelezőn múljon. Valószínűnek tűnik, 

hogy a hitelező adhatott fizetési haladékot az adósnak, és nem kellett 

folyamatosan figyelemmel kísérnie az adós vagyoni helyzetét sem, 

ugyanakkor ha értesült arról, hogy annak a veszélye fenyeget, hogy késlekedés 

esetén a főadós fizetésképtelenné válik, akkor haladéktalanul meg kellett 

kísérelnie behajtani (lejárt) követelését, hogy a kezessel szembeni perben a 

kezes kifogása ellen sikeresen tudjon védekezni.
665

 

A hitelezőnek ezen kívül valamennyi jogszerű eszközt igénybe kell vennie, 

amelyek követelésének kielégítését szolgálják. Vagyis nem léphet fel azelőtt a 

kezesekkel szemben, mielőtt pl. a követelés biztosítékául lekötött zálogtárgyat 

megkísérelte volna eladni. Ha a hitelező lemondott a zálogjogáról, akkor 

ebben az esetben is a hitelezőnek felróható, hogy nem tudta behajtani a 

főadóstól a követelését, vagyis rajta múlik a feltétel meghiúsulása. Ez alól 

kivételt képez az az eset, ha a zálogtárgyat egy harmadik személy birtokolja, 

                                                             
663 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 483-484.o.; Heuser: Die Diligenzpflicht…, 3-7.o. 
664 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 554-556.o. Hasenbalg szerint, ha a hitelező egy eleve fizetésképtelen 

főadósnak engedte el a tartozását, akkor a kezes nem élhet sikeresen a fenti kifogással, ugyanakkor ha 

a főadós a tartozáselengedés után újra fizetőképessé vált, akkor a kezes élhet a beneficiummal. (Vö. 

Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 555-556.o.) 
665 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 556-568.o. 
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ebben az esetben ugyanis vele szemben a hitelező csak a kezesek után léphet 

fel a Nov.4,2 értelmében.
666

 

 

4.2. A derivatív regressz és a mandatum qualificatum 

 

4.2.1. Az engedményezés lehetősége 

 

A mandatum qualificatum esetében – mint tudjuk – a megbízó (kezes) arra 

adott egy megbízást a megbízottnak (hitelező), hogy az egy harmadik 

személynek (főadós) hitelezzen egy meghatározott összeget. A mandatumból a 

felek között egy egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei kötelem keletkezett.     

Valószínűleg összeegyeztethető volt a mandatum qualificatum bonae fidei 

jellegével, hogy a hitelező először a megbízó-kezest perelje, ha joggal 

kételkedhetett a főadós teljesítési készségében vagy képességében, vagy 

többletterhet jelentett számára a főadós perlése. Ebben az esetben azonban a 

megbízó-kezesre kellett engedményeznie a főadóssal szembeni keresetét, így a 

megbízó a saját veszélyére perelhette a főadóst.
667

 

A kereset engedményezése a fideiussio és a mandatum qualificatum esetében 

azonban egészen más alapelvek szerint történt, eltérőek voltak a kiindulási 

pontok és a következmények is.
668

 Lássuk a különbségeket! 

A klasszikus jog szerint a megbízó kötelme a főadós kötelméhez képest sem 

akcesszórius, sem pedig szubszidiárius nem volt.
669

 Így mivel a mandatum 

qualificatum – ellentétben a fideiussióval – nem eadem resre ment, a kezes 

teljesítésével nem szűnt meg a hitelezőnek a főadóssal szembeni keresete,
670

 

sőt az egyik féllel szemben megindított per litis contestatiójának 

keresetfelemésztő hatása sem volt megfigyelhető.
671

  

                                                             
666 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 487-490.o. Erről részletesebben lásd később.  
667 Geib: Zur Dogmatik…, 155.o. 
668 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 122.o. 
669 Kunkel: SZ. 47., 535.o.; Geib: Zur Dogmatik…, 153.o. 
670 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 330.o.; Oesterley: Über das mandatum qualificatum, 13.o.; 

Weiss: Institutionen…, 327.o.; Wacke: SZ. 124., 127-128.o. 
671 Binder: Die Korrealobligationen…, 160.o.; Krüger: SZ. 22., 218.o.; Mayer-Maly: Römisches 

Privatrecht, 149.o.; Apathy – Klingenberg – Stiegler: Einführung in das römische Recht, 211.o. 

Hasonló gondolatmenetet követ Provera: Riflessioni…, 629-630.o. Sem a megbízó-kezes teljesítése, 
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A mandatum qualificatum, valamint a megbízott-hitelező és a főadós közötti 

szerződés ugyanis – ahogy azt korábban láthattuk – két egymástól független 

kötelmet eredményezett.
672

 Így a megbízó-kezes követelhette a megbízottól 

(hitelező) a főadóssal szembeni keresetének az engedményezését:
673

 

 

D.17,1,28  

„Ulpianus 14 ad ed. – Papinianus libro tertio quaestionum ait mandatorem 

debitoris solventem ipso iure reum non liberare (propter mandatum enim 

suum solvit et suo nomine) ideoque mandatori actiones putat adversus reum 

cedi debere.”  

 

Papinianus szerint, ha az fizet, aki a megbízottnak arra adott megbízást, hogy 

az adósnak kölcsönt nyújtson, nem szabadítja ipso iure az adóst a kötelemből 

(ugyanis a mandatum alapján fizet és a saját nevében), és ezért Papinianus úgy 

véli, hogy a hitelezőnek a megbízóra kell engedményeznie az adóssal 

szembeni kereseteit. 

Briguglio szerint ebben az esetben a kereset átengedésének a megbízó (kezes) 

fizetésével egyidejűleg kell megtörténnie, a fizetés valósítja meg azt az 

eszközt, amely révén átengedtetésre kerül a kereset. Még exceptio dolira sincs 

szükség, mert ha a hitelező megtagadná a kereset engedményezését, az 

ellentétes lenne a kötelmet átható bona fides-szel, s annak megtagadása 

előidézné a megbízó szabadulását anélkül, hogy exceptiót kellene felhoznia. 

                                                                                                                                                                             
sem a vele szemben megindított per litis contestatiója nem emésztette fel a hitelező-megbízottnak a 
főadóssal szembeni kereseteit. Jan Wacke szerint a főadós sem ipso iure sem pedig per exceptionem 

nem szabadult a kötelemből, így lehetőség volt a vele szembeni keresetnek a megbízó-kezesre történő 

engedményezésére. Abban az esetben azonban, ha az engedményezésre nem került sor, s a megbízott-

hitelező miután a megbízó-kezes kifizette neki a tartozást, rosszhiszeműen a főadóst is beperelte 

annak (ismételt) megfizetése végett, vele szemben a főadós védekezhetett egy exceptio dolival. Ezzel 

a kifogással tehát csupán a megtérítési igényét érvényesítő megbízó-kezessel szemben nem léphetett 

fel. (Vö. Wacke: SZ. 124., 127-128.o., 131.o.) 
672 Wacke: SZ. 124., 117-121.o. 
673 Oesterley: Über das mandatum qualificatum, 13.o.; Levy: Sponsio…, 217-218.o.; Levy: Nachträge 

zur Konkurrenz…, 1-2.o.; Müller: Der Kreditauftrag…, 29-30.o.; Talamanca: Istituzioni…, 605.o.; 

Marrone: Istituzioni…, 581.o.; Wacke: SZ. 124., 128.o. 
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Szerinte a mandatum qualificatum esetében is a teljesítéssel együtt kell 

megtörténnie a cessiónak.
674

  

Véleményem szerint azonban, mivel – ahogyan azt Briguglio is elismeri – a 

mandatum qualificatum esetében a megbízó-kezes teljesítésével nem 

emésztődik fel a megbízott-hitelezőnek a főadóssal szembeni keresete, semmi 

sem zárja ki ebben az esetben a keresetnek a megbízó-kezes fizetését követő 

engedményezését, ha valamilyen oknál fogva ez az engedményezés a 

megbízó-kezes teljesítésének időpontjában elmaradt volna. Sőt, úgy vélem, 

hogy ennél a jogviszonynál – részben éppen annak bonae fidei jellegéből 

adódóan – arra is lehetőség van, hogy a megbízó-kezes a teljesítését követően 

egy actio mandati directa segítségével kényszerítse a megbízott-hitelezőt a 

főadóssal szembeni kereseteinek engedményezésére.
675

 

Tehát míg a fideiussor és a hitelező közötti jogviszony a hitelező javára 

meglehetősen egyoldalú volt, a mandatum qualificatum esetében a megbízó és 

hitelező közötti jogviszonyról ez már korántsem állapítható meg, sokkal 

inkább azt kell kijelenteni, hogy mindkét oldalon fennállt egy-egy 

kötelezettség, amelyek alapján mindkét fél részére kereset jöhetett létre. A 

főadóssal szembeni kereset engedményezése a hitelezőnek kötelessége volt
676

 

– ex causa mandati –, amit a megbízó a teljesítés visszatartása révén,
677

 vagy 

az infamáló actio mandati directa révén kikényszeríthetett, méghozzá arra 

való tekintet nélkül, hogy a megbízó-kezesnek volt-e a főadóssal szemben 

(egy belső jogviszonyból származó) regresszjoga, vagy sem.
678

 Ezt igazolja a 

következő két párhuzamos szöveghely is: 

 

                                                             
674 „La cessione delle azioni, pertanto, doveva avvenire contemporaneamente al pagamento. Il 
pagamento, infatti, veniva a costituire il mezzo tramite il quale farsi cedere le azioni.” (Vö.: 

Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 358.o.) 
675 Az alábbi szerzők is lehetségesnek tartják az engedményezés teljesítés utáni kikényszerítését az 

actio mandati directa segítségével: Sohm: Institutionen…, 493.o.; Sokolowski: Die 

Mandatsbürgschaft…, 112.o., Geib: Zur Dogmatik…, 156.o.; Müller: Der Kreditauftrag…, 28.o., 

63.o.; Wacke: SZ. 124., 126-133o. 
676 Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 357.o. 
677 Marrone: Istituzioni…, 581.o. 
678 Sohm, Institutionen…, 493.o.; Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 112.o., Geib: Zur 

Dogmatik…, 156.o.; Müller: Der Kreditauftrag…, 28.o., 63.o.; Vö. Bürge: Retentio in Sachen und 

Obligationenrecht, 633-634.o. 
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D.46,1,13  

„Iulianus 14 Dig. – Si mandatu meo Titio decem credideris et mecum mandati 

egeris, non liberabitur Titius: sed ego tibi non aliter condemnari debebo, 

quam si actiones, quas adversus Titium habes, mihi praestiteris. item si cum 

Titio egeris, ego non liberabor, sed in id dumtaxat tibi obligatus ero, quod a 

Titio servare non potueris.” 

 

D.17,1,27,5  

„Gaius 9 ad ed. provinc. – Si mandatu meo Titio credideris et mecum mandati 

egeris, non aliter condemnari debeo, quam si actiones tuas, quas adversus 

Titium habes, mihi praestiteris. sed si cum Titio egeris, ego quidem non 

liberabor, sed in id dumtaxat tibi obligatus ero, quod a Titio servare non 

potueris.”  

  

A tényállás(ok) szerint valaki egy másik személy megbízásából kölcsönt 

nyújtott Titiusnak, majd a kiadások megtéríttetése céljából a megbízó ellen a 

megbízás alapján pert indított. (Itt valójában a megbízó kezesi pozícióban van, 

és a kiadások alatt a megbízott által nyújtott kölcsönt kell érteni.) Gaius szerint 

a megbízót csak azzal a feltétellel lehet marasztalni, hogy a megbízott 

hajlandó az előbbire engedményezni a Titiussal szemben fennálló kereseteit.
679

 

A szöveghely(ek) másik tényállása szerint a hitelező Titiustól követeli vissza a 

nyújtott kölcsönt, majd ezt követően perli a megbízót az actio mandati 

contrariával. Kérdés, hogy követelheti-e tőle a teljes kölcsönösszeg 

megtérítését kiadás címén. Gaius válasza, hogy a megbízott a megbízótól csak 

                                                             
679 Levy: Nachträge zur Konkurrenz…, 2.o. A keresetek többes száma utalhat egyrészt az actio certae 
pecuniae-ra, az actio ex stipulatu de pecunia constitutára és az actio Servianára is. (Vö. Levy: 

Nachträge zur Konkurrenz…, 2.o.) Egyesek szerint itt a megbízó a kereset engedményezésének 

kifogásával, az exceptio cedendarum actionummal kényszerítheti ki a kereset engedményezését. (Vö. 

Kremer: Die Mitbürgschaft, 125-126.o.; Oesterley: Das mandatum qualificatum, 13.o.) Lásd még 

Müller: Der Kreditauftrag…, 27-28.o. (Bár Müller tévesen D.17,1,13-ként hivatkozza meg a forrást 

D.46,1,13 helyett.) Partsch szerint ebben a fragmentumban egyértelműen arról van szó, hogy a 

teljesítés retentiójával lehet a megbízott-hitelezőt a főadóssal szembeni keresetének az 

engedményezésére kényszeríteni. (Vö. Partsch: Studien…, I., 62.o.) Provera szerint a mandatum 

qualificatum esetén a bíró az apud iudicem szakaszban (in iudicio) az ítélethozatal előtt azzal 

szoríthatta rá a felpereset (hitelező-megbízottat) az engedményezésre, hogy kilátásba helyezte az 

alperes (megbízó-kezes) felmentését. (Vö.: Provera: Riflessioni…, 630.o.) 
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azt az összeget követelheti vissza ebben az esetben, amit a főadóstól nem 

tudott megszerezni, vagyis csak a különbözetet.
680

  

Ennek az az oka, hogy bár a megbízott oldalán először valóban a teljes 

kölcsönösszeg megjelent kiadásként, de az adós teljesítésével a kiadások egy 

része megtérült, így annak ellenére, hogy a mandatum qualificatum esetén a 

főadós teljesítése nem szünteti meg a kezessel szembeni keresetindítás 

lehetőségét, a mandatum bonae fidei jellegéből adódóan a hitelező-megbízott 

nem követelhet vissza több pénzt a megbízótól, mint amekkora a megbízás 

teljesítése következtében a tényleges hátránya lett.
681

 

A korábban már elemzett D.46,3,95,10
682

 is azt támasztja alá, hogy a 

mandatum qualificatum esetében minden további nélkül lehetőség volt arra, 

hogy a megbízó-kezes a hitelező-megbízott kielégítését követően követelje a 

hitelező-megbízottól a főadóssal szembeni kereseteinek az engedményezését. 

Ennek oka Papinianus szerint az, hogy a mandatum qualificatum esetén két 

önálló jogviszonyról van szó, a mandatumról, és a mutuumról, ezek pedig nem 

függnek egymástól. 

A szöveghely
683

 értelmében – ahogy azt korábban láthattuk –, ha a megbízott a 

megbízás hatására kölcsönt ad Titiusnak, akkor ez a szerződés a gyám és a 

                                                             
680 Levy: Nachträge zur Konkurrenz…, 1.o.; Müller: Der Kreditauftrag…, 63.o. 
681 Oesterley: Über das mandatum qualificatum, 13.o. 
682 D.46,3,95,10  

„Papinianus 28 quaest. – Si mandatu meo Titio pecuniam credidisses, eiusmodi contractus similis est 

tutori et debitori pupilli: et ideo mandatore convento et damnato, quamquam pecunia soluta sit, non 

liberari debitorem ratio suadet, sed et praestare debet creditor actiones mandatori adversus 

debitorem, ut ei satisfiat. et hoc pertinet tutoris et pupilli debitoris non fecisse comparationem: nam 

cum tutor pupillo tenetur ob id, quod debitorem eius non convenit, neque iudicio cum altero accepto 

liberatur alter nec, si damnatus tutor solverit, ea res proderit debitori: quin etiam dici solet tutelae 

contraria actione agendum, ut ei pupillus adversus debitores actionibus cedat.”  
683 Partsch interpoláltnak tartja a fragmentumot, s úgy véli, hogy a mandatum qualificatum 

megbízójának csupán a megbízott keresetével szembeni retentiója révén volt lehetősége a főadóssal 

szembeni kereset engedményezésének kikényszerítésére, mivel a megbízottnak nem állt 
rendelkezésére e célból egy actio mandati directa. (Partsch: Studien…, I., 61-62.o.) Briguglio leírja, 

hogy a megbízó-kezes és a főadós között nem áll fent egyetemlegesség, így az egyikük teljesítésével 

nem szűnik meg a hitelező másikkal szembeni kötelme (keresete). Így szerinte, ha a megbízott-

hitelező meg akarja tartani a fizetséget, át kell engednie a keresetet, ami magának a teljesítésnek a 

feltételeként jelenik meg. Így ha a megbízó-kezes fizet, a főadós nem szabadul a kötelemből, s el kell 

tűrnie, hogy az engedményezett keresettel a megbízó-kezes fellépjen vele szemben. A hitelező pedig 

köteles a megbízó-kezesre engedményezni a kereseteit. (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 

357.o.) Véleményem szerint ez a szöveghely – Briguglio azon álláspontjával szemben, mi szerint a 

kereset engedményezésének a madatum qualificatum esetében is a megbízó-kezes teljesítésével 

egyidejűleg kell történnie – egyértelműen azt igazolja, hogy a megbízott-hitelezőtől az megbízó-kezes 

teljesítését követően is követelhető volt a keresetek engedményezése. Hasonlóképen vélekedik 
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gyámolt adósa közötti szerződéshez hasonlít. Így ha a megbízót beperlik, és 

marasztalják, akkor az adós nem szabadul, mert a hitelezőnek a megbízóra kell 

engedményeznie a kereseteket, hogy az kielégítést nyerhessen. Így a gyámhoz 

és a gyámolt adósához hasonlítva, ha a gyám azért felel a gyámoltnak, mert 

nem indított pert annak adósával szemben, akkor ha az egyiket beperlik, a 

másik nem szabadul, és ha a gyám ellen pert indítanak, és marasztalják, ez 

nem használ az adósnak, mert ilyenkor azt szokták javasolni, hogy a gyám 

indítsa meg az actio tutelae gestae contrariát a gyámolttal szemben, hogy a 

gyámolt rá engedményezze az adósával szembeni keresetét.  

    

A hitelezőnek a főadóssal szemben fennálló, engedményezett keresete volt a 

legbiztosabb jogeszköz, amely a megbízó-kezes rendelkezésére állt, hogy 

ezáltal érvényesítse megtérítési igényét a főadóssal szemben, már csak azért is, 

mert ez a főadós és a kezes közötti belső jogviszonytól teljesen függetlenül 

megillette. Vagyis abban az esetben is, ha a megbízás, vagy megbízás nélküli 

ügyvitel feltételei nem teljesültek.
684

 

  

                                                                                                                                                                             
Medicus is, aki szintén valódinak tartja a szöveghelyet. (Vö. Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 

404.o.) A szöveghely – Schulz szerint is – magába foglalja az utólagos engedményezés lehetőségét. A 

mandatum qualificatum esetén Schulz szerint a beneficium cedendarum actionumnak két fejlődési 

fokozata volt. Így például Iulianus a főadóssal szembeni megtérítési igény érvényesítésére megadta a 

cessio lehetőségét, de ennek a hitelező-megbízott kielégítése előtt kellett történnie, míg Papinianusnál 

már a hitelező kielégítését követően is lehetséges volt az engedményezés. (Vö. Schulz: SZ. 27., 

100.o.) Seiler is Schulz álláspontjával ért egyet, s úgy véli, hogy a szöveghely tartalmilag valódi, s a 

megbízó-kezest megillette a megbízott-hitelezővel szemben az actio mandati directa a kereset 

engedményezésének kikényszerítésére. (Vö. Seiler: Der Tatbestand…, 160-162.o.) Számomra – 

Schulz-cal szemben – valószínűbbnek tűnik azonban, hogy kezdettől fogva lehetőség volt a hitelező 
kielégítését követően is engedményezni a főadóssal szembeni kereseteket, hiszen a megbízó 

teljesítésével nem szűntek meg ipso iure a hitelezőnek a főadóssal szembeni keresetei, ezért 

indokolatlannak tűnik időbeli korlátot szabni ezen keresetek engedményezésére. Hasonlóképpen 

vélekedik Jan Wacke is. (Vö. Wacke: SZ. 124., 130-131.o.) Sokolowski szerint is lehetséges a kereset 

utólagos engedményezésének kikényszerítése az actio mandati directával a megbízó részéről. 

(Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 72-74.o.) Provera és Jan Wacke is lehetségesnek tartja az 

utólagos engedményezést, mivel a megbízó-kezes és a főadós nem egyetemlegesen kötelezettek, így 

sem a megbízó-kezes teljesítésése, sem pedig az ellene megindított per nem szünteti meg az hitelező 

főadóssal szembeni (engedményezendő) keresetét. (Vö. Provera: Riflessioni…, 628-633.o.; Wacke: 

SZ. 124., 126-133.o.) A szöveghely részletes elemzését lásd: Wacke: SZ. 124., 116-133.o. 
684 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 88.o. 
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4.2.2. A megbízott-hitelező és a megbízó-kezes jogviszonya a cessio 

vonatkozásában  

 

Tehát míg a fideiussor és a hitelező közötti jogviszony a hitelező javára 

meglehetősen egyoldalú volt, a mandatum qualificatum esetében a megbízó-

kezest és a megbízott-hitelezőt is terhelték kötelezettségek: a megbízó-kezes 

kötelezettségének teljesítése, és a főadóssal szembeni kereset hitelező általi 

cessiója mintegy szolgáltatás-ellenszolgáltatás-kapcsolatban álltak egymással. 

A főadóssal szembeni kereset engedményezésére a megbízó kényszeríthette a 

hitelezőt (megbízottat).
685

  

Mint tudjuk, a mandatum qualificatum esetében a kezes és a hitelező között 

(is) fennáll egy megbízási szerződésen alapuló kötelem, amelyet áthatnak a 

megbízás általános jellemzői, tehát az alapvetően bizalmi jelleg, valamint a 

bona fides szabályainak való alávetettség. A feleket – szemben a fideiussióval 

– kölcsönös kötelezettségek terhelik, a megbízott-hitelező felel a követelése 

elértéktelenedéséért, vagy csökkenéséért, és felelőssége kiterjed 

gondatlanságának következményeire is.
686

 Sokolowski szerint a megbízott 

felelőssége ebben az esetben a culpa levisre is kiterjed, mivel azzal, hogy a 

megbízó magára vállalja a kezes nemteljesítésének kockázatát, érdekelt adóssá 

teszi a hitelezőt. Így például, ha a hitelező olyan sokáig vár akár szándékosan, 

akár gondatlanságból a főadóssal szembeni kereset megindításával, hogy 

utóbbi időközben csődbe jut, akkor a megbízó megtagadhatja a tartozásának a 

megfizetését, mert a főkötelemből eredő kereset a hitelezőnek felróható okból 

értékét vesztette.
687

 

A megbízó-kezes szolgáltatása és a megbízott-hitelező főadóssal szembeni 

kereseteinek cessiója tehát szoros kapcsolatban álltak egymással, melynek oka 

                                                             
685 Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 357.o.; Marrone: Istituzioni…, 581.o.; Sohm, 

Institutionen…, 493.o.; Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 112.o., Geib: Zur Dogmatik…, 156.o.; 

Müller: Der Kreditauftrag…, 28.o., 63.o.; Vö. Bürge: Retentio in Sachen und Obligationenrecht, 

185.o. 
686 Geib: Zur Dogmatik…, 156-157.o. 
687 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 113-114.o. 
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alapvetően a mandatumon alapuló kötelem bonae fidei jellegére vezethető 

vissza.  

Ezért, ha a hitelező felróhatóan nem volt abban a helyzetben, hogy a keresetét 

a kezesre engedményezze, nem volt lehetősége vele szemben fellépni, mint 

ahogy ezt a következő forrás is tanúsítja:
688

 

 

D.46,3,95,11 

„Papinianus 28 quaest. – Si creditor a debitore culpa sua causa ceciderit, 

prope est, ut actione mandati nihil a mandatore consequi debeat, cum ipsius 

vitio acciderit, ne mandatori possit actionibus cedere.”  

 

Papinianus fenti döntéséből jól látszik a megbízott és a megbízó 

felelősségének a kölcsönössége. Itt a hitelező adóssal szembeni keresetének a 

megsemmisülése egy eljárási hiba következménye, ennek hátrányos 

következményei pedig a hitelezőt terhelik.
689

 Analógia révén abban az esetben 

is feltételezhetjük a megbízó szabadulását, ha a cessio a hitelező egyéb 

felróható magatartásának következtében hiúsul meg. Így például, ha a hitelező 

részéről történő acceptilatio, vagy egy pactum de non petendo a megbízó 

szabadulását eredményezi.
690

 

Láthattuk, hogy a hitelező-megbízott keresetének az engedményezése a cessio 

általános szabályai szerint történik, így a hitelező köteles minden, a főkötelmet 

biztosító mellékkötelemből eredő jogot, így például a zálogjogot is 

engedményezni, amennyiben azok a cessio idején még fennállnak.
691

 

A megbízó magára vállalta a főadós esetleges nemteljesítésének a veszélyét, 

ezt a veszélyt azonban a megbízott nem teheti felróhatóan a megbízó számára 

terhesebbé, és ez a szabály azon járulékos kötelmek tekintetében is fennáll, 

                                                             
688 Meier: Erlass…, 41.o.; Knütel: Zur Frage…, 567.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 46-47.o.; 

Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 112.o.; Müller: Der Kreditauftrag…, 30.o., 38-39.o. 
689 Oesterley: Über das mandatum qualificatum, 14.o.; Geib: Zur Dogmatik…, 155-156.o.; Levy: 

Nachträge zur Konkurrenz…, 8.o. 
690 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 113.o. 
691 D.18,4,6; D.18,4,23pr.; Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…,114.o.; Müller: Der 

Kreditauftrag…, 65-66.o. 
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amelyekre tekintettel a kezes a kezességet elvállalta.
692

 Ez indokolja Paulus 

döntését is: 

 

D.17,1,59,6  

„Paulus 4 resp. – Paulus respondit non videri mandati condicioni paritum, 

cum in mandato adiectum sit, ut idonea cautio a debitore exigeretur, si neque 

fideiussor neque pignora accepta sint.”  

 

Paulus szerint nem teljesültek a megbízás feltételei, ha a megbízás során 

kikötötték, hogy a megbízottnak az adóstól megfelelő biztosítékot kell 

követelnie, és sem kezest nem állítottak, sem pedig zálog nyújtására nem 

került sor.  

A tényállás szerint a megbízási szerződésben a felek abban állapodtak meg, 

hogy a megbízott-hitelező a főadóstól megfelelő biztosítékot fog követelni. 

Ezt követően azonban a hitelező anélkül nyújtotta a kölcsönt, hogy akár zálog 

alapítását, akár egy másik kezes állítását követelte volna az adóstól. Kérdés, 

hogy ezt követően követelheti-e a megbízótól az actio mandati contrariával a 

kölcsön megtérítését? Paulus szerint nem, mert ő sem teljesítette a megbízási 

szerződés feltételeit, mivel nem a megbízó utasításainak megfelelően járt el. 

Hasonló a C.8,40(41),7 tényállása is: 

 

C.8,40(41),7 – Imperator Antoninus  

„Si creditor condicioni mandato adscriptae, cum pecuniam mutuam daret, in 

accipiendis hypothecis non paruit, frustra te iudicio mandati convenit, quando 

non alias te obligasse intellegaris, quam si pignoribus contraheretur 

obligatio.” (a. 215)  

 

                                                             
692 Müller: Der Kreditauftrag…, 63.o. Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…,114-115.o. Sokolowski 

szerint a hitelező azonban nem felel azoknak a járulékos kötelmeknek a fennmaradásáért, amelyeket a 

kezességvállalás, vagyis a megbízási szerződés megkötése után, a megbízó akarata és tudta nélkül 

hoztak létre. (Vö. Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 114-115.o.) 
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A constitutio értelmében, ha a megbízási szerződést azzal a feltétellel kötötték, 

hogy a hitelező zálogot követel a főadóstól, de ő ennek hiányában nyújtott 

kölcsönt, akkor hiába perli a megbízót az actio mandatival, mert ebben az 

esetben vélelmezik, hogy a megbízó a feltétel teljesítésének elmaradása esetén 

nem vállalt volna kezességet. 

 

4.2.3. Részösszegzés  

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a mandatum qualificatum esetében a 

hitelező és a kezes közötti kötelem bonae fidei jellege döntően kihatott a 

hitelező (megbízott) kezessel (megbízóval) szembeni magatartására. 

Előbbinek az utóbbira kellett engedményeznie a főadóssal szembeni 

kereseteit, ha a kezes kész volt teljesíteni, s a hitelezőt egyfajta gondossági 

kötelezettség is terhelte a tekintetben, hogy ne vesztegesse el a főadóssal 

szemben rendelkezésre álló jogeszközeit. 

 

4.3. Konklúziók az előzőekből 

 

A fentiek alapján megállapítható tehát, hogy a fideiussio és a mandatum 

qualicatum esetében alapvetően eltért egymástól a hitelező és a kezes 

jogviszonya. A fideiussióból származó kötelem egyoldalú stricti iuris 

jellegéből adódóan, magából a kötelemből eredően a hitelező nem volt köteles 

a főadóssal szembeni keresetek engedményezésére, sőt eredetileg erre 

lehetősége sem volt a két kötelem (a főkötelem és a kezesi kötelem) szoros 

kapcsolata, s így a kezes teljesítésének, vagy a vele szemben megindított per 

litis contestatiójának keresetfelemésztő hatása miatt. 

Ezzel szemben a mandatum qualificatum esetében a hitelező-megbízott 

megbízási szerződésből eredő kötelezettsége volt a főadóssal szembeni 

kereseteinek a megbízó-kezesre történő engedményezése, amennyiben a 

hitelező pert indított vele szemben, vagy a kezes kész volt önként teljesíteni.  
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A mandatum qualificatum mintájára később méltányossági megfontolásból (s 

valószínűleg a főadós jogalap nélküli gazdagodásának megakadályozása 

céljából) fokozatosan lehetővé tették a fideiussio esetében is a hitelezői 

keresetek kezesre történő engedményezését. Ennek megvalósításához azonban 

egy sajátos jogtechnikai megoldásra, az ún. adásvételi fikció kialakítására volt 

szükség, hogy el tudjanak tekinteni a solutio (s részben a litis contestatio) 

keresetfelemésztő hatásától.  

A fikció értelmében úgy tekintették, mintha a kezes a teljesítése során nem a 

saját kezesi tartozását fizette volna meg, hanem a hitelező főadóssal szembeni 

kereseteiért fizetett volna vételárat, így meg tudták őrizni a hitelező kereseteit, 

s lehetővé vált azoknak a kezesre történő engedményezése.  

A források kontroverziája miatt vitatott, hogy az engedményezésnek, ill. a 

keresetek engedményezéséről szóló megállapodásnak a solutióhoz viszonyítva 

mikor kellett megtörténnie ahhoz, hogy a fikció még alkalmazható legyen, s 

annak segítségével ne emésztődjenek fel a kezesi teljesítéssel a hitelező 

főadóssal szembeni kersetei. Valószínű, hogy ebben a kérdésben nem alakult 

ki teljesen egységes álláspont a jogtudósok között, s egyesek megkövetelték, 

hogy az engedményezésre legkésőbb a kezes teljesítésének időpontjában 

kerüljön sor, vagy a felek legalább a solutio előtt állapodjanak meg a 

cessióban, míg mások ilyen előzetes megállapodás hiányában is lehetővé 

tették a teljesítést követő engedményezést (valószínűleg az adásvételi fikció 

egyfajta kiterjesztő értelmezése révén).  

Az engedményezés kérdése azonban nemcsak a teljesítés időpontjának 

viszonylatában vitatott az szakirodalomban, hanem az sem egyértelmű, hogy 

hogyan tudtak a cessio érdekében a kezessel szemben megindított per litis 

contestatiójának keresetfelemésztő hatásától eltekinteni a főadóssal szembeni 

keresetek vonatkozásában.  

A források egyértelmű állásfoglalásának hiányában, e tekintetben csupán a 

megoldás valószínűsítésére lehet vállalkozni. Egyrészt elképzelhető, hogy a 

per el sem jutott a litis contestatióig, mert a hitelező és a kezes már az in iure 

szakaszban megállapodásra jutott, s ott sor is került az engedményezésre. Ha 
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mégis folytatódott a per, valószínű, hogy a praetor denegatio actionis-szal 

fenyegetve, vagy egy exceptio doli alkalmazásával kényszerítette a hitelezőt a 

keresetek engedményezésére.  

Ebben az esetben azonban (minden bizonnyal) az engedményezett kereseteket 

is megsemmisítette a litis contestatio, vagy ha a cessióra az exceptio doli 

eredményeképpen az apud iudicem szakaszban került sor, elméletileg egy már 

megszűnt keresetet engedményezett a hitelező a kezesre. Ebben az esetben (a 

legvalószínűbbnek tűnő megoldásként) feltételezhető, hogy a prateor az 

imperiuma alapján a kezes kérésére egy in integrum restitutio segítségével 

állította vissza a felemésztődött keresetet, s ennek eredményeképpen a hitelező 

eredeti keresetének mintájára egy utilis actiót biztosított a kezesnek a 

főadóssal szemben.  

De az sem tűnik teljesen elképzelhetetlennek, hogy a hitelező kezessel és 

főadóssal szembeni kereseteinek választólagos konkurenciája, s így litis 

contestatio (kölcsönös) keresetfelemésztő hatása a későbbi korokban 

diszpozitív szabályként érvényesült, s azt a felek (adott esetben talán csak a 

kezes és a hitelező) elétérő megállapodással kizárhatták. 

Bármelyik megoldást is alkalmazták a cessio érdekében, annyi bizonyos, hogy 

lehetőség volt a kezessel szemben megindított per során arra, hogy a hitelezőt 

kényszerítsék a főadóssal szembeni kereseteinek a kezesre történő 

engedményezésére. S később, Iustinianusnál erre minden esetben köteles is 

volt a hitelező, ha fellépett a kezessel szemben.  
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5. A kezestársak jogviszonya a római jogban, különös tekintettel a 

kezestársak megtérítési igényére 

 

A római jogban gyakran előfordult, hogy egy főkötelmet egyszerre több 

kezességgel is biztosítottak. Mivel a kezestársak eredetileg egyetemleges 

adósok voltak, a hitelezőnek jogában állt a kezestársak egyikétől követelni a 

teljes tartozás megfizetését. Míg a sponsorok és a fidepromissorok terheit 

egyes törvények viszonylag korán enyhítették, a fideiussio esetében az 

egyetemlegesség – némi könnyítéssel – továbbra is fennmaradt, így felmerül a 

kérdés, hogy a fizető kezesnek volt-e valamilyen megtérítési igénye a 

kezestársakkal szemben, ha egyedül teljesítette a tejes kötelezettséget a 

hitelező felé, vagy csupán a főadóssal szemben érvényesíthette a 

regresszigényét.
693

 Jelen fejezet erre a kérdésre kíván választ találni a 

kezestársak közötti jogviszonyok vizsgálata, és a rájuk vonatkozó fontosabb 

jogforrások áttekintése révén.  

 

5.1. A kezestársi viszony sponsio és fidepromissio esetén 

 

Eredetileg a sponsorok és a fidepromissorok egyetemleges adósok voltak.
694

 A 

kezestársak között azonban Gaius szerint a lex Apuleia de sponsu
695

 egyfajta 

társaságot (quaedam societas) hozott létre:
696

 a kezestársak a hitelező felé 

továbbra is egyetemleges adósként feleltek (in solidum), de a törvény egy 

                                                             
693 Lásd korábban erről Újvári: Mitbürgschaft…, 52-64.o.; Újvári: A kezestársak viszonya…, 49-78.o.; 

Újvári: Das Regressrecht des Bürgen…,  279-305.o. 
694 Ez különösen a Gai.3,121a-ból és a Gai.3,122-ből következik. Vö. Schmieder: Duo rei, 254-255.o. 
695 Gai.3,122. A törvény keletkezési ideje bizonytalan, az erre vonatkozó álláspontok szerint a 

becslések Kr.e. 390–től egészen Kr.e. 103-ig terjednek. (Vö. Elster: Die Gesetze…, 162-163.o.; 
Schmieder: Duo rei, 259.o.) Levy az első és a második pun háború közötti időszakra teszi a törvény 

keletkezési idejét. (Levy, Ernst: Sponsio…, 63-66.o.) Frezza a lex Apuleia keletkezését szintén a két 

első pun háború közé, a Kr.e. 3. század 2. felére teszi. (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 15.o.) 

Triantaphyllopoulos pedig Kr.e. 287 és Kr.e. 241 közé datálja a törvény létrejöttét. (Vö. 

Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 505.o.) Talamanca a Kr.e. 3. század közepére 

(Talamanca: Istituzioni…, 574.o.), Marrone, továbbá Nelson és Manthe a Kr.e. 3. század második 

felére teszi a törvény keletkezési idejét (Vö. Marrone: Istituzioni…, 576.o.; Nelson – Manthe: Gai 

Institutiones III 88-181, 173.o., 176.o.).   
696 Ez nem azt jelenteti, hogy a törvény előtt nem állt volna fent az egyetemlegesség a kezestársak 

között, hanem a „quasi societas” pusztán a kezestársak között fennálló belső jogviszonyra utal. (Vö. 

Levy: Sponsio…,68-69.o.) 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



265 

 

megtérítési igényt keletkeztetett a fizető kezes részére a rá eső hányadot 

meghaladó rész vonatkozásában a kezestársaival szemben.
697

  

Egy későbbi, szintén a sponsorokra és a fidepromissorokra vonatkozó lex 

Furia de sponsu
698

 egyrészt két évre korlátozta a kezesek felelősségét, 

másrészt több kezes esetén elrendelte köztük a tartozás felosztását a külső 

jogviszonyban, vagyis a hitelező viszonylatában is,
699

 így a hitelező tőlük már 

csak a rájuk eső hányadot követelhette.
700

 Az egy főre eső hányad végleges 

összegét csak a követelés esedékességekor lehetett megállapítani,
701

 mert a 

kötelezettség pusztán a még életben lévő kezestársakra korlátozódott, ezen két 

kezességi forma esetében ugyanis a kötelezettség nem szállt át a kezesek 

örököseire. Abban az esetben, ha a hitelező az egyik kezestárstól többet hajtott 

volna be, mint amennyi a rá eső hányad volt, utóbbi a hitelezőtől a többletet 

ítélet nélkül is végrehajthatás alá vonhatta egy legis actio per manus 

iniectionem keretében.
702

  

                                                             
697 Gai.3,122; Elster: Die Gesetze…, 162-163.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 662.o.; 

Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 326.o.; Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 361.o.; 

Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 8.o.; Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 166-167.o., 

173-174.o.; Combette: «La solidarité les garanties»; Feenstra: Die Bürgschaft..., 314.o.; 

Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 503-505.o.; Bessenyő: Római magánjog, 452.o.; 

Talamanca: Istituzioni…, 574.o.; Burdese: Manuale…, 555.o.; Marrone: Istituzioni…, 575.o.; Frezza: 

Le garanzie personali, 15-16.o., 160-161.o.; Zimmermann: The Law of Obligations, 119.o.; Boóc: A 

kezesség egyes kérdései…, 366.o. Ezt a kedvezményt szokás beneficium legis Apuleiae-nek is 

nevezni. (Vö. Zimmermann: The Law of Obligations, 119.o.) 
698 Gai.3,121; Gai.3.122. Ennek a törvénynek is bizonytalan a keletkezési ideje, csupán annyi biztos, 
hogy a lex Apuleia után született. (Vö. Elster: Die Gesetze…, 469.o.; Levy: Sponsio…, 62-63.o.; 

Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 8.o.) Triantaphyllopoulos szerint a törvény keletkezése Kr.e. 241 és 

Kr.e. 180 közé tehető. (Vö. Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 508.o.) Talamanca a Kr.e. 

3. század végére teszi a törvény keletkezési idejét. (Vö. Talamanca: Istituzioni…, 574.o.) Burdese 

szerint a Kr.e. 2. század elején keletkezett a törvény. (Vö. Burdese: Manuale…, 555.o.) Marrone 

szerint pedig Kr.e. 180 körül jött létre a törvény. (Vö. Marrone: Istituzioni…, 575.o.) Nelson és 

Manthe szerint a Kr.e. 2. század elejére tehető a törvény keletkezése. (Vö. Nelson – Manthe: Gai 

Institutiones III 88-181, 164-165.o., 171.o., 173.o.) 
699 Meier: Erlass…, 35-71.o., 45.o.; Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 361.o.; Feenstra: 

Die Bürgschaft..., 314-315.o.; Frezza: Le garanzie personali, 16-17.o. 
700 Combette: «La solidarité les garanties»; Molnár – Jakab: Római jog, 353.o.; Benedek – Pókecz 
Kovács: Római magánjog, 327.o.; Bessenyő: Római magánjog, 452.o.; Mayer-Maly: Römisches 

Privatrecht, 147.o.; Apathy – Klingenberg – Stiegler: Einführung in das römische Recht, 211.o.; 

Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 154.o. 
701 Az esedékesség időpontjától a kezestárs már csupán a rá eső részért felelt, ha ezt követően 

valamelyik kezestárs meghalt, vagy fizetésképtelenné vált, annak a kockázata már a hitelezőt terhelte. 

(Levy: Sponsio…, 74.o.) 
702 Gai.4.22; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 662.o.; Elster: Die Gesetze…, 467-468.o.; Kaser 

– Knütel: Römisches Privatrecht, 326.o.; von Bossowski: Die Abgrenzung…, 9.o.; Talamanca: 

Istituzioni…, 574.o.; Voci: Istituzioni…, 499.o.; Burdese: Manuale…, 555-556.o.; Marrone: 

Istituzioni…, 576.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 290.o.; Zimmermann: The Law 

of Obligations, 119-120.o.; Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 505-508.o. Erre a Gai.4,22 
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Annak érdekében, hogy az egy kezestársra eső összeget egyszerűbb legyen 

megállapítani, egy lex Cicereia de sponsu
703

 előírta, hogy a hitelező köteles 

nyilvánosan (azaz tanúk előtt) kihirdetni, hogy melyik főkövetelést akarja 

kezességgel biztosítani, és hány sponsort, ill. fidepromissort
704

 kíván igénybe 

venni (praedicere palam et declarare).
705

 Amennyiben elmulasztotta a fentiek 

kihirdetését, a kezesek 30 napon belül egy praeiudiciumot kezdeményezhettek 

annak megállapítása végett, hogy sor került-e a kezességre vonatkozó adatok 

törvénynek megfelelő kihirdetésére. Amennyiben az előperben
706

 azt 

állapították meg, hogy a hitelező ezen kötelezettségének nem tett eleget, a 

kezesek szabadultak a kötelemből.
707

 

Levy úgy véli, hogy a megállapítási per valódi célja nem annak a kiderítése 

volt, hogy a hitelező valóban kihirdette-e, hogy melyik kötelem biztosítékául 

hány kezest kíván igénybe venni, hanem sokkal inkább annak a kiderítése, 

hogy a stipulatiók során a sponsorok közül ki stipulált főadósként és ki 
                                                                                                                                                                             
által említett jogsegélyre gyakorlatilag abban az esetben lehetett szükség, ha a hitelező nem peres úton 

hajtotta be a kezestől a tartozást, vagy valamilyen oknál fogva nem vették figyelembe a perben az 

érintett sponsorral szembeni plus petitiót. (Például mert tévedtek arra vonatkozóan, hogy egy 

kezestárs még életben van-e.) (Vö. Levy: Sponsio…, 71.o.) 
703 Gai.3,123. Ennek a törvénynek sem ismerjük a pontos keletkezési idejét. Pusztán annyi állapítható 

meg biztosan, hogy az említett három törvény közül ez a legkésőbbi. (Vö. Elster: Die Gesetze…, 

471.o.) Levy ugyanakkor nagyon valószínűnek tartja, hogy a törvény Kr.e. 173-ban keletkezett. (Vö. 

Levy: Sponsio…, 64.o.) Triantaphyllopoulos szerint pedig nem lehetetlen, hogy Kr.e. 173 után, a Kr.e. 

2. század közepén jött létre a törvény. (Vö. Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 515.o.) 

Talamanca a Kr.e. 2. század közepére teszi a törvény keletkezési idejét. (Vö. Talamanca: Istituzioni…, 

574.o.) Nelson és Manthe szerint, mivel a törvény a lex Furia de sponsu kiegészítését szolgálta, 
röviddel a lex Furiát követően keletkezhetett. (Vö. Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 

177.o.) 
704 A törvény eredetileg csak a sponsorokra és a fidepromissorokra vonatkozott, Gaius maga is utal 

arra, hogy az a tény, hogy később a fideiussorok is élvezték a törvény nyújtotta előnyöket, a későbbi 

jogfejlődés eredménye. (Vö. Gai.1,123; Elster: Die Gesetze…, 471.o.; Steiner: Die römischen 

Solidarobligationen, 181-182.o.; Bessenyő: Római magánjog, 452.o.; Burdese: Manuale…, 557.o.; 

Marrone: Istituzioni…, 576.o.) 
705 Így Marrone (Marrone: Istituzioni…, 576.o.) 
706 Egy ebben a kérdésben lefolytatott praeiudicium sehol nem kerül említésre. Ennek valószínűleg az 

az oka, hogy a hitelezők inkább betartották a törvény előírásait, nehogy a mulasztásuk miatt elessenek 

a biztosítéktól. (Elster: Die Gesetze…, 471.o.) Triantaphyllopoulos szerint, ha elmaradt a praedictio a 
hitelező részéről, akkor ezt a tényt nem csak egy előperben lehetett kivizsgálni a kezes kérésére, 

hanem a kezessel szembeni per során is élhetett a kezes erre hivatkozva egy exceptióval. Ha pedig 

praeiudiciumra került sor, az valószínűleg egy legis actio per iudicis seu arbitri postulationem 

keretében történt. (Vö. Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 509-510.o.) 
707 Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 662.o.; Elster: Die Gesetze…, 469-470.o.; Kaser – Knütel: 

Römisches Privatrecht, 326.o.; Combette: «La solidarité les garanties»; Feenstra: Die Bürgschaft..., 

315.o.; Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 508-510.o.; Beckmann: Nichtigkeit… 44.o.; 

Bessenyő: Római magánjog, 452.o.; Mayer-Maly: Römisches Privatrecht, 147.o.; Talamanca: 

Istituzioni…, 574.o.; Burdese: Manuale…, 557.o.; Marrone: Istituzioni…, 576.o.; Zimmermann: The 

Law of Obligations, 120.o.; Boóc: A kezesség egyes kérdései…, 366-367.o.; Frezza: Le garanzie 

personali, 17-18.o. 
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kezesként.
708

 Levy szerint ugyanis a főadós és a kezes (mindkettő 

sponsorként) a főkötelem novatiójának elkerülése végett egyaránt egyszerre 

tette meg a sponsiós ígéretét, ami azzal a következménnyel járt, hogy a főadós 

és a kezes között formailag correalitas állt fent.
709

 

Flume és Triantaphyllopoulos azonban – Levyvel szemben – tagadja a sponsio 

esetében az unitas actus szükségességét. Triantaphyllopoulos szerint 

legfeljebb egy tágabb értelemben vett unitas actusról lehetett szó, s utólag is 

csatlakozhatott új kezes a korábbi kezesekhez. Ugyanakkor valószínűnek 

tartja, hogy amennyiben közös kezességvállalásról volt szó, az ezzel 

kapcsolatos formai előírásokat többnyire valamennyi kezes jelenlétében 

hajtották végre.
710

  

Talamanca úgy véli, hogy kezdetben valóban egyszerre (contestualemente) 

hangzott el a kezes és a főadós válasza a hitelező kérdésére, később lehetővé 

vált, hogy a kezes a főadós után válaszoljon (sponsio ex intervallo) a hitelező 

kérésére, s a nováló stipulatiótól ilyenkor a megfogalmazási mód 

különbözősége különítette el az ügyletet.
711

  

Az alábbi szerzők pedig úgy gondolják, hogy egy tágabb értelemben vett 

unitas actus követelménye forgott fent: Kaser és Apathy úgy véli, hogy több 

sponsor, mint főadós kötelezettségvállalása formailag elkülöníthető a főadós 

és a sponsor, mint kezes kötelezettségvállalásától: több főkötelezett 

egyetemleges adósként egyszerre mondja ki a „spondeo” vagy „spondemus” 

szót válaszul a hitelező kérdésére a stipulatio során, míg a kezes esetében 

előbb a főadós teszi meg a stipulatiós ígéretét („spondeo”), ezt követően teszi 

fel a hitelező a kezesnek a kérdést („idem dari spondesne”) és a kezes csak 

ezután válaszol („spondeo”).
712

 Hasonlóan vélekedik Frezza is.
713

  

                                                             
708 Levy: Sponsio…, 79-87.o. 
709 Levy: Sponsio…, 29-44.o. 
710 Vö. Flume: Studien zur Akzessorietät …, 17.o.; Triantaphyllopoulos, Jean: Lex Cicereia 1., A. 

Klasiounis, Athen, 1957, 85ff., 146 ff. (számomra eddig nem volt elérhető); Nelson – Manthe: Gai 

Institutiones III 88-181, 180.o. A munkáról készült recenziók: Simitis: AcP 157., 435-437.o.; De 

Malafosse: RIDC, 478.o.; Wubbe: SZ. 79., 457-465.o. 
711 Talamanca: Istituzioni…, 572.o. 
712 Vö. Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 326.o.; Kaser: Das Römische Privatrecht, Bd. 1., 

554.o.; Kaser: Das altrömische Ius, 279.o.; Apathy: RIDA 18., 400-408.o. 
713 Vö. Frezza: Le garanzie personali, 22-24.o. 
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Feenstra ezzel szemben úgy véli, hogy a lex Cicereia idején még nem volt 

olyan éles a megkülönböztetés az egyetemleges kötelezettségvállalás és a 

főadós és kezes kötelezettségvállalásának formaságai között, mint ahogyan azt 

a klasszikus kor jogtudósai számunkra közvetítették (vagyis, hogy 

egyetemleges adósoknál a hitelező kérésére egyszerre válaszolnak az adósok, 

a kezesség esetében viszont a sponsor a főadóshoz intézett kérdés után feltett 

újabb kérdésre válaszol), viszont ő is úgy gondolja, hogy Levy téved, ugyanis 

a Feenstra szerint a sponsiót a lex Cicereia idején még csupán 

kezességvállalásra használták, így ebben a korban eleve kizárt volt, hogy 

összekeverjék, hogy valaki kezesként, vagy egyetemleges adóstársként vállalt-

e kötelezettséget.
714

  

Wenger azon az állásponton van, hogy semmi sem zárta ki egy nem nováló 

hatású utólagos sponsio lehetőségét a kezes részéről. Így szerinte a praedictio 

célja nem a kezes és a főadós beazonosítása volt, hanem az, hogy a kezes 

megtudja, hogy milyen nagy lesz a tartozás rá eső része.
715

  

Hasonló álláspontot képvisel Schmieder is, aki úgy véli, hogy nem volt 

követelmény az unitas actus a főadós és a sponsor stipulatiója kapcsán. (Levy 

azon feltételezése, hogy a főadós és a kezes stipulatiós ígérete nem különült el 

egymástól – Schmieder szerint – valószínűleg nem állja meg a helyét, esetleg 

csupán a legkorábbi időkben, s legfeljebb csak a lex Publiliáig lehetett így.) 

Schmieder úgy gondolja, hogy a főkötelmet biztosító kezesek száma nyilvános 

kihirdetésének sem ez volt a célja, hogy a kezeseket meg tudják különböztetni 

a főadóstól, hanem sokkal inkább, hogy a lex Furiára való hivatkozás során 

meg tudják állapítani az egyes kezestársakra eső hányadot. Erre utal az a tény 

is, hogy a Gai.3,123 alapján csupán a kezesek számát kellett kihirdetni, a 

nevüket nem.
716

  

                                                                                                                                                                             
 
714 Vö. Feenstra: Die Bürgschaft…, 307-301.o. 
715 Wenger: SZ. 28., 490-492.o. Apathy ugyanezen a véleményen van. (Vö. Apathy: RIDA 3/18., 

407.o.) 
716 Vö. Schmieder: Duo rei, 241.o. Hasonló állásponton van Steiner (Vö. Steiner: Die römischen 

Solidarobligationen, 163.o.) és Finkenauer (Vö. Finkenauer: SZ. 130., 179.o.) is.  
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Wenger szerint – szemben Levy feltételezésével – az sem jelentett problémát, 

ha a hitelező követelését utólag erősítette meg még több kezes, mert a 

praedictio lényege az, hogy ismertesse a kezességet vállaló sponsorokkal, 

hogy legfeljebb hányad részét kell kifizetniük a főkövetelésnek. Ha utóbb 

újabb kezessel bővült a kezestársak köre, az csak előny volt a már meglévő 

sponsorok számára, hiszen így csökkent a tartozás rájuk eső hányada. Ha 

viszont valamilyen oknál fogva mégsem vállalta annyi sponsor a kezességet, 

mint amennyit a hitelező a praedictióban megjelölt, a kezességet vállaló 

sponsoroknak valószínűleg csak a praedictio alapján rájuk eső hányadért 

kellett felelniük.
717

 

Nelson és Manthe is úgy gondolja, hogy a lex Cicereia egyik legfontosabb 

célja
718

 az volt, hogy a hitelezőt arra kötelezte, hogy a praedictióban több tanú 

jelenlétében pontosan határozza meg a követelést biztosító kezesek számát. 

                                                             
717 Wenger: SZ. 28., 492.o. A témához lásd még Mitteis: Über die Herkunft der Stipulation, 126-

128.o. 
718 Nelson és Manthe szerint a törvény másik célja az egy kölcsön biztosítékául történő 

kezességvállalás szabályozása volt. Ennek menetét szerintük a következőképpen kell elképzelnünk: a 

hitelező a főadósnak történő kölcsön nyújtására azzal a feltétellel mutatkozik késznek, hogy a főadós 

vállalja meghatározott számú kezes állítását. Ezt követően a hitelező a főadóssal egy stipulatio 

formájában elismerteti a tartozását. Ebben a stipulatióban szokás szerint megjelölték a causát is (a 

kölcsön megszerzése). Ezt követően a hitelező megvárja a kezesállításra vonatkozó feltétel 

teljesülését. Ha jelentkezik egy kezes, tanúk előtt sor kerül a kezességvállalásra. Azonban a hitelező 

még a formális kezességvállalás (sponsio, fidepromissio) előtt a lex Cicereiának megfelelően pontosan 

közli, hogy melyik főkövetelésről van szó, s pontosan hány kezes fogja biztosítani a követelést. Ha 

azonban egy meghatározott határidőn belül kevesebb kezes jelentkezik, mint amennyiben a hitelező a 
főadóssal megállapodott, a hitelező nem fogja a főadósnak az ígért kölcsönösszeget kifizetni. Ebben 

az esetben a korábbi stipulatio, mivel annak causája nem teljesül, ipso iure semmissé válik. A kezesek 

érdekében az áll, hogy a kötelezettségvállalásuk során kifejeztődésre jusson, hogy átmenetileg ez a 

kötelezettségvállalás csupán feltételes, melynek feltétele, hogy a későbbiekben a hitelező részéről 

tényleg kifizetésre kerüljön a főadós számára a kölcsönösszeg. Továbbá a kezesek azt is szeretnék 

tudni, hogy mennyi a rájuk eső összeg, amelyért felelősséget vállalnak. Ezt biztosítja a lex Cicereia, 

amely előírja, hogy a hitelező tájékoztassa a kezeseket az össztartozás mértékéről, a feltételekről, 

amelyek fennállása esetén kifizetésre kerül a főadósnak a kölcsönösszeg, valamint a kezestársakra eső 

hányad mértékéről. Ha a hitelező ezen információk közlését elmulasztaná, vagy hiányosan, ill. hibásan  

tájékoztatná a kezestársakat, a lex Cicereia alapján a kezesek egy praeiudiciális eljárás keretében 

megszabadulhatnak a vállalt kezesi kötelezettségüktől. Ennek az eljárásnak a lehetősége valószínűleg 
abban az esetben is fennállt, ha a hitelező a kezesek nem elegendő száma miatt a kölcsön folyósítását 

megtagadta. Ebben az esetben azok a kezesek, akik már elvállalták a kezességet, arra hivatkozhatnak a 

megállapítási per során, hogy a hitelező nem teljesítette a praedictióban ígérteket, így a praedictio 

nem volt korrekt. (Vö. Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 178-179.o.) Erre a 

következtetésre Wubbe nyomán jutnak a szerzők, aki azonban annyiban mindenképpen eltér a fentebb 

vázolt elmélettől, hogy szerinte haa hitelező végül mégsem nyújtja az ígért összeget a főadósnak (a 

kezességet elvállaló személyek elégtelen száma miatt), akkor a főadós előzetes stipulatiójából fakadó 

kötelme civiljogilag továbbra is fennmarad, viszont ebben az esetben a főadós a hitelező condictio 

certae creditae pecuniae-jával, vagy actio ex stipulatujával szemben egy exceptióval védekezhet. A 

legis actiós eljárások esetében pedig a praetor a keresetet causa cognita megtagadhatta. (Vö. Wubbe: 

SZ. 79., 463-464.o.) 
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Ezzel biztosította a törvény, hogy a jövőben se legyen bizonytalanság abban a 

tekintetben, hogy mennyi az egyes kezestársakra eső összeg, amelyért felelnek 

a hitelezőnek. Ha a hitelező az egyik kezestársra eső összegnél magasabb 

összeget követelt volna tőle, akkor az a tanúk jelenlétében elhangzott 

praedictióra hivatkozván kérhette a vele szembeni követelésnek a rá eső 

mértékig történő csökkentését.
719

 

 

Ugyanakkor a lex Furia hatálya pusztán Itáliára korlátozódott, így a sponsorok 

és a fidepromissorok Itálián kívül továbbra is egyetemleges adósok voltak, 

viszont ha a rájuk eső hányadánál többet fizettek, továbbra is élhettek a lex 

Apuleia által biztosított megtérítési igénnyel a kezestársakkal szemben.
720

 

 

5.2. A kezestársi viszony fideiussio esetén 

 

A fideiussióra – szemben a sponsióval és a fidepromissióval – nem terjedt ki 

sem a lex Furia, sem pedig a lex Apuleia hatálya, így abban az esetben, ha 

több fideiussor biztosította a főkötelmet, ők továbbra is egyetemleges adósként 

feleltek a kötelem teljesítéséért,
721

 és nem állt a fizető kezes rendelkezésére a 

többi kezestárssal szemben a megtérítési igény érvényesítésére a lex Apuleia 

által a sponsorok, ill. fideipromissorok számára biztosított kereset sem.
722

  

Több fideiussor esetében a kezestársaknak nem volt törvényben biztosított 

megtérítési igénye egymással szemben, így nem rendelkeztek ezen igény 

érvényesítésére szolgáló külön keresettel sem. Amennyiben a kezestársak egy 

belső megállapodás alapján vállalták közösen a kezességet, a köztük lévő 

szerződéses jogviszony alapján élhettek egymással szemben megtérítési 

                                                             
719 Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 179.o. 
720 Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 662.o.; Elster: Die Gesetze…, 467-468.o.; Marrone: 

Istituzioni…, 576.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 290.o.; Zimmermann: The Law 

of Obligations, 120.o. 
721 Gai.3,121; Inst.3,20,4; D.46,1,39; C.8,40(41),3; C.8,40(41),16; C.8,40(41),21; Schmoeckel – 

Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Band II, 2476.o.; Földi – 

Hamza: A római jog története és institúciói, 441.o.; Molnár – Jakab: Római jog, 353.o. Ugyanakkor, 

ha a fideiussorok csak a kötelezettség egy-egy hányadára vállaltak kezességet, akkor kezdettől fogva 

csak az adott hányad megfizetésével tartoztak. (Vö. D.46,1,51pr; Meier: Erlass..., 45.o.) 
722 Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 327.o. 
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igénnyel. Egy ilyen megállapodás hiányában azonban nem volt külön 

keresetük, amellyel egymást perelhették volna.
723

 Ehelyett két másik lehetőség 

állt a rendelkezésükre. Az egyik a követelés felosztásának lehetősége volt a 

fizetőképes kezestársak között, amelyet az ún. epistula divi Hadriani
724

 tett 

lehetővé (beneficium divisionis). Amennyiben azonban a beperelt fideiussor 

valamilyen oknál fogva nem tudott élni az epistula által biztosított 

kedvezménnyel – a másik lehetőség szerint – követelhette a hitelezőtől a 

főadóssal szembeni keresetek mellett a kezestársakkal szembeni keresetek 

engedményezését is (ún. beneficium cedendarum actionum), amelyek 

segítségével a fideiussor elérhette a kezestársakra eső hányad utólagos 

megtérítését.
725

  

 

5.2.1. A fideiussio és a beneficium divisionis 

 

Az epistula divi Hadriani némileg megkönnyítette a fideiussorok helyzetét, 

ugyanis az epistula alapján a beperelt fideiussor elérhette a praetor 

segítségével, hogy csak a tartozás egy részét kelljen kifizetnie: ha bizonyítani 

tudta, hogy a kezestársai az adott időpontban fizetőképesek, akkor a 

hitelezőnek a rá eső hányadra kellett korlátoznia a keresetét. Ez a kedvezmény 

volt az ún. beneficium divisionis,
726

 vagyis a megosztás kedvezménye.
727

 

                                                             
723 Gai.3,122; Inst.3,20,4; D.46,1,39; C.8,40(41),11; Meier: Erlass..., 45.o.; Dieckmann: Der 

Derivativregreß…, 43.o. 
724 Hadrianus (Kr.u. 117-138) rescriptumának pontos kibocsátási idejére vonatkozóan nem áll 

rendelkezésre közelebbi információ. (Vö. Nelson – Manthe: Gai Institutiones III 88-181, 168.o.) 
725 Meier: Erlass..., 45-46.o.; Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 9-10.o. 
726 A kifejezés a szekunder irodalomban kialakult terminus technikus. (Vö. Nelson – Manthe: Gai 

Institutiones III 88-181, 167.o.) 
727 Gai.3,121; Gai.3,121a; Inst.3,20,4; D.46,1,26; D.46,1,27; D.46,1,28; D.46,1,51; C.8,40(41),3; 

C.8,40(41),10,1; Kaser – Knütel: Römisches Privatrecht, 328.o.; Nelson – Manthe: Gai Institutiones 
III 88-181, 167.o., 177.o.; Meier: Erlass..., 46.o.; Hausmaninger – Selb: Römisches Privatrecht, 

361.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 457.o.; Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 8-9.o.; 

Triantaphyllopoulos: La législation romaine…, 517-518.o.; Combette: «La solidarité les garanties»; 

Feenstra: Die Bürgschaft..., 317.o.; Földi – Hamza: A római jog története és institúciói, 441.o.; 

Molnár – Jakab: Római jog, 353.o.; Benedek – Pókecz Kovács: Római magánjog, 327.o.; Bessenyő: 

Római magánjog, 452.o.; Mayer-Maly: Römisches Privatrecht, 147.o.; Apathy – Klingenberg – 

Stiegler: Einführung in das römische Recht, 211.o.; Talamanca: Istituzioni…, 575.o.; Voci: 

Istituzioni…, 499.o.; Marrone: Istituzioni…, 577.o.; Honsell – Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 

288, 290.o.; Frezza: Le garanzie personali, 19.o.; Bonfante: Corso di diritto romano,162.o.; 

Zimmermann: The Law of Obligations, 131-132.o. Burdese szerint az epistula divi Hadriani hatálya 

kiterjedt az Itálián kívül kötött sponsiókra és fidepromissiókra is, amelyek kívül estek a lex Furia 
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Ebben az esetben a praetor általában magát a keresetet osztotta fel a 

kezestársak között az egyik kezessel szemben megindított per in iure 

szakaszában az előfeltételek tisztázását követően.
728

 Amennyiben nem volt 

teljesen egyértelmű a kezestársak fizetőképessége, a beperelt kezesnek 

biztosítékot kellett nyújtania arra vonatkozóan, hogy a kezestársai ellen az ő 

kockázatára indít a hitelező részkereseteket,
729

 vagy (másik lehetőségként) a 

vele szembeni keresetet a praetor a következő exceptióval adta meg: „si non et 

illi solvendo sint”.
730

 Míg a kezestársak fizetőképtelenségének kockázata a 

litis contestatio előtt a beperelt kezest terhelte, addig a litis contestatio utáni 

                                                                                                                                                                             
hatókörén. (Burdese: Manuale…, 556.o.) A Papinianustól származó D.46,6,12 alapján úgy tűnik, hogy 

a gyám által a gyámolt követelésének biztosítékául rendelt kezeseket azonban nem illette meg a 

beneficium divisionis. (Meier: Erlass..., 46.o.; Demangeat, Des Obligations solidaires…, 187-188.o.) 

Levy úgy véli, hogy Papinianus ezen döntése valószínűleg azzal magyarázható, hogy különböző 

provinciákban pro parte felelős gyámoknak rendelt kezesekről – Levy szerint valószínűleg eredetileg 

sponsorokról – volt szó (akikre mivel nem Itáliában vállalták a kezességet nem terjedhetett ki a lex 
Furia hatálya, hanem csupán az epistula Hadriani vonatkozhatott volna rájuk is). Levy szerint 

ugyanis, ha a kezességet ex una tutelae causa vállalták volna és a gyámolt a kezestársakkal szemben 

egyszerre indított volna pert, semmi nem képezte volna a beneficium divisionis akadályát. (Vö. Levy: 

SZ. 37., 75-82.o.) 
728 Frezza: Le garanzie personali, 21.o.; Sokolowski: SZ. 11., 285-286.o. Általában a források is az 

„actio” felosztásáról tesznek említést: Inst.3,20,4; D.46,1,10,1; D.46,1,51pr., D.46,1,51,4; 

D.46,1,51,5; D.46,6,12; C.8,40(41),10,1; C.8,40(41),16; Gai.3,121; Gai.3,122. Ugyanakkor néhány 

helyen ugyanebben az összefüggésben az „obligatio” felosztása szerepel a forrásokban: D.46,1,24,4; 

PS.1,20; C.8,40(41),3 (Vö. Sokolowski: SZ. 11., 286.o.) Sokolowski úgy véli, hogy ebben az esetben 

a praetor úgy oldotta meg a kereset felosztását, hogy a formula megfelelő szerkesztése révén sikerült 

elkerülni azt, hogy az egyik fideiussorral szemben megindított kereset litis contestatiója 

automatikusan feleméssze a többi kezestárssal szembeni kereseteket is. Ha a követelés certa volt, 
akkor szerinte az intentióban csak az adott kezesre eső összeget jelölte meg a praetor, miután a per in 

iure szakaszában tisztázta, hogy hány fizetőképes kezestárs között kell felosztani az összeget. Ha 

pedig incerta volt a követelés, akkor az intentio mindenképpen pontosításra szorult, mivel az úgyis 

csupán annyit tartalmazott, hogy „quidquid ob eam rem dare facere oportet”. Így – ahhoz, hogy a 

bíró a condemnatio összegét meg tudja határozni – meg kellett említeni a formulában (a 

demonstratióban, ill. praescriptióban), hogy hány fideiussor volt jelen a litis contestatio idején, és 

bizonyult fizetőképesnek. Így azonban, mivel az incerta actio tényleges tartalma csak a beperelt 

kezesre eső hányadra korlátozódott, nem emésztődött fel a többiekkel szembeni kereset. (Sokolowski: 

SZ. 11., 285-290.o.) 
729 Ezt a lehetőséget csak azzal a feltétellel adták meg, ha a kezestársak, akikért garanciát vállalt a 

perbe fogott kezes, valamennyien elérhetőek voltak. (D.46,1,10pr.; Schmoeckel – Rückert – 
Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. II.,2476.o.) Sokolowski szerint ennek 

a biztosítéknak nem az volt a célja, hogy a litis contestatio keresetmegszüntető hatását kiküszöbölje, 

hanem, hogy egyszerűbbé tegye a beperelt kezes helyzetét azáltal, hogy legalább ideiglenesen 

biztosította számára a beneficium divisionisból eredő előnyöket. (Sokolowski: SZ. 11., 293-294.o.) 
730 D.46,1,28; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 665.o.; Emunds: Solvendo…, 218.o.; Honsell – 

Mayer-Maly – Selb: Römisches Recht, 290.o.; Girtanner:  AcP. 43., 275-299.o., 283-284.o.; Frezza: 

Le garanzie personali, 21.o. Ezt az ún. exceptio divisionist – Sokolowski szerint – kivételesen 

alkalmazták a kereset in iure szakaszban történő megosztásához viszonyítva. Sokolowski úgy véli, 

hogy a formula megfelelő szerkesztésével ebben az esetben is ki lehetett küszöbölni az egyik kezessel 

szemben megindított per keresetmegszüntető hatását a többi kezesre nézve. (Vö. Sokolowski: SZ. 11., 

294-298.o.) Hasonlóképpen Frezza: Le garanzie personali, 21.o. 
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fizetőképtelenségük már alapvetően a hitelező kockázata volt,
731

 ezt azonban 

csökkenthette a perbe fogott kezes által nyújtott biztosíték.  

Nem teljesen egyértelmű azonban, hogy pontosan milyen feltételek fennállása 

esetén adta meg a praetor a beperelt kezesnek a beneficium divisionist. 

Egyrészt bizonyosan feltétel volt, hogy a fideiussorok a követelés teljes 

összegére vállaljanak kezességet, nem pusztán annak egy hányadára. Továbbá 

nem volt elegendő, hogy a kezesek ugyanazon követelésért vállaljanak 

kezességet, az is szükséges volt, hogy ugyanazon adós tartozását biztosítsák 

ugyanannál a hitelezőnél.
732

  

Ezt támasztják alá az alábbi szöveghelyek is:  

 

D.46,1,51,2  

„Papinianus 3 resp. – Duo rei promittendi separatim fideiussores dederunt: 

invitus creditor inter omnes fideiussores actiones dividere non cogitur, sed 

inter eos dumtaxat, qui pro singulis intervenerunt. plane si velit actionem 

suam inter omnes dividere, non erit prohibendus, non magis quam si duos reos 

pro partibus conveniret.”  

 

Papinianus arról az esetről ír, amikor két egyetemleges adós van, és 

mindketten külön-külön egy-egy fideiussorral biztosítják a tartozásuk 

                                                             
731 D.46,1,51,4; D.46,1,52,1; C.8,40(41),16; Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-

kritischer Kommentar zum BGB, Bd. II.,2476.o.; Goldschmidt: Haupt und Nachbürge, 375.o.; 

Appelius: AcP. 17. 280-302.o., 293.o.; Sokolowski: SZ. 11., 290.o. Sokolowski szerint azonban ez 

nem arra vezethető vissza, hogy az egyik kezessel szemben megindított per litis contestatiója 

megszüntette volna a többiekkel szembeni kereseteket is, mivel a litis contestatio csak az adott 

fideiussorral szemben megindított részkeresetet emésztette fel, a többiekkel szembeni részkereseteket 

nem. Szerinte ez részben abból eredt, hogy a kereset felosztása végleges volt, másrészt pedig abból a 

tényből, hogy a kezestárs fizetésképtelensége csak akkor terhelhette a másik kezest, ha az már a litis 

contestatiót megelőzően fennállt (D.46,1,26). Ebből viszont az következett, hogy a hitelező nem 

léphetett fel az ellen a kezes ellen ismét, akit egyszer már beperelt. (Vö. Sokolowski SZ. 11., 291-
292.o.) Véleményem szerint azonban a – bármelyik kezestárssal szemben – megindított részkereset az 

adott (perbe vitt) részösszeg vonatkozásában megszüntette a többi kezestárssal szembeni keresetrészt 

is, vagyis a többiektől csak a fennmaradó részösszeget lehetett követelni, mert az egyszer perbe vitt 

összeg vonatkozásában a kereset konszumálódott. Azonban akár a litis contestatio keresetmegszüntető 

hatása volt az oka annak, hogy a klasszikus korban az egyik kezestárssal szembeni per litis 

contestatióját követően a hitelező kockázatává vált a kezestárs fizetésképtelensége, akár nem, 

Iustinianus egyértelműen változtatott ezen a helyzeten. Ő ugyanis a C.8,40(41),28-ban úgy 

rendelkezett, hogy amennyiben a főadós mellett több fideiussor is biztosítja a kötelmet, sem a főadós, 

sem pedig az egyik kezestárs kiválasztásával nem szabadulnak a többiek, mindaddig, amíg a hitelező 

teljes kielégítést nem nyer.  
732 von Moisy: Steht das beneficium divisionis…, 14-16.o. 
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megfizetését a hitelezőnél. Papinianus szerint ebben az esetben nem 

követelhetik a fideiussorok a hitelezőtől a kereset megosztását. Ezt csak azok a 

kezesek követelhetik, akik valamennyi adósért kezességet vállaltak. 

Ugyanakkor, ha a hitelező maga szeretné felosztani a keresetet a kezesek 

között, annak nincs akadálya.
733

 Hasonlóképpen:  

 

D.46,1,43  

„Pomponius 7 ex var. lect. – Si a Titio stipulatus fideiussorem te acceperim, 

deinde eandem pecuniam ab alio stipulatus alium fideiussorem accipiam, 

confideiussores non erunt, quia diversarum stipulationum fideiussores sunt.” 

 

Az előző jogesethez hasonlóan ebben a jogesetben is arról van szó, hogy két 

különböző adós stipulatiójához kapcsolódik két különböző kezes. Pomponius 

azt írja, hogy a kezesek nem lesznek confideiussorok, mivel két különböző 

adós különböző stipulatiójához kapcsolódnak. Vagyis alapvetően nem a 

kezességvállalás időbeli különbsége, hanem az adósok különbözősége az oka 

annak, hogy a kezesek nem kapják meg a beneficiumot.
734

  

Lényegében nem ellentétes ezzel a felfogással az az állítás sem, midőn azt 

feltételezzük, hogy azok a kezesek is kezestársaknak számítanak a fenti 

értelemben, akik mindannyian az összes egyetemleges adós kötelmét 

biztosítják, és követelhetik a beneficium divisionist.
735

 Mivel ebben az esetben 

bár több adósért vállalnak felelősséget, de ha valamennyien az összes adósért 

vállalnak kezességet, akkor ugyanazon – több – adós kezeseinek számítanak 

mindannyian.  

Végül pedig az is megállapítható, hogy ha egy kezesért vállal egy másik 

személy kezességet („utókezes”), akkor köztük sem kell megosztania a 

követelést a hitelezőnek, mert ebben az esetben nem ugyanazon adós kötelmét 

                                                             
733 Vö. von Moisy: Steht das beneficium divisionis…, 15.o.; Steiner: Die römischen 

Solidarobligationen, 184.o. 
734 Vö. von Moisy: Steht das beneficium divisionis…, 15.o.; Girtanner:  AcP. 43., 296.o. 
735 Vö. Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 182-185.o. 
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biztosítják, ugyanis az utókezes szempontjából az a kezes van az adós 

pozíciójában, akiért ő vállalt kezességet:
736

  

 

D.46,1,27,4  

„Ulpianus 22 ad ed. – Si fideiussor fuerit principalis et fideiussor fideiussoris, 

non poterit desiderare fideiussor, ut inter se et eum fideiussorem, pro quo 

fideiussit, dividatur obligatio: ille enim loco rei est nec potest reus desiderare, 

ut inter se et fideiussorem dividatur obligatio. proinde si ex duobus alter 

fideiussorem dederit, adversus eum quidem non dividitur obligatio, pro quo 

intervenit: adversus confideiussorem magis est ut dividatur.”  

 

A beneficium divisionis kapcsán a legfontosabb kérdésként az merül fel, hogy 

szükséges volt-e az, hogy a kezestársak együttesen, ill. egyidejűleg „uno 

actu” vállalják a kezességet, vagy elegendő volt, hogy ugyanazon főadós 

ugyanazon hitelezővel szembeni ugyanazon kötelmét biztosítsák mindannyian. 

A pandektisták többsége úgy vélte, hogy nem volt szükség arra, hogy a 

kezestársak egyidejűleg vállalják a kezességet.
737

 Azonban Levy – 

egyértelműen szembeszegülvén ezzel az uralkodó állásponttal – azt állította, 

hogy csak azok a fideiussorok minősültek confideiussoroknak, és kaphatták 

meg a beneficium divisionist, akik „uno actu”, vagyis közösen és egyidejűleg 

vállalták a kezességet.
738

 Ugyanakkor a modern szakirodalomban egyre inkább 

teret kap az – a helyesnek tűnő – álláspont, hogy nem volt szükség ilyen 

többletfeltételre, hanem a beneficium divisionis megadásához elegendő volt az 

                                                             
736 Vö. von Moisy: Steht das beneficium divisionis…, 15-16.o. 
737 Így különösen: Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 469-485.o.; Windscheid: Lehrbuch des 

Pandektenrechts, 2. Bd., 384.o., 479. §; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 466.o.; Girtanner:  AcP. 

43., 275-299.o.; von Moisy: Steht das beneficium divisionis…, 14-36.o. További, részben korábbi 

irodalom felsorolását lásd Meier: Erlass..., 47.o.; Ezzel szemben az egyidejű közös kezességvállalás, 

mint feltétel mellett foglalnak állást: Kritz: Das Pandektenrecht…, 178-182.o.; Seuffert: Lehrbuch…, 

340.o.; Seuffert: Archiv…,  58.o. 
738 Levy: Sponsio…, 139-164, 175-185.o. Ezt az álláspontot képviseli Wesener (Wesener: Labeo 11., 

341-361.o., 348-349.o.) és bizonyos értelemben Frezza is (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 20.o.). 
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a tény, hogy több fideiussor ugyanazon főadós ugyanazon tartozásáért 

ugyanannál a hitelezőnél vállalt kezességet.
739

 

A confideiussores kifejezés kilenc szöveghelyben fordul elő a Digestában,
740

 a 

többi szöveghelyben csak (plures) fideiussoresról
741

 van szó. Levy részben 

pontosan erre a nagy előfordulási aránybeli különbségre alapozva állítja azt, 

hogy a confideiussores megkülönböztető jegye az „unitas actus”-ból ered.
742

 

Ugyanakkor a szöveghelyek közül a D.46,1,43 az egyetlen,
743

 amelyik a 

confideiussores kifejezést objektíve terminus technikusként alkalmazza. 

Megfontolandó továbbá, hogy a források alapján a jogkövetkezmények 

tekintetében sem lehet igazolni semmilyen különbséget az „uno actu”, és a 

külön-külön kezességet vállaló fideiussorok között.
744

 

Így például mind Gaius (Gai.3,122), mind pedig Iustinianus (Inst.3,20,4) 

egyaránt hallgat arról, hogy az epistula Hadrianit csak olyan kezesekre 

lehetne alkalmazni, akik a kezességet közösen és egyszerre vállalták. Egyik 

forráshely sem említi, hogy azon kívül, hogy több fizetőképes fideiussor 

biztosítja a követelést, más feltétele is lenne a beneficium divisionis 

alkalmazásának.
745

 Ugyanakkor nem valószínű, hogy egy ilyen fontos 

előfeltétel létéről hallgattak volna.
746

  

                                                             
739 Vö. Schmieder: Duo rei, 254.o.; Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 182-184.o.; Wenger: 

SZ. 28., 494.o.; Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 9.o.; Vélhetően Meier: Erlass..., 45-46.o. is. 
740 D.2,14,23; D.2,14,26; D.46,1,10pr.; D.46,1,21,1; D.46,1,27,4; D.46,1,39; D.46,1,43; D.46,1,48,1; 

D.46,1,59; (Vö. Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 182.o.; Schmieder: Duo rei, 253.o.) 
741 Steiner szerint a fideiussores kifejezés többes számban mintegy 238 szöveghelyben fordul elő 

(Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 184.o.) míg Levy a Berliner Digestenindexre hivatkozva 

769 szöveghelyet említ (Levy: Sponsio…, 158.o.).  
742 Levy: Sponsio…, 158-159.o. Hasonlóképpen az unitas actus szükségességét feltételezi Wesener is. 

Vö. Wesener: Labeo 11., 348-349.o. Továbbá ez az álláspont jelenik meg a Heumann – Seckel 

Handlexikonban is. (Vö. Seckel: Heumanns Handlexikon…,  91.o.) 
743 Sőt a D.46,1,48,1 alapján sokkal inkább úgy tűnik, hogy a Papinianus a két kifejezést (plures 

fideiussores, confideiussores) szinonimaként használja, hiszen Papinianus a korábbi kezest a későbbi 

confideiussoraként említi. (Vö. Girtanner: AcP. 43., 296.o.) Szintén szinonimaként jelenik meg 
Ulpianusnál a fideiussores és a confideiussores kifejezés a D.46,1,10,pr.-1-ben. (von Moisy: Steht das 

beneficium divisionis…, 33.o.) 
744 Schmieder: Duo rei, 254.o.; Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 183-184.o. Wenger 

kifejezetten amellett foglal állást, hogy nem feltétlenül kell uno actu kötelezettséget vállalni a 

fideiussoroknak ahhoz, hogy confideiussoroknak számítsanak, a később kezességet vállaló fideiussor 

is a korábbi kezesek kezestársának számít. (Vö. Wenger: SZ. 28., 494.o.) 
745 Schmieder: Duo rei, 254.o.; Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 183.o.; von Moisy: Steht 

das beneficium divisionis…, 23.o. 
746 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 481-482.o.; von Moisy: Steht das beneficium divisionis…, 31-31.o.; 

Továbbá az alábbi szöveghelyek is pusztán arra helyezik a hangsúlyt, hogy ugyanazon adós 

ugyanazon tartozását egyszerre több (fizetőképes) fideiussor biztosítsa, nincs szó arról, hogy a 
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Azt az álláspontot, hogy nem feltétele a beneficium divisionis alkalmazásának 

az, hogy az adós tartozásáért a fideiussorok egyidejűleg vállalják a kezességet, 

leginkább a következő fragmentum támasztja alá:  

 

D.46,1,48,1 

 „Papinianus 10 quaest. – Huic similis et illa quaestio videri potest, ob 

aetatem si restituatur in integrum unus fideiussor, an alter onus obligationis 

integrum excipere debeat. sed ita demum alteri totum irrogandum est, si 

postea minor intercessit, propter incertum aetatis ac restitutionis. quod si dolo 

creditoris inductus sit minor, ut fideiubeat, non magis creditori succurrendum 

erit adversus confideiussorem, quam si facta novatione circumvento minore 

desideraret in veterem debitorem utilem actionem sibi dari.”  

 

Papinianus
747

 arra a kérdésre kíván választ adni, hogy ha két fideiussor közül 

az egyik fiatal kora miatt megkapja az in integrum restitutiót, akkor a 

másiknak egyedül kell-e a kötelemből fakadó terhet viselnie. A jogtudós 

szerint – tekintettel a minor korából fakadó bizonytalanságra és az in integrum 

restitutio igénylésének és megadásának bizonytalanságára – csak abban az 

esetben kell egyedül helytállnia a kezesnek, ha a minor a másik kezes 

kötelezettségvállalását követően vállalta el a kezességet. Ha azonban a minort 

épp a hitelező bírta rá csalárdul a kezességvállalásra, akkor nem lehet a 

hitelezőt a minor kezestársával szemben előnyben részesíteni.  

A fragmentum fő kérdése tehát, hogy milyen hatással van a kezesre, ha a 

kezestársa a fiatal kora miatt szabadul a kötelemből. A válasz az, hogy ha a 

minor a másik kezessel egyidejűleg (vagy esetleg előtte) vállalta el a 

kezességet, akkor a másik kezesnek csak a rá eső részt kell kifizetnie. 

Valószínűleg azért, mert ebben az esetben a kezes bízhatott a beneficium 

                                                                                                                                                                             
kezességet egyidejűleg kellett volna elvállalniuk: D.46,1,10 pr., D.46,1,10,1; D.46,1,26; D.46,1,27, 

D.46,1,28. (Vö. von Moisy: Steht das beneficium divisionis…, 32-33.o.) 
747 Levy – Girtannerre hivatkozva – úgy véli, hogy a szöveghely interpolált, és eredetileg több 

sponsorra vonatkozott. (Vö. Levy: Sponsio…, 140.o., 97-113.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 

462-465.o.) Ugyanakkor Girtanner egy későbbi munkájában már inkább amellett foglal állást, hogy a 

szöveghely eredeti is lehet, és inkább eredetinek kell tekinteni. (Vö. Girtanner: AcP. 43., 286.o.) 
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divisionis nyújtotta kedvezményben, így védelemben kell részesíteni az 

érdekét akár a hitelező érdekével szemben is. Ezzel szemben, ha a minor csak 

a másik fél kezességvállalását követően stipulált, akkor a másik kezesnek a 

saját kezességvállalása során eredetileg a teljes követelés teljesítésével kellett 

számolnia, a minor utólagos kezességvállalása ezt a terhet pusztán utólag 

könnyítette volna meg, így nem védendő a kezes érdeke a hitelezőével 

szemben. Viszont ha a hitelező tudott arról, hogy számára egy minor vállalt 

kezességet, sőt kifejezetten ő vette rá erre a kezességvállalásra, akkor a kezes 

abban az esetben is csak a rá eső részért fog felelni, ha a minor utólag vállalta 

el a kezességet, mert ebben az esetben nem lehet a hitelező érdekét a kezessel 

szemben előtérbe helyezni.
748

  

A fentiekből arra lehet következtetni, hogy ha a beneficium divisonisnak 

feltétele lenne a kezestársak egyidejű kötelezettségvállalása, akkor nem 

kellene külön figyelembe venni a jogesetben azt az esetet, amikor a minor 

utólag vállalta a kezességet, mert ebben az esetben a kezestárs korától 

függetlenül is meg kellene tagadni a beneficium megadását, és a jogeset 

megoldásánál erre nem kellene külön kitérni.
749

 

Azt is látnunk kell továbbá, hogy abban az esetben, amikor a hitelező maga 

vette rá csalárdul a minort a kötelezettségvállalásra, nem pusztán azért élhet 

végül a másik kezes a beneficium divisionis-szal, mert a hitelező csalárd volt – 

hiszen önmagában erre a tényre még nem lehetne a követelés megosztását 

                                                             
748 Girtanner: AcP. 43., 289-292.o. Érdekesnek tűnik a fentiek alapján Ulpianus döntése a D.4,4,13pr-

ben a kezes főadóssal szembeni megtéírtési igényét érintően abban az esetben, ha a főadós egy minor. 

Ulpianus szerint, ha a fideiussor egy olyan személyért vállalt kezességet, akiről a hitelező tudta, hogy 

minor, s akit a hitlező nem tatott fizetőképesnek, akkor a jogtudós szerint igazságtalan lenne a 

fideiussornak (a minort megillető in integrum restitutióval) segíteni a hitelezővel szemben. 

Összességében a praetornak mérlegelni kell, hogy kinek segít, a hitelezőnek, vagy a fideiussornak. 

Azonban a minor egyiknek sem fog felelni. Ha a hitelező perli a fideiussort, az kielégíti a hitelező 
köetelését, meg fogják tagadni a regresszjogának az érvényesítését a minorral szemben. (Vö. 

Klausberger: SZ. 124., 342-344.o.) Elképzelhetőnek tartom, hogy a fenti döntés oka abban áll, hogy – 

mivel a hitelező tudott arról, hogy főadós minor, s nem is tartotta őt fizetőképesnek – éppen a 

kezességvállalás hatására nyújtott neki kölcsönt. A kezes pedig valószínűleg szintén tudott a főadós 

életkoráról (a kezességvállalás mögött jellemzően meghúzódó bizalmi viszonyból eredően általában 

feltételezhető hogy a kezes tudja, hogy kiért vállal kezességet), ezért tartja a jogtudós inkább 

védendőnek ebben az esetben a hitelező érdekét a kezesével szemben. Ugyanakkor Ulpianus 

hangsúlyozza, hogy a praetornak a döntés során mérlegelnie kell, hogy a hitelező, vagy a fideiussor 

érdekét helyezze-e előtérbe. (Ez a mérlegelés különösen akkor tűnhet indokoltnak, ha a hitelező tudja, 

hogy egy minornak ad kölcsön, a fideiussor azonban nincs tisztában ezzel a körülménnyel.) 
749 Girtanner: AcP. 43., 291.o. 
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alapítani – hanem ebben az esetben a hitelező csalárdságán alapuló alkivételről 

van szó. A főszabály tehát, hogy a kezes akkor is kérheti a megosztás 

kedvezményét, ha a kezestársa nem egyidejűleg, hanem később vállalta a 

kezességet, kivéve, ha a kezestárs (a kora miatt) szabadul a kötelemből 

(kivétel), viszont mégis igénybe veheti – az őt eredetileg is megillető – 

kedvezményt, ha a kezestárs a hitelező csalárdsága miatt szabadult 

(alkivétel).
750

 

Látható tehát, hogy Papinianus nem azért zárja ki a beneficium divisionis 

alkalmazását, mert a kezestárs később vállalta a kötelezettséget, hanem mert 

az a kora miatt egy in integrum restitutiót kapott, és csak azzal a további 

feltétellel, hogy a minor kezességvállalására nem a hitelező csalárdsága miatt 

került sor. Az is megfigyelhető továbbá, hogy Papinianus a korábbi kezest a 

későbbi confideiussoraként említi.
751

 

Látszólag az ellentétes álláspontot támasztja alá a következő császári rendelet:  

 

C.8,40(41),10,1 – Imperator Alexander Severus  

„Ut autem is, qui cum altero fideiussit, non solus conveniatur, sed dividatur 

actio inter eos qui solvendo sunt, ante condemnationem ex ordine postulari 

solet.” (a. 223) 

 

A császári rendelet szerint alappal szokták kérni a marasztalás előtt, hogy ne 

egyedül marasztalják azt a kezest, aki egy másik kezessel vállalta a 

kötelezettséget, hanem osszák meg a keresetet a kezesek között, ha azok 

fizetőképesek. 

Itt valószínűleg valóban közös kezességvállalásról van szó, bár a „cum altero” 

kifejezés pusztán arra is utalhat, hogy két kezes biztosítja a kötelmet. Viszont 

még abban az esetben is, ha elfogadjuk, hogy egyidejű kezességvállalásról van 

szó, mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a vizsgált forrás egy 

császári rescriptum, amely konkrét esetet bírál el. Az azonban, hogy a konkrét 

                                                             
750 Vö. Girtanner: AcP. 43., 291-292.o. 
751 Girtanner: AcP. 43., 295-296.o. 
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eset tényállása közös kezességvállalásról szól, önmagában még nem jelenti 

azt, hogy a rescriptum a beneficium divisionis általános feltételeként jelölné 

meg az egyidejű együttes kezességvállalást.
752

 

Bár a következő császári rendelet meggyőzőbbnek tűnik, mégsem igazolja 

teljes mértékben az egyidejű kezességvállalás szükségességét: 

 

C.4,18,3 – Imperator Iustinianus  

„Divi Hadriani epistulam, quae de periculo dividendo inter mandatores et 

fideiussores loquitur, locum habere et in his qui pecunias pro aliis simul 

constituunt necessarium est: aequitatis enim ratio diversas species actionis 

excludere nullo modo debet.” (a. 531)  

 

Ebben a rendeletben Iustinianus a beneficium divisionis alkalmazhatóságát a 

mandatorokra és a fideiussorokra vonatkozó szabályoknak megfelelően a 

constitutum debiti alieni azon kötelezettjeire is kiterjeszti, akik együtt vállalják 

a kötelezettséget. A „simul” szó valóban utalhat az együttes, egyidejű 

kötelezettségvállalásra, de nem kell szükségszerűen erre utalnia. Jelentheti azt 

is, hogy egymás mellett több kezes is ígéretet tett ugyanannak az idegen 

kötelemnek a biztosítására.
753

 Továbbá mivel a fideiussorokra és a 

mandatorokra vonatkozó szabályokat a constitutio azonos módon rendeli 

alkalmazni a constitutum kötelezettjeire is, ha beigazolódik, hogy az 

előzőeknél nem feltétel az egyidejűség,
754

 akkor az ebben az esetben sem 

tekintendő feltételnek – a szóhasználat ellenére sem. A rendeletben ugyanis 

nem a beneficium alkalmazásának konkrét feltételein van a hangsúly, hanem a 

három kezességi típusra vonatkozó szabályok azonosságán.
755

 

 

                                                             
752 von Moisy: Steht das beneficium divisionis…, 26.o.; Girtanner: AcP. 43., 278.o.; Levy: Sponsio…, 

145.o. 
753 Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 785.o.; Wenger: SZ. 28., 494.o.; Ezzel szemben: Levy: 

Sponsio…, 154-155.o. 
754 Ezt pedig az előző szöveghelyek, így különösen a D.46,1,48,1 alapján sikerült igazolni. 
755 Vö. Girtanner: AcP. 43., 280-281.o.; Hasebalg: Die Bürgschaft…, 784-785.o. Levy a fentiekkel 

ellentétes állásponton van. (Vö. Levy: Sponsio…, 146-155.o.) 
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A fentiek alapján tehát összegzésként megállapítható, hogy bár a források nem 

teljesen ellentmondásmentesek, mégis úgy tűnik, hogy a beneficium divisionis 

megadásának az volt a feltétele, hogy több fideiussor ugyanazon adós 

ugyanazon kötelmének teljesítéséért vállaljon teljes felelősséget ugyanannál a 

hitelezőnél, és az egyik kezes ellen megindított perben sorra kerülő litis 

contestatio idején a többiek is fizetőképesek és elérhetők legyenek,
756

 továbbá, 

hogy a beperelt kezes ne tagadja le a tartozását.
757

 Azonban az a feltétel, hogy 

a kezesek egyszerre és egyidejűleg vállalják a kezességet nem igazolható 

egyértelműen a források alapján, sőt a bemutatott szöveghelyek inkább ennek 

az ellenkezőjét támasztják alá, ugyanis a források nem tesznek különbséget az 

együttesen és az egymástól függetlenül kezességet vállaló fideiussorok 

között.
758

 

 

Nem sokkal egyszerűbb azonban annak a kérdésnek a megválaszolása sem, 

hogy a beperelt, ill. fizető kezes számára rendelkezésre álló másik jogsegély, a 

kezestársakkal szembeni megtérítési igény érvényesítését lehetővé tevő ún. 

beneficium cedendarum actionum megszerzéséhez milyen feltételeknek kellett 

teljesülnie. Az alábbiakban ennek a vizsgálatára kerül sor. 

 

5.2.2. A beneficium cedendarum actionum kezestársi viszony esetén 

 

Szemben a sponsorokkal és fidepromissorokkal – akikre kiterjedt a lex 

Apuleia hatálya – a fideiussorok nem rendelkeztek külön keresettel, amellyel a 

kezestársaikkal szembeni megtérítési igényüket érvényesíthették volna, 

amennyiben a tartozás teljes összegét kifizették.
759

 A teljesítő fideiussornak 

nem volt önálló keresete, így önálló – egy esetleges belső jogviszonytól 

független – megtérítési igénye sem a kezestársaival szemben. Hacsak a 

                                                             
756 D.46,1,10pr. 
757 D.46,1,10,1 
758 Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. II.,2479.o. 
759 Gai.3,122; Inst.3,20,4; D.46,1,39; C.8,40(41),11pr.; Meier: Erlass..., 45.o.; Meier: 

Gesamtschulden, 263.o.; Schmieder: Duo rei, 259.o.; Emunds: Solvendo…, 70.o.; Girtanner: Die 

Bürgschaft…, Bd. 1., 95.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 43.o.; Zimmermann: The Law of 

Obligations, 131-132.o.; Bonfante: Corso di diritto romano,156.o. 
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kezestársak nem kötöttek egy megbízási szerződést
760

 – ami viszonylag ritkán 

fordult csak elő – a fizető kezes nem tudta mire alapozni a megtérítési igényét 

a többi kezessel szemben, ugyanis a kezestársakkal szemben sem egy 

negotium gestióra, sem pedig a jogalap nélküli gazdagodásra nem 

hivatkozhatott, és egy önálló regresszjogot létesítő jogszabályi alap is 

hiányzott.
761

  

Így ha a fideiussor valamilyen oknál fogva nem tudta igénybe venni a 

beneficium divisionist,
762

 és nem állt semmilyen szerződéses jogviszonyban 

sem (pl. megbízás) a kezestársaival, akkor csupán egy lehetősége volt arra, 

hogy valamilyen módon mégis megtérítési igénnyel élhessen a kezestársaival 

szemben a rá eső hányadot meghaladó összeg vonatkozásában. Ez a lehetőség 

pedig a hitelező – főadóssal és a kezestársakkal szembeni – kereseteinek 

megszerzése volt. A kezes az engedményezés útján megszerzett keresetek 

segítségével már élhetett az ún. derivatív regressz lehetőségével. Ez különösen 

akkor volt hasznos a kezes számára, ha a főadós fizetőképtelen volt, így 

csupán a kezestársaitól remélhette a kötelem teljesítéséből eredő rá eső teher – 

utólagos – csökkentését.
763

  

A keresetek engedményezésére egyrészt sor kerülhetett úgy, hogy a kezes 

önként kifizette a teljes tartozást, és a hitelező a köztük lévő megállapodás 

alapján engedményezte rá a főadóssal és a többi kezestárssal szembeni 

kereseteit az esetleges további biztosítékokkal együtt, másrészt pedig úgy, 

hogy erre a kezes ellen megindított perben a praetor kényszerítette a hitelezőt. 

Ez utóbbi esetben beszélhetünk az ún. beneficium cedendarum actionum 

alkalmazásáról.  

Az nem vitatott tény, hogy az adásvételi fikció segítségével – a hitelező 

önként a teljes összeget kifizető kezesre engedményezhette a főadóssal 

szembeni keresete mellett a kezestársakkal szembeni keresetét is.
764

 Abban a 

                                                             
760 Amelyet ebben az esetben csak akkor tekintettek érvényesnek, ha ebben a kezestársak kifejezetten 

megállapodtak, mert az ő esetükben egy hallgatólagosan megkötött megbízási szerződést nem 

fogadtak el. (Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1., 95.o.) 
761 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 43.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1., 95.o. 
762 Goldschmidt: Haupt und Nachbürge, 375.o. 
763 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 43-44.o.; Meier: Erlass..., 46.o. 
764 Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1., 95-97.o. Részletesen lásd fentebb. 
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kérdésben azonban már nem mindenki értett egyet, hogy a kezestársakkal 

szembeni kereset engedményezésére a kezes ellen megindított per során a 

praetor is rákényszeríthette-e a hitelezőt,
765

 és ha igen, milyen feltételek 

mellett kerülhetett erre sor.  

Ezekre a kérdésekre a kapcsolódó szöveghelyek segítéségével kell választ 

találnunk:  

 

Gai.3,122 

„Praeterea inter sponsores et fidepromissores lex Apuleia quandam 

societatem introduxit. nam si quis horum plus sua portione solverit, de eo, 

quod amplius dederit, adversus ceteros actiones constituit. quae lex ante 

legem Furiam lata est, quo tempore in solidum obligabantur. unde quaeritur, 

an post legem Furiam adhuc legis Apuleiae beneficium supersit; et utique 

extra Italiam superest. nam lex quidem Furia tantum in Italia valet, Apuleia 

vero etiam in ceteris provinciis. sed an etiam in Italia beneficium legis 

Apuleiae supersit, valde quaeritur. ad fideiussores autem lex Apuleia non 

pertinet. itaque sicreditor ab uno totum consecutus fuerit, huius solius 

detrimentum erit, scilicet si is pro quo fideiussit, soluendo non sit. sed ut ex 

                                                             
765 A pandektisták többsége elismerte a beneficium cedendarum actionum lehetőségét a kezestársakkal 

szembeni kereset vonatkozásában is: Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 1., 95-98.o.; Hasenbalg: Die 

Bürgschaft…, 428-443.o.; Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts, 2. Bd., 132-133.o., 294.§, 

389.o.; 481.§ 3. pont; Mühlenbruch: Die Lehre…, 412-413.o.; Puchta: Lehrbuch der Pandekten, 

405.o., 365. §; Goldschmidt: Haupt und Nachbürge, 374-377.o. További, részben korábbi irodalom 

felsorolását lásd Meier: Erlass…, 48.o. Egyedül Savigny vélte úgy, hogy nem kényszeríthették a 

hitelezőt a kezestársakkal szembeni kereset engedményezésére. (Vö. von Savigny: Das 

Obligationenrecht…, I. Bd., 273-286.o.) A modernebb szakirodalom képviselői közül Levy csak 

korlátozott körben ismeri el a beneficium cedendarum actionum alkalmazásának lehetőségét. Ő 

ugyanis úgy véli, hogy csak abban az esetben adja meg a praetor ezt a beneficiumot, ha a beneficium 

divisionis nem adható meg, így Levy kizárja a confideiussores, vagyis a kezességet uno actu elvállaló 
fideiussorok körében, és a többi kezes esetében is úgy gondolja, hogy a beneficium megadása 

kizárólag a praetor döntésén múlik, arra nincs semmilyen biztos igénye a kezesnek. (Vö. Levy: 

Sponsio…, 164-206.o.) Levy álláspontját képviseli Wesener is. (Vö. Wesener: Labeo 11., 348-349.o.) 

Mások viszont – bár elismerik, hogy csak abban az esetben van szükség a beneficium cedendarum 

actionum alkalmazására, ha a beneficium divisionist nem lehet alkalmazni – nem tesznek különbséget 

az alkalmazhatóság szempontjából az együttesen, ill. egyidejűleg, valamint a külön kezességet vállaló 

fideiussorok között. (Vö. Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar 

zum BGB, Bd. II., 2479.o.; Emunds: Solvendo…, 69-72; Schmieder: Duo rei…, 259-261.o.; 

Dieckmann: Der Derivativregreß…, 43-44.o.; Meier: Gesamtschulden, 263-264.o.; Meier: Erlass…, 

46.o.; Wenger: SZ. 28., 494-495.o.) 
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supra dictis apparet, is a quo creditor totum petit, poterit ex epistula divi 

Hadriani desiderare, ut pro parte in se detur actio.”  

 

Gaius a kezestársak viszonyáról ír. Elsőként azt vizsgálja meg, hogy a lex 

Apuleia a lex Furia bevezetését követően is alkalmazható volt-e a sponsorok 

és fidepromissorok esetében. Úgy véli, hogy abban az esetben, ha a lex Furia 

hatálya nem terjedt ki az adott kezességvállalásra, mert például a sponsióra 

Itálián kívül került sor, akkor lehetett alkalmazni a lex Apuleiát. Ezt követően 

megállapítja, hogy a fideiussorokra nem terjedt ki sem a lex Furia sem pedig a 

lex Apuleia hatálya, ők továbbra is egyetemleges adósként feleltek a kötelem 

teljesítéséért, viszont élhettek az epistula divi Hadriani nyújtotta 

kedvezménnyel, amelynek értelmében a beperelt kezes kérhette, hogy a 

hitelező ossza meg a követelést a kezestársak között. Gaius szerint viszont, ha 

a fideiussor nem él ezzel a kedvezménnyel, akkor az ő kára lesz az, hogy a 

főadós nem fizetőképes, mert a kezes magára vessen, ha a nem élt a megosztás 

kedvezményével. 

Hasonlóan hangzik a Iustinianus Institutióiból származó szövegrész is: 

 

Inst.3,20,4  

„Si plures sint fideiussores, quotquot erunt numero, singuli in solidum 

tenentur. itaque liberum est creditori, a quo velit solidum petere. sed ex 

epistula divi Hadriani compellitur creditor a singulis qui modo solvendo sint 

litis contestatae tempore partes petere. ideoque si quis ex fideiussoribus eo 

tempore solvendo non sit, hoc ceteros onerat. sed et si ab uno fideiussore 

creditor totum consecutus fuerit, huius solius detrimentum erit, si is pro quo 

fideiussit solvendo non sit : et sibi imputare debet, cum potuerit adiuvari ex 

epistula divi Hadriani, et desiderare ut pro parte in se detur actio.”  

 

Iustinianus már csupán a fideiussióról tesz említést, hiszen a sponsiót és a 

fidepromissiót ebben az időben már nem alkalmazták. Ő is kifejti, hogy a 

fideiussorok egyetemleges adósok, és a hitelező bármelyiküktől követelheti a 
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teljes összeg kifizetését, ugyanakkor az epistula divi Hadriani lehetővé teszi a 

kezes számára, hogy arra kényszerítse a hitelezőt, hogy követelését ossza fel a 

litis contestatio idején fizetőképes kezestársak között. Majd – szinte szó 

szerint átvéve a Gaiustól származó sorokat – ő is azt írja, hogy ha a kezes a 

teljes összeget kifizeti, a kezes kára lesz, ha a főadós nem tud fizetni, mert 

magára vessen, amiért nem vette igénybe a megosztás kedvezményét. 

Mind Savigny, mind pedig Levy úgy gondolja, hogy az idézett két forráshely 

egyértelműen azt igazolja, hogy a fideiussor nem veheti igénybe a 

kezestársaival szemben a beneficium cedendarum actionumot. Savigny szerint 

a források meg is adják ennek az okát: a fideiussor számára más jogintézmény 

áll rendelkezésre, a beneficium divisionis.
766

 Levy némileg pontosítani kívánja 

a képet. Szerinte a beneficium divisionis pusztán az egyidejűleg, „uno actu” 

kötelezettséget vállaló kezestársakat, a confideiussorokat illeti meg, számukra 

viszont a praetor által kikényszerített engedményezés csak akkor 

alkalmazható, ha a beneficium divisionist valamilyen oknál fogva nem vehetik 

igénybe. Ha a fideiussorok külön-külön vállalták el a kezességet, akkor 

számukra – Levy szerint – a beneficium divisionis nem állt rendelkezésre, így 

ők úgy kaphattak segítséget, hogy bizonyos körülmények között a praetor 

kényszerítette a hitelezőt arra, hogy a főadóssal és a kezestársakkal szembeni 

kereseteit engedményezze a fizető kezesre.
767

  

Hasenbalg ugyanakkor – véleményem szerint helyesen – úgy véli, hogy egyik 

szöveghelynek sem a beneficium cedendarum actionum kérdése állt a 

középpontjában, és amikor a Iustinianustól származó forrást vizsgáljuk, 

semmiképpen sem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy Iustinianus 

szinte szó szerint átvette a fideiussorra vonatkozó részeket Gaiustól. Gaius 

                                                             
766 von Savigny: Das Obligationenrecht…, I. Bd., 274-275.o. 
767 Levy: Sponsio…, 168-176.o. Wenger egyetért Levyvel abban, hogy a két beneficium egymással 

összeegyeztethetetlen volt, de helyesen rámutat arra, hogy a beneficiumok alkalmazási területének a 

Levy által meghatározott szempontok szerinti elhatárolása nem megfelelő. A beneficium divisionis 

ugyanis nem csupán az uno actu kötelezettséget vállaló fideiussorokat illette meg, hanem valamennyi 

fideiussort, akiknek a kezestársai a litis contestatio idején fizetőképesek voltak. Így ha a fideiussor 

érvényesíteni tudná a beneficium divisionist, de azt elmulasztja, akkor az az ő kára lesz, s ekkor nem 

kérheti a keresetek engedményezését. De ha azért nem veszi igénybe a megosztás kedvezményét, mert 

a kezestársa fizetésképtelen, akkor megkaphatja a beneficium cedendarum actionumot. (Vö. Wenger: 

SZ. 28., 494-495.o.) 
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viszont alapvetően azt vizsgálta, hogy mennyiben alkalmazható a lex Apuleia 

a kezestársakra. Miután megállapította annak hatályát a sponsorokra és a 

fidepromissorokra (amennyiben a kezességvállalásra Itálián kívül került sor), 

rátérvén a fideissorokra leszögezte, hogy ez utóbbi kezességi típusra nem 

alkalmazandó az említett törvény. Így Gaius valószínűleg pusztán azt kívánta 

kihangsúlyozni, hogy ha a fideiussor nem vette igénybe a beneficium 

divisionist, és így a rá eső résznél többet fizetett – szemben a sponsorokkal és 

a fidepromissorokkal – ő nem élhetett a lex Apuleia által biztosított 

regresszkeresettel a kezestársaival szemben, hanem neki kellett viselni a 

főadós fizetőképességének kockázatát. Vagyis Gaius célja csupán a három 

kezességi típus esetének összehasonlítása volt a lex Apuleia által biztosított 

önálló regresszkereset szempontjából, és pusztán ennek a hiányáról tudósított 

a fideiussorok vonatkozásában, és nem valószínű, hogy szándékában állt volna 

a fideiussio esetében a keresetek engedményezése révén biztosított megtérítési 

igény kizárása a kezestársakkal szemben. Iustinianusnál ugyan már nincs szó a 

másik két kezességi típusról és a lex Apuleiáról sem, de mivel szó szerint veszi 

át a Gaiustól származó sorokat, vélhetően neki sem az volt a célja, hogy 

kizárja a beneficium cedendarum actionum alkalmazásának lehetőségét, 

hanem Gaius nyomán ő is pusztán a teljesítő fideiussor kezestársaival 

szembeni önálló regresszigényét tagadta.
768

 

Hasonlóképpen pusztán egy önálló regresszkereset hiányáról van szó az alábbi 

szöveghelyekben is:  

 

D.46,1,39  

„Modestinus 2 reg. – Ut fideiussor adversus confideiussorem suum agat, 

danda actio non est. ideoque si ex duobus fideiussoribus eiusdem quantitatis 

                                                             
768 Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 434-437.o. Provera is mindenképpen a beneficium cedendarum 

actionum alkalmazhatósága mellett érvel, amit adott esetben alkalmasabbnak talál a fizető kezes 

számára, mint a beneficium divisionist. (Vö. Provera: Riflesssioni…, 640-641.o.) Schmieder szerint itt 

azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a lex Furia és a lex Apuleia viszonyának 

vizsgálatára egy kezdő joghallgatóknak készült tankönyvben kerül sor, így joggal feltételezhető, hogy 

Gaius nem szerette volna az amúgy sem könnyű tananyagot a fideiussorok regresszjogára történő 

kitéréssel – amelynek a lexek kapcsán pusztán alárendelt szerepe volt – tovább nehezíteni. (Vö. 

Schmieder: Duo rei…, 260-261.o.) 
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cum alter electus a creditore totum exsolvit nec ei cessae sint actiones, alter 

nec a creditore nec a confideiussore convenietur.”  

 

Modestinus szerint nem adandó kereset abból a célból, hogy egy fideiussor a 

confideiussorokat perelje. Így ha két kezes ugyanarra az összegre vállalt 

kezességet, és kettőjük közül az, amelyiket a hitelező kiválasztotta, a teljes 

összeget kifizette, amennyiben nem engedményezték rá a kereseteket, akkor 

sem a hitelező, sem pedig a confideiussor nem perelheti a másik, nem fizető 

kezest.  

Savigny úgy véli, hogy ez a fragmentum is azt mondja ki, hogy nem illeti meg 

a regresszjog a fideiussort a kezestársaival szemben. Azt azonban Savigny 

sem tagadja, hogy a hitelezőnek jogában állt, hogy önként a kezesre 

engedményezze a kezestársakkal szembeni kereseteket.
769

 Ez azonban Savigny 

szerint pusztán a hitelező önkényétől függött, a kezesnek erre nem volt 

semmilyen jogi igénye.
770

 Levy is úgy gondolja, hogy a szöveghely első fele 

azt támasztja alá, hogy a fideiussor nem kérhette a kezestársakkal szembeni 

keresetek engedményezését. A fragmentum többi részét pedig interpoláltnak 

tartja.
771

 

Modestinus azonban – véleményem szerint – nem mond többet, mint hogy a 

fideiussort a saját joga alapján nem illette meg kereset a kezestársakkal 

szemben, így ha nem engedményezte rá a hitelező a kereseteit, akkor nem 

tudott megtérítési igénnyel élni.
772

 Ebből azonban nem lehet szükségképpen 

arra következtetni, hogy az engedményezést nem lehetett volna 

kikényszeríteni. A cessio elmaradásának például az is oka lehet, hogy a kezes 

a perben elmulasztotta a praetor segítségét kérni az engedményezésben. Az 

viszont teljesen egyértelmű, hogy semmi sem tiltja meg azt, hogy a hitelező a 

                                                             
769 A szöveghellyel kapcsolatban Frezza is az engedményezés önkéntes jellegét emeli ki. (Vö. Frezza: 

La garanzie personali…, 185.o.) Emunds és Schmieder szerint is egy önkéntes engedményezésről van 

szó a szöveghelyben. (Vö. Emunds: Solvendo…, 69.o.; Schmieder: Duo rei, 259.o.) 
770 von Savigny: Das Obligationenrecht…, I. Bd., 275.o. 
771 Levy: Sponsio…, 179-184.o. 
772 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 432.o.; Demangeat: Des Obligations solidaires…, 257-258.o. 

Girtanner is úgy véli, hogy Modestinus csupán egy önálló regresszkereset, így pl. egy actio 

negotiorum gestorum létét zárja ki a kezestársak vonatkozásában. (Vö. Girtanner: Die Bürgschaft…, 

Bd. 2., 538-539.o.) 
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kezesre engedményezze a kezestársakkal szembeni keresetét.
773

 Arról ugyan 

nincs szó a szöveghelyben, hogy ez az engedményezés kikényszeríthető lenne, 

de semmi nem is zárja ki az engedményezés kikényszerítését.
774

 

Hasonlóképpen kell értelmeznünk a következő szöveghelyet is:  

 

C.8,40(41),11 – Imperator Alexander Severus  

Cum alter ex fideiussoribus in solidum debito satisfaciat, actio ei adversus 

eum qui una fideiussit non competit. Potuisti sane, cum fisco solveres, 

desiderare, ut ius pignoris quod fiscus habuit in te transferretur, et si hoc ita 

factum est, cessis actionibus uti poteris. quod et in privatis debitis 

observandum est.” (a. 229)  

 

Alexander Severus császár rescriptumában azt írja, hogy ha két fideiussor 

közül az egyik a teljes kötelezettséget teljesíti, nem áll rendelkezésére kereset 

a vele együtt kötelezettséget vállaló fideiussorral szemben. De amikor a 

fiscusnak fizet, kérheti, hogy ruházzák át rá a zálogjogot, amely a fiscust 

megilleti, és ha ez megtörténik, akkor élhet az engedményezett keresetekkel. 

Ugyanez figyelhető meg a magánadósságok esetében is.  

Savigny ebben a szöveghelyben is annak a bizonyítékát látja, hogy 

mindenképpen megtagadják a regresszkereset megadását a kezestársakkal 

szemben. Úgy véli, hogy csak a főadóssal szembeni kereset, ill. zálogjog 

engedményezését teszi lehetővé a rescriptum.
775

  

Levy viszont úgy gondolja, hogy a szöveghelyben a hangsúly az „una”-n van, 

vagyis arról van szó, hogy abban az esetben tagadja meg a császár a kereset 

engedményezését kezestársra, ha confideissorokról van szó, vagyis a 

fideiussorok egyidejűleg vállalták a kezességet. Szerinte azonban a 

szöveghelyből a contrario arra lehet következtetni, hogy ha a kezesek nem 

                                                             
773 Hasonló következtetésre jut Provera is a szöveghely elemzése során. (Vö. Provera: Riflessioni…, 

636.o.) 
774 Schmieder: Duo rei, 259-260.o. 
775 von Savigny: Das Obligationenrecht…, I. Bd., 276-277.o. 
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egyidejűleg vállalták a kezességet, akkor lehetővé lehetne tenni a kereset 

engedményezését a kezestárssal szemben.
776

  

Ezzel az állásponttal szemben azonban fel lehet hozni ellenérvként, hogy a 

Levy által bizonyítani kívánt különbséget az „uno actu” és „nem uno actu” 

kötelezett fideiussorok között a források alapján nem lehet meggyőzően 

alátámasztani. Sőt a források inkább arról tanúskodnak, hogy a 

confideiussores kifejezést csupán nagyon ritkán alkalmazták technikus 

értelemben, és a beneficium divisionis megadásának – ami Levy szerint kizárta 

a beneficium cedendarum actionum lehetőségét – sem volt bizonyíthatóan 

feltétele a fideiussorok egyszerre történő kötelezettségvállalása.
777

  

Hasenbalg és Girtanner szerint ebben a szöveghelyben is pusztán egy önálló 

kereset létét tagadja a császár, és nem az engedményezés lehetőségét kívánja 

kizárni. Sőt úgy gondolják, hogy a rescriptum második felében a kezestársak 

által lekötött zálog engedményezéséről van szó, ugyanis valószínűtlennek 

tartják, hogy a császár – aki a kezestársakkal szembeni megtérítési igénnyel 

foglalkozott a rescriptum elején, minden átmenet nélkül a kezes és a főadós 

közötti viszonnyal kezdene el foglalkozni a rescriptum második felében.
778

 

Így vélhetően a rescriptumból valóban csupán arra lehet következtetni, hogy a 

fideiussoroknak nem volt önálló keresete a kezestársaival szemben.
779

 

A következő szöveghely arról tanúskodik, hogy nem volt semmilyen akadálya 

annak, hogy a fizető kezes engedményezéssel megszerezze a hitelezőtől a 

kezestársaival szembeni kereseteket. 

 

D.46,1,36  

„Paulus 14 ad Plaut. – Cum is qui et reum et fideiussores habens ab uno ex 

fideiussoribus accepta pecunia praestat actiones, poterit quidem dici nullas 

iam esse, cum suum perceperit et perceptione omnes liberati sunt. sed non ita 

                                                             
776 Levy: Sponsio…, 175-177.o. Hasonlóképpen vélekedik Wesener is. (Vö. Wesener: Labeo 11., 

348.o.) 
777 A fenti állítás igazolását lásd korábban a beneficium divisionis című fejezetben.  
778 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 432-434.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 538-539.o. 
779 Vö. Schmieder: Duo rei, 259.o. 
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est: non enim in solutum accipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit, 

et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut praestet actiones.”  

 

Paulus – a már többször elemzett fragmentumban – arról ír, hogy egy 

hitelezőnek a főadós mellett több fideiussora is van. Az egyik kezes kifizeti a 

teljes összeget, ezt követően a hitelező a kezesre engedményezi a főadóssal és 

a kezestársakkal szembeni kereseteit, amelyek továbbra is fennmaradnak, 

mivel ebben az esetben a kezes fizetését nem a saját kötelezettsége 

teljesítéseként, hanem a keresetekért fizetett vételárként értékelték.
780

  

Mivel Paulus többes számban ír a keresetek engedményezéséről, és 

kifejezetten utal arra, hogy több kezes is biztosította a kötelmet, egyértelmű, 

hogy nem csak a főadóssal, hanem a kezestárssal szembeni kereset 

engedményezésére is lehetőség van.
781

 Ebben a jogesetben azonban pusztán a 

cessio jogi lehetőségéről van szó, függetlenül attól, hogy arra önkéntesen,
782

 

vagy nem önkéntesen kerül-e sor.
783

  

Viszont szemben az előző fragmentumokkal, amelyekben a kezestársakkal 

szembeni actio engedményezésének pusztán a lehetőségéről van szó, a 

következő szöveghelyek már arról tanúskodnak, hogy a praetor adott esetben 

rá is kényszerítette a hitelezőt a keresetek engedményezésére.  

 

D.46,1,17 

„Iulianus 89 dig. – Fideiussoribus succurri solet, ut stipulator compellatur ei, 

qui solidum solvere paratus est, vendere ceterorum nomina.”  

 

                                                             
780 A kezes teljesítésének kötelemszüntető hatásáról, az engedményezést lehetővé tévő adásvételi 

fikcióról, továbbá az engedményezés, ill. az arról történő megállapodás időpontjáról szóló részletes 

elemzést lásd korábban. 
781 Savigny szerint viszont nem feltétlenül a kezestársakkal szembeni kereset engedményezéséről van 

szó, hanem Paulus a keresetek alatt a főadóssal szembeni keresetet és az actio hypothecariát is 

érthette. (Vö. Savigny: Das Obligationenrecht…, I. Bd., 277.o.) Ugyanakkor nem szól semmi a 

szöveghelyben az ellen, hogy a hitelező ne engedményezhetné a kezestársakkal szembeni keresetet is 

az adósra. (Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 431-432.o.) 
782 Levy szerint ebben a jogesetben pusztán a kereset önkéntes engedményezéséről van szó. (Vö. 

Levy: Sponsio…, 199.o.) 
783 Schmieder: Duo rei, 260.o. 
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Iulianus – a szintén már többször idézett szöveghelyben – arról ír, hogy a 

fideiussoroknak úgy szoktak a segíteni, hogy ha a kezes kész a teljes összeget 

kifizetni, a hitelezőt arra kényszerítik, hogy eladja neki a többiekkel szembeni 

kereseteket.  

A „succurri solet” kifejezésből – amint azt már láthattuk – arra lehet 

következtetni, hogy az engedményezés kikényszerítése ugyan a praetor 

döntésétől függött, de ezt a kényszert a praetor gyakran alkalmazta, így az 

szokássá vált.
784

 

Bár Levy maga is kijelenti, hogy a szöveghelyben az áll, hogy szokássá vált a 

hitelezőt arra kényszeríteni, hogy a kereseteit „adja el” a fizető kezesnek, ezt 

az eredményt összeegyeztethetetlennek tartja a többi forrásból levont 

következtetéseivel, így végül arra az álláspontra jut, hogy a szöveghely 

interpolált, és eredetileg nem fideiussorokról, hanem sponsorokról volt benne 

szó. Ezt leginkább azzal indokolja, hogy Iulianus minden további nélkül a 

keresetek adásvételéről „vendere” beszél, és nem utal arra, hogy itt csupán 

egy fiktív adásvételről lenne szó, viszont a fideiussorok esetében a hitelező 

kereseteinek adásvétele mindig csak fiktív lehet. Szerinte ennek az lehet az 

oka, hogy valójában a lex Furia alapján már csak a követelés egy részével 

tartozó sponsor fizeti ki a tartozás kezestársára eső részét is, így – mivel őt 

erre nem lehetne kötelezni – itt a másik sponsorral szembeni kereset tényleges 

megvételéről van szó, nem csupán egy fiktív adásvételről.
785

  

Levy álláspontjával szemben azonban Medicus meggyőzően azzal érvel, hogy 

ha itt valóban a lex Furia értelmében ipso iure csak a tartozás egy-egy részéért 

felelős sponsorokról lenne szó, akkor egyrészt nem lenne szükség arra, hogy 

                                                             
784 Schmieder: Duo rei, 259-260.o.; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 430-431.o.; Sokolowski: SZ. 11., 

298.o.; Levy: Sponsio…, 185-186.o. Schulz szerint Iulianus a megoldás során a lex Apuleiára 
támaszkodott, amely a sponsio és a fidepromissio esetén egy külön keresetet adott a kezestársakkal 

szemben. (Schulz: SZ. 27., 101.o.) A szöveghely Sokolowski szerint egyértelműen leírja, hogy ha a 

kezestárs anélkül teljesíti a hitelező teljes követelését, hogy a beneficium divisionisra hivatkozna, a 

hitelező köteles a fizető kezesre engedményezni a kezestársakkal szembeni részkereseteit, mindennek 

pedig a követelés megvétele képezi az alapját. (Sokolowski: SZ. 11., 298.o.) Savigny azzal próbálja 

feloldani a fragmentum és az elmélete közötti ellentmondást, hogy azt feltételezi, hogy Iulianus 

pusztán a bírói méltányosságon alapuló segítségről ír, nem pedig a kezes meghatározott jogáról. (Vö. 

Savigny: Das Obligationenrecht…, I. Bd., 277.o.) Savigny elméletével szemben lásd Becker: Die 

cessio legis…, 25-36.o.  
785 Vö. Levy: Sponsio…, 185-195.o. Wesener is Levy interpretációját tartja valószínűnek. (Vö. 

Wesener: Labeo 11., 349.o.) 
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segítsenek a másik kezessel szembeni kereset megvételében. Hiszen a sponsor 

nem lenne köteles a saját részénél többet fizetni a hitelezőnek, és ha ezt mégis 

meg kívánja tenni a kezestársával szembeni keresetért cserébe, akkor elég 

lenne egyszerűen abban megállapodnia a hitelezővel, hogy csak akkor fizeti ki 

a másik kezesre eső összeget, ha a hitelező cserébe eladja neki a keresetet, így 

a kezes nem szorul a praetor segítségére. Továbbá, ha tényleg a kereset valós 

adásvételéről lenne szó, akkor nem kellene a hitelezőt erre rákényszeríteni. A 

fragmentumban azonban a „compellatur” kifejezés kifejezetten arra utal, hogy 

a hitelezőt erre az adásvételre kényszeríteni szokták. Végül pedig további 

ellenérvként szolgál a lex Apuleia alkalmazhatósága a sponsorokra. Ha a lex 

Apuleia alapján a saját részénél többet teljesítő sponsort egy saját kereset illeti 

meg a kezestársakkal szemben megtérítési igénye érvényesítésére, akkor miért 

lenne szüksége a hitelező keresetére is?
786

  

Levy ezt azzal próbálja magyarázni, hogy Itálián belül, ahol hatályos volt a lex 

Furia, ott a lex Apuleia nem maradt hatályban. Ezt azonban nem állíthatjuk 

biztosan a Gai.3,122 alapján. Medicus szerint a fentiek nyomán sokkal inkább 

az állapítható meg, hogy a kezes a teljes összeggel tartozik, és így rá van 

utalva a praetor segítségére, aki rákényszerítheti a hitelezőt a többi kezessel 

szembeni kereset engedményezésére, amelyet egy adásvételi fikció 

segítségével Iulianus idejében már meg lehetett valósítani. Így Medicus szerint 

a szöveghely mindenképpen olyan kezestársakról szól, akik egyetemleges 

adósok, vagyis egyaránt szó lehet a fideiussorokról még az epistula Hadriani 

előtt, és olyan sponsorokról is, akikre nem terjedt ki a lex Furia hatálya, mert 

Itálián kívül vállalták a kezességet.
787

 

                                                             
786 Vö. Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 395-396.o. 
787 Vö. Medicus: Der fingierte Klagenkauf…, 395-396.o. Schmieder – Medicus-szal szemben – 

helyesen kizárja annak a lehetőségét is, hogy a fragmentum olyan sponsorokról szólna, akik Itálián 

kívül vállalták a kezességet, ugyanis ebben az esetben rájuk kiterjedne a lex Apuleia hatálya, és 

szükségtelenné válna a keresetek engedményezésének kikényszerítése, hiszen saját regresszkeresettel 

rendelkeznének a kezestársaikkal szemben. Ugyanakkor Schmieder arra is felhívja a figyelmet, hogy 

Levy azon rendszertani érvét nem sikerül megdönteni, miszerint Iulianus a fideiussio témáját 

kimerítően megtárgyalta a Digestáinak 53. könyvében, a 89. könyvben (D.46,1,17) azonban a 

kezességre vonatkozó törvényekről van szó, azaz a sponsorokra vonatkozó lex Furiáról és lex 

Apuleiáról. (Vö. Levy: Sponsio…, 188-189.o.; Schmieder: Duo rei, 261.o.; Lenel: Palingenesia…, 1., 

457-458.h.) Kaser ugyanakkor nem vitatja a szöveghely valódiságát. (Vö. Kaser: Das römische 

Privatrecht, Bd. I., 666.o.) 
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 Meier úgy véli, hogy a „paratus est” kifejezés nem arra utal, hogy a kezesnek 

a lex Furia hatálya alatt álló sponsorként csak a követelés egy részét kellett 

volna kifizetnie, vagy igénybe vehette volna fideiussorként a beneficium 

divisionist, s ezért önként fizetett.
788

 

Schmieder szerint Medicus és Meier feltevése, miszerint a szöveghely egy 

olyan fideiussorról szólhat, aki még az epistula divi Hadriani előtt vállalta a 

kezességet, annyiban helytálló, hogy alapvetően valóban a beneficium 

divisionis előtt volt arra szükség, hogy az engedményezés kikényszerítésével 

segítsenek a kezesnek. Ugyanakkor Schmieder – helyesen – úgy véli, hogy 

valószínűleg az epistulát követően is fenntartották a cessióregressz 

lehetőségét, így két jogeszközzel is lehetett segíteni a fideiussoroknak, bár 

ezek egymáshoz való viszonya nem teljesen tisztázott.
789

 

Véleményem szerint már önmagában az a tény is indokolja a beneficium 

cedendarum actionum kezestársakkal szembeni alkalmazhatóságát az epistula 

Hadriani létrejöttét követően is, hogy könnyen előfordulhatott, hogy a kezest a 

hitelező előre lemondatta a beneficium divisionis alkalmazásáról,
790

 vagy a 

kezes valamilyen más oknál fogva nem tudott élni ezzel a beneficiummal. Így 

a hitelező kedvezőbb helyzetbe került, mert nem kellett egyenként perbe 

fognia a kezeseket, ugyanakkor a helyzetét nem rontotta, ha a teljes követelést 

teljesítő kezesre engedményezte azokat a kereseteket, amelyek számára már 

használhatatlanná váltak, de a fideiussornak nagy hasznára lehettek, főleg ha a 

főadós fizetésképtelenné vált, mert ekkor csupán ez az egyetlen lehetősége 

maradt arra, hogy a kezestársaitól a rájuk eső részt követelvén a saját kárát 

csökkentse.
791

 

A teljesítés keresetmegszüntető hatásának kiküszöbölése végett – mint 

elemeztük – a jogtudósok kifejlesztették az ún. adásvételi fikciót, amelynek 

értelmében a kezes nem a saját kezesi kötelezettségét teljesíti, amikor fizet, 

                                                             
788 Vö. Meier: Erlass…, 46.o. Utóbbi vonatkozást vizsgálva Provera úgy véli, hogy a fizető kezes 

egyértelműen lemondott a beneficium divisionisról. (Vö. Provera: Riflessioni…, 636.o.) 
789 Vö. Schmieder: Duo rei, 261.o. 
790 Vö. Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. II., 

2500.o. 
791 Vö. Dieckmann: Der Derivatiregreß…, 43-44.o.; Wenger: SZ. 28., 494-495.o.  
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hanem a hitelező kereseteiért fizet vételárat. Ezt a fikciót nem csupán a felek 

általi megállapodáson alapuló önkéntes teljesítéssel egybekötött önkéntes 

engedményezés esetében alkalmazták, hanem azt a beneficium cedendarum 

actionum alkalmazásánál is felhasználták. A különbség pusztán abban állt, 

hogy az utóbbi esetben a hitelezőt közvetlenül rákényszerítették a keresetek 

engedményezésére, ill. „eladására”: csak akkor nyerhette meg a pert, ha kész 

volt a főadóssal és a kezestársakkal szembeni kereseteket a fizető kezesre 

engedményezni. Ennek a praetori kényszernek a létét igazolja tehát a fenti 

szöveghely is.
792

  

A következő fragmentumban szintén arról van szó, hogy a kezes csak akkor 

köteles a kötelem teljesítésére, ha a hitelező a kezesre engedményezi a 

kezestársaival szembeni kereseteit. 

 

D.46,6,12 

„Papinianus 12 quaest. – Si plures fideiussores a tutore pupillo dati sunt, non 

esse eum distringendum, sed in unum dandam actionem ita, ut ei, qui 

conveniretur, actiones praestarentur. (…)”  

 

Papinianus azt írja, hogy ha a gyám több fideiussort rendelt a gyámolt 

követelésének biztosítékául, akkor nem kell köztük megosztani a követelést, 

hanem az egyikükkel szemben kell megadni a keresetet, de csak akkor, ha a 

felperes a kezesre engedményezi a kereseteit.  

Ez a szöveghely – mint láthattuk – arról tanúskodik, hogy a praetor in iure a 

kereset megtagadásának kilátásba helyezésével kényszeríthette rá a hitelezőt a 

keresetek engedményezésére. Erre utal az „ita, ut” („csak akkor”) kifejezés a 

fragmentumban.
793

 

                                                             
792 Emunds: Solvendo…, 71.o. Lásd még Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 265.o. 
793 Schulz: SZ 27., 82-150.o., 146.o.; Reichard: Die Frage des Drittschadensersatzes…, 265.o. Levy 

részben ezt a szöveghelyet is interpolációval gyanúsítja, ugyanakkor úgy véli, hogy megfelelően 

alátámasztja azon álláspontját, miszerint a kezestársakkal szembeni kereset engedményezésére csak 

akkor lehet kényszeríteni a hitelezőt, ha a beneficium divisionis nem alkalmazható. (Vö. Levy: 

Sponsio…, 173-175.o.; Wesener: Labeo 11., 349-350.o.) Továbbá Levy úgy véli, hogy ez a 

szöveghely bizonyítékul szolgálhat arra, hogy Papinianus elindította a fejlődést egy általános 

beneficium cedendarum actionum irányába. (Vö. Levy: Sponsio…, 173.o.) Ugyanakkor Schmieder 

szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a gyám által állított kezesekre más szabályok 
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A fentiek alapján összegzésként megállapítható, hogy ha a fideiussor önként 

teljesítette a követelés teljes összegét, megállapodhatott a hitelezővel abban, 

hogy az utóbbi engedményezze rá a főadóssal szembeni keresete mellett a 

kezestársakkal szembeni kereseteit is. Ennek dogmatikai akadályát sikerült 

elhárítani az adásvételi fikció alkalmazásával.  

A források arról is tanúskodnak, hogy bizonyos esetekben maga a praetor 

kényszerítette rá a hitelezőt, hogy a kezesre engedményezze a főadóssal és a 

kezestársakkal szembeni kereseteit.
794

 Ezen kényszer alkalmazása során is az 

adásvételi fikció segítségével sikerült eltekinteni a kezes teljesítésének 

kötelemszüntető hatásától a főadós és a kezestársak vonatkozásában.
795

 Bár 

ennek az engedményezésnek a kikényszerítése alapvetően a praetor belátására 

volt bízva,
796

 mégis úgy tűnik, hogy gyakran segítettek ezen a módon a 

kezeseknek. Az logikus, hogy a kezes a kezestársaival szemben csak akkor 

kérhette ezt az ún. beneficium cedendarum actionumot a praetortól, ha 

valamilyen oknál fogva nem tudott élni a beneficium divisionis-szal. Így 

például gyakran előfordult, hogy a hitelező csak akkor adott kölcsönt a 

főadósnak, ha a kezesek hajlandók voltak előre lemondani a beneficium 

divisionisról,
797

 továbbá az is előfordulhatott, hogy a kezes valamilyen oknál 

fogva elmulasztotta a perben a megosztás kedvezményének kérését, például 

mert nem tudott arról, hogy rajta kívül más kezes is biztosította a követelést,
798

 

vagy mert a kezestársak nem voltak az adott időpontban fizetőképesek, 

illetőleg elérhetőek. Az azonban már nem igazolható a források alapján, hogy 

a beneficium divisionist csak az „uno actu”, vagyis az együttesen, egyidejűleg 

kezességet vállaló fideiussorok kaphatták volna meg, mint ahogy az sem, hogy 

                                                                                                                                                                             
vonatkoznak, mint általában a fideiussorokra. (Vö. Schmieder: Duo rei, 261.o.) Liebs szintén utal a 

gyámolt részére állított kezesekre vonatkozó szabályok sajátosságára. (Liebs: Die 

Klagenkonkurrenz…, 187.o.) 
794 Schmieder: Duo rei, 261.o. 
795 Emunds: Solvendo…, 69-71.o. 
796 Levy: Sponsio…, 165.o.; Wenger: SZ. 28., 495.o. 
797 Schmoeckel – Rückert – Zimmermann: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. II., 

2500.o.; Kremer: Die Mitbürgschaft, 161.o. 
798 Vö. Dieckmann: Der Derivatiregreß…, 43-44.o. 
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emiatt a beneficium cedendarum actionum alkalmazása számukra eleve kizárt 

lett volna.
799

 

 

5.2.3. A fideiussorok és a hitelező közötti jogviszony több kezestárs esetén 

 

A következő kérdés, hogy mi volt a helyzet abban az esetben, ha több 

fideiussor biztosította ugyanazon adós ugyanazon kötelmét ugyanannál a 

hitelezőnél, és a kezestársak közül valamelyik valamilyen oknál fogva 

szabadult a kötelemből.  

Az első legkézenfekvőbb oka a liberatiónak, az egyik kezes teljesítése volt. 

Eredetileg abban az esetben, ha a teljes tartozást kifizette a hitelezőnek nem 

csupán ő szabadult a kötelemből, hanem egyben a főadós és a kezestársai is. 

Ugyanez volt a helyzet akkor is, ha az egyik kezestárssal szemben a teljes 

összegre megindított per eljutott a litis contestatióig, ugyanis ezzel 

felemésztődtek a hitelező többiekkel szembeni keresetei is. Ugyanakkor a 

fentiek alapján láthattuk, hogy a jogtudósok egy adásvételi fikció segítségével 

eltekintettek a kezes teljesítésének kötelemszüntető hatásától annak érdekében, 

hogy a fizető kezes megszerezhesse a hitelezőtől az utóbbi főadóssal, ill. 

kezestársakkal szembeni kereseteit, hogy ezáltal az ún. derivatív regressz 

révén érvényre tudja juttatni a megtérítési igényét. 

A kezes szabadulásának oka lehetett egy acceptilatio is, amely kihatott a 

kezestársakra is az egyetemlegesség szabályainak megfelelően.
800

 

Érdekes azonban megfigyelni, hogy abban az esetben, ha az egyik kezes 

valamely olyan oknál fogva, amely a kezes személyében rejlett, szabadult a 

kötelemből, akkor nem teljesen egységes annak az elbírálása, hogy mindez 

hogyan hatott ki a másik kezestárs kötelezettségére.  

Ahogy azt fentebb láthattuk, a beneficium divisionis – a sponsióra és a 

fidepromissióra vonatkozó lex Furiával ellentétben – inkább a hitelező érdekét 

részesítette előnyben a fideiussorokéval szemben, hiszen alapvetően 

                                                             
799 Vö. Wenger: SZ. 28., 494-495.o. 
800 Vö. Kaser: Römisches Privatrecht, 250.o.; Meier: Erlass…, 46.o. 
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fenntartotta az egyetemleges kötelezettségüket. Csak abban az esetben 

vehették igénybe a megosztás kedvezményét, ha ez a hitelezőnek nem okozott 

különösebb kellemetlenséget, vagyis, ha igazolni tudták a többi kezes 

fizetőképességét (vagy ezért biztosítékot adtak), és a többi kezes egyben 

elérhető is volt. A kezestársak fizetésképtelenné válása egészen a litis 

contestatióig a fideiussorok kockázata volt, és csak azt követően szállt át a 

kockázat a hitelezőre.  

Ugyanakkor néhány forrás mégis arról tanúskodik, hogy tekintettel voltak a 

fideiussorok érdekeire is, különösen abban az esetben, ha többen egy időben, 

ill. egymásra tekintettel vállalták a kezességet. Ha ugyanis ilyen feltételek 

mellett valamelyik kezestárs a személyében fennálló érvénytelenségi ok miatt 

szabadult a kötelemből, akkor csak abban az esetben kellett a 

confideiussorának a teljes kötelezettségéért helytállnia, ha a kezestárs tudott, 

vagy tudnia kellett volna arról az okról, amely miatt a másik kezes szabadult a 

kötelemből. Ellenkező esetben a fideiussornak nem kellett kifizetni a követelés 

kezestársra eső összegét, vagyis az ő érdekét részesítették előnyben a 

hitelezőével szemben.
801

 Ezt igazolja az alábbi (korábban más szempontból 

részben már tárgyalt) két szöveghely megoldása:  

 

D.46,1,48pr. 

„Papinianus 10 quaest. – Si Titius et Seia pro Maevio fideiusserint, subducta 

muliere dabimus in solidum adversus Titium actionem, cum scire potuerit aut 

ignorare non debuerit mulierem frustra intercedere.”  

 

D.46,1,48,1 

„Papinianus 10 quaest. – Huic similis et illa quaestio videri potest, ob aetatem 

si restituatur in integrum unus fideiussor, an alter onus obligationis integrum 

                                                             
801 Még a kezestárs kezességvállalásának érvénytelensége esetében sincs teljesen kizárva a beneficium 

divisionis. Ez a források szerint fennmaradhat abban az esetben, ha a kezes alappal bízhatott abban, 

hogy csak a ráeső részért fogják felelősségre vonni. (Vö: Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts, 

2. Bd., 385.o., 479. §) Dernburg azonban a hivatkozott szöveghely ellenére is úgy véli, hogy főszabály 

szerint a kezestárs nem veheti igénybe a beneficium divisionist abban az esetben, ha a másik kezes 

kezességvállalása érvénytelen volt. (Vö. Dernburg: System…,  221.o.) 
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excipere debeat. sed ita demum alteri totum irrogandum est, si postea minor 

intercessit, propter incertum aetatis ac restitutionis. quod si dolo creditoris 

inductus sit minor, ut fideiubeat, non magis creditori succurrendum erit 

adversus confideiussorem, quam si facta novatione circumvento minore 

desideraret in veterem debitorem utilem actionem sibi dari.”  

 

Az első fragmentum tényállása szerint Titius és Seia kezességet vállalnak 

Maeviusért, de Seia – minden bizonnyal a SC. Velleianum alapján – szabadul a 

kötelemből. Papinianus responsuma szerint ebben az esetben a hitelező a teljes 

összegre megkapja a keresetet Titius-szal szemben, mert Titiusnak tudnia 

kellett volna arról, hogy a nők intercessiója érvénytelen.
802

  

A második – korábban már elemzett – szöveghely arról szól, hogy két 

fideiussor közül az egyik az életkora miatt megkapja az in integrum restitutiót. 

Papinianus szerint ebben az esetben a másik kezes csak akkor felel a tartozás 

teljes összegéért, ha a minor az ő kezességvállalását követően vállalta el a 

kezességet. Ha egyidejűleg vállaltak kezességet, s a perbe fogott fideiussor 

nem tudott a minor életkoráról, ill. az ezen alapuló in integrum restitutio 

lehetőségéről, akkor nem felel a minorra eső rész megfizetéséért. Továbbá ha 

a hitelező maga vette rá csalárdul a minort a kezességvállalásra, akkor szintén 

nem részesítik a hitelező érdekét előnyben a kezestárséval szemben (akkor 

sem, ha a minor a másik kezes után vállalta a kötelezettséget).  

Ebből tehát az olvasható ki, hogy ha a két kezes egyidejűleg, így egymásról 

tudva és a megosztás kedvezményére számítva vállalta a kezességet, akkor, ha 

az egyik az életkora miatt szabadul a kötelemből, és a másik a 

kezességvállaláskor nem tudott erről a körülményről, vagyis joggal számított 

arra, hogy majd élhet a beneficium divisionis-szal, akkor a fideiussor érdekét a 

jogtudós a hitelezőével szemben előtérbe helyezi. Csak akkor dönt másként, 

ha a kezes eleve nem számíthatott a megosztás kedvezményére, mert a minor 

csak őt követően, és minden valószínűség szerint az ő tudta nélkül vállalta el a 

                                                             
802 Vö. Goldschmidt: Haupt und Nachbürge, 355-357.o. 
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kezességet. De ez alól is kivétel az az eset, amikor a hitelező csalárdul járt 

el.
803

 

A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy abban az esetben, ha a 

kezestárs joggal számít a beneficium divisionis nyújtotta előnyökre, így arra, 

hogy csak a követelés rá eső részét kell majd kifizetnie, akkor adott esetben az 

ő érdekét előtérbe helyezik a hitelezőével szemben. Mindez azért érdekes, 

mert a fideiussoroknak kezdettől fogva számolniuk kell azzal a lehetőséggel 

is, hogy a kezestársuk fizetésképtelenné válhat, és ennek kockázatát nekik kell 

viselniük. Továbbá a rendelkezésre álló források alapján úgy tűnik, hogy a 

hitelezőnek jogában állt bármelyik kezestárs tartozását utólag elengedni egy 

pactum de non petendo segítségével, amelynek hatálya nem terjedt ki a többi 

kezestársra, így ők egyetemleges kötelezettként továbbra is feleltek a (teljes) 

tartozás kifizetéséért. Ezt támasztja alá az alábbi szöveghely is:
804

  

 

D.2,14,23pr. 

„Paulus 3 ad ed. – Fideiussoris autem conventio nihil proderit reo, quia nihil 

eius interest a debitore pecuniam non peti. immo nec confideiussoribus 

proderit.”  

 

D.2,14,23,1  

„Paulus 3 ad ed. – Neque enim quoquo modo cuiusque interest, cum alii 

conventio facta prodest, sed tunc demum, cum per eum, cui exceptio datur, 

principaliter ei qui pactus est proficiat: sicut in reo promittendi et his qui pro 

reo obligati sunt.”  

 

Paulus szerint a fideiussor által kötött megállapodás (pactum de non petendo) 

nem válik a főadós hasznára, mert a kezesnek nem fűződik ahhoz érdeke, hogy 

a főadós tartozását ne hajtsák be. A pactum a confideiussornak sem válik a 

                                                             
803 Girtanner: AcP. 43., 289-292.o.; Vö. Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts, 2. Bd. 385.o., 

479. §; Goldschmidt: Haupt und Nachbürge, 357-360.o. 
804 Demangeat: Des Obligations solidaires…, 256.o. 
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hasznára.
805

 Egy harmadik személy általi megállapodás akkor válik egy másik 

személy hasznára, ha az utóbbi által alkalmazott exceptióból származó 

előnyök közvetlenül annál is beállnak, aki a megállapodást kötötte, mint 

például a főadós és az érte kötelezettséget vállaló személy esetében.
806

  

A következő fragmentumban is megerősítésre kerül azt a tény, hogy az egyik 

fideiussor által kötött pactum de non petendo hatálya nem terjed ki a többi 

kezesre. 

 

D.46,1,15,1 

„Iulianus 51 Dig. – Si ex duobus, qui apud te fideiusserant in viginti, alter, ne 

ab eo peteres, quinque tibi dederit vel promiserit, nec alter liberabitur et, si ab 

altero quindecim petere institueris, nulla exceptione summoveris: reliqua 

autem quinque si a priore fideiussore petere institueris, doli mali exceptione 

submoveris.” 

 

Iulianus responsuma szerint, ha két fideiussor vállalta a kezességet a főadósért 

20 megfizetésére, és közülük az egyik ötöt ad, vagy ígér a hitelezőnek, hogy 

az semmit ne követeljen tőle, akkor ezáltal a másik kezes nem szabadul a 

kötelemből. És ha a hitelező a másik kezestől 15-öt követel, akkor annak nem 

áll exceptio a rendelkezésére. Ha azonban az első kezestől ötöt követel a 

hitelező, megadják vele szemben az exceptio dolit.  

A szöveghely értelmezése nem teljesen egyértelmű, régóta vitatott a 

szakirodalomban.
807

 Annyi biztosnak tűnik, hogy Iulianus egyértelműen 

kimondja, hogy ha csak az egyik kezes köt egy pactum de non petendót a 

hitelezővel, akkor az ebből eredő exceptio pacti conventi nem illeti meg a 

másik kezest.
808

 Azt is megtudjuk továbbá, hogy ha ez utóbbi kezestől a 

                                                             
805 Vö. Meier: Erlass…, 47.o.; Meier: Gesamtschulden, 1100.o.; Mannino: L’estensione…, 39.o. 

Frezza ezt azzal magyarázza, hogy a confideiussorok egymás közötti viszonyában hiányzik az 

akcesszórius jellegből következő érdekvédelmi szükségszerűség. (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 

102-103.o.) 
806 Vö. Mannino: L’estensione…, 34-38.o., aki ismerteti a szöveghely értelmezésével kapcsolatos 

vitákat is. 
807 Vö. Kaser: Celsus…, 151-152.o. 
808 Vö. Mannino: L’estensione…, 42.o. 
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hitelező 15-öt követel, a követelését teljesíteni kell, vagyis minden 

valószínűség szerint a megosztás kedvezményével sem élhetett.
809

 Kérdés, 

hogy a beperelt kezes megtagadhatta-e a teljesítést, a hitelezővel szemben, 

élve az exceptio cedendarum actionummal, arra hivatkozva, hogy a hitelező 

tudatosan elvesztegetett egy biztosítékot. A jogtudós szóhasználata („nulla 

exceptione”)
810

 arra enged következtetni, hogy semmilyen exceptióval nem 

élhet a kezes, így az exceptio cedendarum actionummal (exceptio dolival) 

sem.
811

  

Mivel Iulianus arról ír, hogy a másik kezestárstól 15-öt követel a hitelező, nem 

derül ki egyértelműen, hogy mi lenne abban az esetben, ha a 20-at követelne 

tőle. Ez ugyanis elvileg lehetséges lenne, hiszen a pactum de non petendót 

kötő kezes nem a kezesi kötelezettség teljesítéseként fizeti meg az ötöt, hanem 

annak az ellenértékeként, hogy a hitelező elengedi a kezesi tartozását. Így 

továbbra is fennmarad 20-ra a másik kezes kötelezettsége. Ugyanakkor 

méltánytalannak tűnne, ha a másik kezestől mind a 20-at követelhetné a 

hitelező, valószínűleg ezért említ Iulianus tudatosan 15-öt.
812

  

                                                             
809 Kaser ugyan először azt jelenti ki, hogy a szöveghelyben nem található kifejezett utalás a 

beneficium divisionisra, de elfogadhatónak tartja azt az értelmezést is, mi szerint a kezes és a hitelező 
megállapodása az előbbi praetori jog szerinti szabadulását idézi elő, ami elegendő ahhoz, hogy kizárja 

a beneficium divisionis alkalmazhatóságát. A másik kezes így egyedüli kezessé válik, akit a 

fennmaradó 15-re lehet perelni. (Kaser: Celsus…, 151-152.o.); Meier: Erlass…, 47.o.; Meier: 

Gesamtschulden, 1100., 1103.o.; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 487-489.o.; Girtanner: Die 

Bürgschaft…, Bd. 2., 461.o. 
810 Girtanner úgy véli, hogy a kifejezés a pactum de non petendóból egyaránt keletkező exceptio pacti 

conventire és exceptio dolira vonatkozik. Nem pedig a beneficium divisionisból származó kifogásra, 

mert ez utóbbiból főszabály szerint nem kifogást kért a kezes, hanem még a litis contestatio előtt kérte 

a kereset megosztását. Ugyanakkor azt Girtanner sem állítja, hogy a kezes az exceptio cedendarum 

actionummal visszaverhetné a hitelező keresetét, mert az utóbbi elengedte a kezestárs tartozását. 

(Girtanner: AcP. 43., 282-284.o.)  
811 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 487-489.o.; Demangeat: Des Obligations solidaires…, 205.o. Meier 

ugyan a konkrét szöveghely kapcsán csupán azt szögezi le, hogy abban az esetben, ha ún. 

„Nebenbürgen”-ról van szó, vagyis olyan kezestársaktól, akik egymástól függetlenül vállalták a 

kezességet, és a hitelező az első kezestárssal állapodik meg egy pactum de non petendóban, a másik 

kezestárs nem élhet kifogással a regresszjogának megszüntetése miatt. (Vö. Meier: Erlass…, 47.o.) 

Ugyanakkor ugyanebben a munkájában korábban és később is azt jelenti ki általánosan a 

kezestársakra („Mitbürgen”) vonatkozóan, hogy a római jogi források alapján a hitelező nem felelt 

azért, ha meghiúsította a fizető kezesnek a kezestársával szembeni megtérítési lehetőségét. (Vö. 

Meier: Erlass…, 46.o., 48-49.o.) Hasonló megállapítást tesz Meier egy másik alkalommal is. (Lásd.: 

Meier: Gesamtschulden, 1103.o.) 
812 Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 489.o. 
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Kaser is úgy véli, hogy méltánytalan lenne a másik kezestárstól 20-at 

követelni, sőt úgy gondolja, hogy a szöveghely eredeti változata szerint
813

 

Iulianus kifejezetten ennek a kezestársnak adta meg az exceptio dolit, ha a 

hitelező tőle a fennmaradó ötöt követelte.
814

 Ezen értelmezési lehetőség 

valóban érthetőbbé tenné a szöveghely második felét.  

Hasenbalg úgy véli, hogy ez a szöveghely egyben azt is igazolja, hogy a 

hitelező nem köteles megőrizni a kezestársakkal szembeni követeléseit. S 

csupán a még meglévő kereseteit köteles a fizető kezesre engedményezni, 

azért nem felel, ha a keresetei időközben megszűnnek, még akkor sem, ha 

ennek az az oka, hogy a hitelező önként engedte el valamelyik kezestárs 

tartozását.
815

 

Mindez alapvetően abból következik, hogy a hitelező és a fideiussor 

jogviszonya teljesen egyoldalú a hitelező javára – szemben a mandatum 

qualificatummal, amely egy egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei kötelmet 

keletkeztet – s a köztük lévő stricti iuris obligatióból eredően a hitelező csak 

jogosított, a kezes pedig csak kötelezett.
816

  

                                                             
813 Kaser – Lenellel és Mommsennel egyetértve – úgy véli, hogy a szöveghely eredeti változata nem 

tartalmazta az „a priore fideiussore”-t az utolsó előtti tagmondatban. Így valójában Iulianus nem arról 

írt, hogy a pactumot megkötő kezes kapja meg az exceptio dolit, ha követelik tőle az ötöt, hanem a 

másik kezes, ugyanis csak így válik igazán érthetővé a szöveghely második fele. (Kaser: Celsus…, 

151.o.) 
814 Kaser: Celsus…, 151-152.o. Schmieder – egyetértvén Kaserral – szintén úgy véli, hogy a teljesítő 
kezes élhet az exceptio dolival, ha a hitelező a 15-ön túl az ötöt is követelné tőle. (Schmieder: Duo rei, 

257.o.) 
815 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 487-489.o. Bár Hasenbalg először arra hívja fel a figyelmet, hogy 

Iulianus ebben a szöveghelyben pusztán arról a kérdésről döntött, hogy a kezes nem kapja meg a 

másik kezestárs által megkötött pactum de non petendóból eredő kifogást, és úgy véli, hogy ezzel még 

nem jelentette ki azt, hogy a keresetnek a hitelező által előidézett megsemmisülése nem teszi ki a 

hitelezőt a kezes exceptio cedendarum actionumjának (Vö. Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 409.o.), 

később azonban maga jelenti ki azt, hogy ebből a szöveghelyből egyértelműen kiderül, hogy a hitelező 

nem köteles megőrizni a confideiussorokkal szembeni követeléseit (Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 

487-488.o.).  
816 Knütel: Zur Frage…, 566.o.; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 406-407.o., 488-489.o. Hasenbalg úgy 
gondolja, hogy a hitelező főszabály szerint nem felel azért, ha a saját magatartásával megsemmisíti, 

vagy meggyengíti valamelyik kötelezettel szembeni igényét, vagyis nem köteles a meglévő keresetei 

megőrzésére. Csupán abban az esetben lehet vele szemben az exceptio cedendarum actionummal 

fellépni, ha dolózusan kifejezetten azért semmisít, vagy gyengít meg egy követelést, hogy azt ne tudja 

a fizető kezesre engedményezni. Mindez a dolusra vonatkozó általános alapelvekből adódik. (Vö. 

Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 404-412.o.) Dieckmann ezzel szemben úgy véli, hogy ha a hitelező a 

saját hibájából nem tudja a kezesre engedményezni a főadóssal, ill. a mellékkötelezettekkel szembeni 

kereseteit, a kezes az exceptio cedendarum actionummal védekezhet vele szemben, szerinte ugyanis 

nincs ok arra, hogy másként járjanak el a fideiussor esetében, mint a mandatum qualificatum 

megbízója ügyében. (Vö. Dieckmann: Der Derivativregreß…, 46-47.o.) Ugyanakkor a két jogviszony 

jellegét tekintve lényegileg eltér egymástól: a fideiussióból egy egyoldalú, stricti iuris kötelem jön 
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Így a fideiussor főszabály szerint nem részesült abban az esetben védelemben, 

ha a hitelező meghiúsította a fizető kezes megtérítési igényének érvényesítését 

kezestársaival szemben. A hitelezőnek csak azokat a kereseteket kellett a 

kezesre engedményeznie, amelyek még megillették őt a kezessel szembeni 

keresetindítás időpontjában. Így az exceptio doli esetében a dolus csak arra 

vonatkozott, ha a hitelező nem engedményezett a kezesre egy olyan keresetet, 

amely még a rendelkezésére állt, és amely neki már nem vált a hasznára, de a 

hitelező nem volt köteles megőrizni a többi kötelezettel szembeni kereseteit.
817

 

Ez Hasenbalg szerint egyaránt vonatkozik a főadóssal szembeni keresetre, és a 

mellékkötelezettekkel szembeni keresetekre is. A hitelező elengedheti az 

egyik fideiussor tartozását, erre a tényre alapozva a továbbra is kötelezett 

confideiussor nem védekezhet a hitelező keresetével szemben, annak ellenére 

sem, hogy utóbbi már nem tudja rá engedményezni a másik kezestárssal 

szembeni keresetét.
818

 

Mindez alapvetően a fideiussio stricti iuris jellegéből adódik. Ezzel szemben a 

bonae fidei kötelmet keletkeztető mandatum qualificatumban a hitelezőt is 

terhelte egy bizonyos gondossági kötelezettség a megbízó-kezessel szemben, s 

így a kezes kötelezettsége nem volt teljesen egyoldalú. A mandatum 

qualificatum tehát sok tekintetben különbözött a fideiussiótól, de számos 

                                                                                                                                                                             
létre, amelyből a kötelezettségek kizárólag a kezest terhelik, a mandatum qualificatum ezzel szemben 

egy kétoldalú bonae fidei kötelmet keletkeztet, amelyben a kezes-megbízó kötelezettségének 

teljesítésével szemben a hitelező-megbízott kereseteinek engedményezése mintegy 

ellenszolgáltatásként jelenik meg. (Vö. Sohm: Institutionen…, 493.o.; Sokolowski: Die 

Mandatsbürgschaft…, 112.o., Geib: Zur Dogmatik…, 156.o.) Meier pedig azt sem tartja kizártnak, 

hogy ebben a kérdésben sem voltak azonos véleményen a klasszikus kori jogtudósok. (Vö. Meier: 

Erlass…, 41.o.) 
817 Vö. Meier: Erlass…, 46.o., 49.o.; Meier: Gesamtschulden, 1103-1104.o.; Girtanner: Die 

Bürgschaft…, Bd. 2., 468-471.o.; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 486-489.o.; Mühlenbruch: Die 

Lehre…, 439.o.; Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 121-123.o. Knorr is úgy véli, hogy nincs 

olyan törvényi rendelkezés, amely felelőssé tenné a hitelezőt egy biztosíték feladásáért, de szerinte 
abban az esetben, ha a fideiussor a kezestársakra, vagy a zálogra tekintettel vállalta el a kezességet, 

akkor a hitelező a kezes és a közte lévő szerződés alapján kötelezett a biztosítékok megőrzésére. (Vö. 

Knorr: AcP. 28., 167-209.o., 175-177.o.) A régebbi irodalomban volt olyan nézet is, amely szerint a 

hitelező felelt abban az esetben, ha feladott egy biztosítékot. Vö. pl. Puchta: Lehrbuch der Pandekten, 

405.o., 365.§. Hasonlóképpen Goldschmidt sem ért egyet Hasenbalg érveivel, szerinte ugyanis a 

hitelező az egyik kezestársat nem szabadíthatta fel a kötelem alól a másik kezestárs terhére, ugyanis az 

epistula Hadriani biztosítja a kezestársnak a megosztás kedvezményét, ami teljesen illuzórikussá 

válna, ha a hitelező az egyik kezestárs számára biztosított tartozáselengedés révén a másik kezestárs 

megosztási igényét kizárhatná. (Vö. Goldschmidt: Haupt und Nachbürge, 365-369.o.) További 

régebbi irodalom felsorolását a témához lásd Meier: Erlass…, 49.o. 
818 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 412.o. 
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közös vonás is jellemezte a két jogviszonyt. Az alábbiakban ennek 

bemutatására kerül sor. 

 

5.3. A kezestársi viszony mandatum qualificatum esetén 

 

5.3.1. A mandatum qualificatum és a beneficium divisionis 

 

Ahogy a fideiussio esetében, úgy a mandatum qualificatum formájában 

létrehozott kezességvállalás kapcsán is gyakran előfordult, hogy több személy 

is adott megbízást kezesként a hitelezőnek arra, hogy utóbbi kölcsönt adjon az 

adósnak. Így felmerül a kérdés, hogy az ún. megbízásos kezességnél hogyan 

alakult a kezestársak viszonya, köztük is meg kellett-e osztani a követelését a 

hitelezőnek, ill. ők is követelhették-e a hitelezőtől a perben a kezestársukkal 

szembeni kereset engedményezését? 

 

Ami a megosztás kedvezményét illeti, két forráshely is azt igazolja, hogy azt a 

fideiussorokhoz hasonlóan a madatum qualificatum megbízói is igénybe 

vehették.
819

 

 

D.27,7,7 

„Papinianus 3 resp. – Si fideiussores, qui rem salvam fore pupillo caverant, 

tutorem adulescens ut ante conveniret petierant atque ideo stipulanti 

promiserunt se reddituros quod ab eo servari non potuisset: placuit inter eos, 

qui solvendo essent, actionem residui dividi, quod onus fideiussorum 

susceptum videretur: nam et si mandato plurium pecunia credatur, aeque 

                                                             
819 Levy: Sponsio…, 209.o.; Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 257-258.o.; Müller: Der 

Kreditauftrag…, 31.o., 63-64.o. Kaser azonban interpoláltnak tartja az alábbi fragmentumot, és azt 

állítja, hogy több megbízó nem élhetett az epistula divi Hadrianiból eredő megosztás 

kedvezményével, s ezt a kedvezményt csupán Iustinianus terjesztette ki a megbízókra (Vö. Kaser: Das 

römische Privatrecht, Bd. I., 666.o.), s úgy tűnik, ezen a véleményen van Talamanca (Vö. Talamanca: 

Istituzioni…, 605.o.), Burdese (Vö. Burdese: Manuale…, 559.o.), Marrone (Vö. Marrone: 

Istituzioni…, 582.o.) és Bonfante is (Bonfante: Corso di diritto romano,162.o.). Liebs úgy véli, hogy 

eredetileg nem kaphatták meg a mandatum qualificatum megbízói a megosztás kedvezményét, s 

ennek igazolását látja a C.8,40(41),23-ban is, azonban később már ők is élhettek ezzel a 

kedvezménnyel. (Vö. Liebs: Die Klagenkonkurrenz…, 62-65.o., 187-188.o.) 
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dividitur actio: si enim quod datum pro alio solvitur, cur species actionis 

aequitatem divisionis excludit?”  

 

A fragmentumban Papinianus a gyámért kezességet vállaló fideiussorok egy 

sajátos esetéhez hasonlítja a mandatum qualificatum megbízóinak helyzetét. A 

gyámolt követelését biztosító fideiussorok az időközben felserdült gyámoltat 

arra kérték, hogy először a gyámot perelje be, cserébe stipulatiós ígéretet 

tettek arra, hogy kifizetik a gyámoltnak azt az összeget, amit a gyámolt nem 

tudna a gyámtól behajtani. Papinianus elismert tényként kezeli, hogy az arra 

az összegre irányuló keresetet, amelyet a gyámolt nem tudott a főadóstól 

behajtani, meg kell osztani a fizetőképes fideiussorok között, mert úgy 

tekintik, hogy azok olyan kötelezettséget vállaltak, mint általában a 

fideiussorok. Ezt követően Papinianus kijelenti, hogy abban az esetben is 

igazságosan megosztják a keresetet, ha többek megbízása folytán adtak 

kölcsön pénzt. Ha ugyanis bizonyos értelemben másért fizetnek, akkor miért 

zárná ki a kereset típusa a kereset megosztását?
820

 

A témánk szempontjából a szöveghely második fele lényeges, amelyből 

egyértelműen kiderül, hogy a beneficium divisionis a mandatum qualificatum 

megbízói számára is rendelkezésre állt, sőt ezt a tényt Papinianus egy analógia 

alapjaként használja fel.
821

 

Ugyanezt támasztja alá a fentebb idézett C.4,18,3 is,
822

 amelyben Iustinianus a 

beneficium divisionis alkalmazhatóságát a mandatorokra és a fideiussorokra 

vonatkozó szabályoknak megfelelően a constitutum debiti alieni 

kötelezettjeire is kiterjeszti, akik együtt vállalják a kötelezettséget. Vagyis 

ebben a rendeletben Iustinianus már tényként kezeli azt, hogy a megosztás 

                                                             
820 Demangeat szerint bár a gyámért kezességet vállaló fideiussorokat nem illette meg a megosztás 

kedvezménye, ebben az esetben mégis élhettek ezzel a beneficiummal a fideiussorok, mert azzal, hogy 

megbízást adtak a gyámoltnak, hogy először a gyámot perelje be, s ők kifizetik neki azt az összeget, 

amelyet nem sikerült a gyámtól behajtania, már megbízóként jelennek meg a gyámolttal szemben. Így 

nem különbözik sokban a helyzetük a mandatum qualificatum megbízóitól, akiket pedig megilletett a 

beneficium divisionis. (Vö. Demangeat: Des Obligations solidaires…, 186-189.o.) 
821 Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 257-258.o.; Demangeat: Des Obligations solidaires…, 

186-189.o. 
822 Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 257.o.; Demangeat: Des Obligations solidaires…, 

189-190.o. 
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kedvezményével a fideiussorokon kívül a mandatum qualificatum megbízói is 

élhettek.  

Végül érdekes információkat szolgáltat számunkra a következő szöveghely is: 

 

D.17,1,59,3 

„Paulus 4 resp. – Paulus respondit unum ex mandatoribus in solidum eligi 

posse, etiamsi non sit concessum in mandato: post condemnationem autem in 

duorum personam collatam necessario ex causa iudicati singulos pro parte 

dimidia conveniri posse et debere.”  

 

Paulus egyrészt megerősíti azt a tényt, hogy több mandator esetén a megbízók 

között egyetemleges jogviszony áll fenn, és a hitelező minden további nélkül 

követelheti bármelyiküktől a teljes összeget. Ugyanakkor lehetősége van arra 

is, hogy egyszerre fogja perbe mindkét megbízót. Ebben az esetben viszont azt 

írja a jogtudós, hogy ha a két megbízót együttesen marasztalják, akkor az actio 

iudicatival mindkettőt szükségszerűen a marasztalásban meghatározott összeg 

felére lehet, ill. kell perelni, vagyis ebben az esetben az actio iudicati 

megosztása révén alkalmazták az epistula Hadrianit.
823

 

 

5.3.2. Beneficium cedendarum actionum több megbízó-kezes esetén 

 

Hasonló párhuzamot lehet megfigyelni a beneficium cedendarum actionum 

alkalmazását tekintve is. Ez az állítás a következő, Modestinustól származó 

szöveghely által kerül megerősítésre.
824

 

  

                                                             
823 Vö. Steiner: Die römischen Solidarobligationen, 260-261.o. A szöveghelyhez lásd még 

Demangeat: Des Obligations solidaires…, 197-198.o., 211-212.o. 
824 Emunds: Solvendo…, 69.o.; Schmieder: Duo rei, 261.o.; Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 

666.o., Lásd még Schulz: SZ. 27., 100.o.; Kunkel: SZ. 47., 535.o.; Provera: Riflessioni…, 641.o. 
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D.46,1,41,1 

„Modestinus 13 resp. – Idem respondit, si in solidum condemnatus est unus ex 

mandatoribus, cum iudicati conveniri coeperit, posse eum desiderare, ut 

adversus eos, qui idem mandaverunt, actiones sibi mandentur.”  

 

A fragmentum szerint, ha az egyik megbízót a teljes összegben marasztalják, 

akkor, ha megindítják ellene az actio iudicatit, követelheti, hogy 

engedményezzék rá az azzal szemben rendelkezésre álló kereseteket, aki 

ugyanazt a megbízást adta, amit ő.  

Mivel a fragmentum a Digestában a „De fideiussoribus et mandatoribus” 

címszó alatt található, egyértelmű, hogy azt a mandatum qualificatum 

megbízóinak viszonyát tárgyalandó vették figyelembe a kompilátorok. 

Egyrészt közvetve kiderül belőle, hogy ha több megbízó-kezes is biztosítja a 

főkövetelést, valamennyien egyetemleges adósként
825

 felelnek annak 

                                                             
825 Levy azt feltételezi, hogy ezen egyetemlegességet abban az esetben, ha a megbízók együttesen 

adták a megbízást – ami ebben az esetben tágabban értelmezendő, és elegendő, ha a két megbízó 

egymásról tudva közös akarattal jár el – a correalitas jellemzi, vagyis az egyikükkel szemben 

megindított per a litis contestatio szakaszában felemészti a másikkal szembeni keresetet is. Míg ha 

külön-külön adták a megbízást (vagyis egymástól függetlenül, ill. egymásról nem tudva), akkor Levy 

szerint solidaritas jellemzi a jogviszonyt, vagyis az egyikükkel szemben megindított per nem szünteti 

meg a másikkal szembeni keresetet. Sőt Levy úgy véli, hogy ez utóbbi esetben még az egyik 

teljesítésével sem szűnik meg ipso iure a másikkal szembeni kereset, hanem csak per exceptionem. 
(Vö. Levy: Sponsio…, 212-219.o.) Ugyanakkor az ezt alátámasztó legfontosabb érvet, mi szerint, ha 

ipso iure szűnne meg a kereset, nem lenne mit engedményezni, könnyen meg lehet dönteni az 

adásvételi fikcióra hivatkozva, hiszen ennek a fikciónak pont az volt a lényege, hogy ennek 

segítségével el lehetett tekinteni – a kereset engedményezhetőségének érdekében – a teljesítés 

kötelemszüntető hatásától. A D.46,1,52,3-ban Papinianus azt mondja, hogy ha ugyanabban az ügyben 

többen adtak megbízást egy pénzösszeg kölcsönzésére, akkor ha az egyikükkel szemben megindítják a 

keresetet, a többiek nem szabadulnak a kötelemből, még akkor sem, ha felmentő ítélet születik, 

viszont mindannyian szabadulnak, ha kifizetik az adott összeget:  

D.46,1,52,3  

„Papinianus 11 resp. – Plures eiusdem pecuniae credendae mandatores, si unus iudicio eligatur, 

absolutione quoque secuta non liberantur, sed omnes liberantur pecunia soluta.”  
Steiner azonban úgy gondolja, hogy ennél a fragmentumnál azt kell feltételezni, hogy a keresetet, 

amelyről szó van, korábban a beneficium divisionis alkalmazása révén megosztották. (Vö. Steiner: Die 

römischen Solidarobligationen, 258.o.) Ugyanakkor erre semmilyen utalás nincs a szövegben. A 

szöveghelyhez lásd még Müller: Der Kreditauftrag…, 67.o. Abban a tekintetben tehát megoszlanak az 

álláspontok, hogy a mandatum qualificatum egyik megbízójával szemben megindított kereset 

felemésztette-e a hitelezőnek a többi megbízóval szembeni kereseteit. Így különösen Levy (Levy: 

Sponsio…, 211-219.o.), Meffert (Meffert: Die Streitgenossenschaft…, 69-70.o.) és Krüger (Krüger: 

SZ. 22., 222.o.) szerint igen, Kaser (Kaser: Das römische Privatrecht, Bd. I., 659.o.), Liebs (Liebs: 

Die Klagenkonkurrenz…, 185-186.o.), Demangeat (Demangeat: Des Obligations solidaires…, 203.o.), 

Arangio-Ruiz (Arangio-Ruiz: Istituzioni…, 423.o.), Bortolucci (Bortolucci: Il mandato di credito, 

208.o.) és Marrone (Marrone: Istituzioni…, 581.o.) és Finkenauer (Finkenauer: SZ. 130., 192-193.o.) 
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teljesítéséért. Másrészt megtudhatjuk, hogy a perben az egyik megbízót 

marasztalták a teljes összegben, vagyis valamilyen oknál fogva nem élt a 

beneficium divisionis-szal.
826

 Ugyanakkor a beneficium cedendarum actionum 

lehetőségét a praetor megadja neki az actio iudicati in iure szakaszában.
827

 Az 

nem derül ki a szöveghelyből, hogy a megbízó miért mulasztotta el mind a 

beneficium divisionis, mind pedig a beneficium cedendarum actionum igénybe 

vételét a iudicio mandati során, de egy valamit biztosan igazol a fragmentum: 

még ha az alapperben el is mulasztotta a megbízó a keresetek 

engedményezését kérni, azt minden további nélkül megtehette az actio 

iudicatival indított végrehajtási eljárás során.
828

  

Müller úgy véli, hogy a fizető comandatornak kezdettől fogva rendelkezésére 

állt az actio cessa, amellyel mind a főadóssal szemben, mind pedig a 

comandatores-szal szemben érvényesíthette a megtérítési igényét.
829

 

 

5.4. Részösszegzés 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a sponsorok és a fidepromissorok 

helyzete sokkal kedvezőbb volt a fideiussorokénál abban az esetben, ha többen 

                                                                                                                                                                             
szerint viszont nem. Binder úgy véli, hogy ha a megbízók közösen adták a megbízást, akkor a 

correalitas jellemezte a kapcsolatukat, ha viszont egymástól függetlenül adták a megbízást, akkor 

egyáltalán nem állt fent köztük egyetemlegesség. (Binder: Die Korrealobligationen…, 351-354.o. 
826 Levy úgy gondolja, hogy ennek az az oka, hogy a kezesek egymástól függetlenül adták a 

megbízást, így eleve kizárt volt esetükben a beneficium alkalmazása. Azt azonban maga is elismeri, 

hogy ezt nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, mert a szöveghely ehhez nem ad egyértelmű 

támpontot. (Vö. Levy: Sponsio…, 212-219.o.) 
827 Levy ebben szintén annak az igazolását látja, hogy kizárólag egymástól függetlenül megbízást adó 

kezesekről lehet szó a jogesetben, mert különben a correalitas miatt már a peres eljárás litis 

contestatio szakaszában megszűnt volna a másik megbízóval szembeni kereset is, így a végrehajtási 

eljárásban már nem lenne mit engedményezni. (Vö. Levy: Sponsio…, 215-217.o.) Ugyanakkor ezt az 

állítást közvetve épp maga Levy dönti meg egy későbbi művében, amelyben azt állítja, hogy azokban 

az egyetemleges jogviszonyokban, amelyek „eadem res”-re mennek (pl. a contutores esete) az actio 

iudicati in iure szakaszában kerül sor a keresetek engedményezésének kikényszerítésére, amelynek 
során az alapper litis contestatiójának kötelemszüntető hatásától a praetor minden valószínűség szerint 

egy in integrum restitutio segítéségével tekint el, pontosabban állítja helyre a megszüntetett keresetet, 

az engedményezés céljából. (Vö. Levy: Die Konkurrenz…, 224-234.o.) 
828 Levy: Sponsio…, 220.o.; Meffert: Die Streitgenossenschaft…, 69-70.o. Frezza erre a szöveghelyre 

alapozza azon felfogását, hogy a lehetséges keresetek engedményezésének a hitelező által az egyik 

adós (tkp. kezes) ellen indított, sikeres eljárást követő actio iudicati in iure szakaszában kellett 

megtörténnie. (Vö. Frezza: Le garanzie personali, 88.o. és passim.) De – véleményem szerint – ez 

csak a mandatum qualificatum esetén lehetséges, ugyanis a fideiussio esetén már az alapper litis 

contetstatiója felemésztené az engedményezendő keresetet (egy esetleges in integrum restitutio 

hiányában). Álláspontomat alátámasztja Provera véleménye is. (Vö. Provera: Riflessioni…, 641.o.)  
829 Müller: Der Kreditauftrag…, 67.o. 
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is kezességet vállaltak ugyanazon főadós tartozásáért, mivel az előbbiek 

esetében az Itáliában hatályos lex Furia ipso iure megosztotta a tartozást, az 

Itálián kívül is hatályban lévő lex Apuleia pedig egy külön keresetet biztosított 

a kezestársakkal szemben a megtérítési igény érvényesítésére.  

Ezzel szemben a fideiussiós kezességvállalásnál már előtérbe került a 

hitelezők érdekeinek védelme. Így ha több fideiussor biztosította az adós 

tartozását, ők egyetemlegesen feleltek a tartozás teljesítéséért, és a hitelező 

csak akkor volt köteles felosztani a követelését köztük, ha – akár biztosíték 

adása mellett – a beperelt kezes igazolta, hogy a többiek is elérhetők, és 

fizetőképesek. Ha valamilyen oknál fogva a fideiussor nem tudott élni a 

beneficium divisionis-szal, nem állt a rendelkezésére önálló kereset, amellyel 

az általa kifizetett teljes tartozás kezestársakra eső részének megtérítését 

követelhette volna a kezestársaitól. Megtérítési igénye érvényesítésére ebben 

az esetben pusztán egy lehetősége maradt: ha valamilyen módon el tudta érni 

azt, hogy a hitelező engedményezze a kezestársaival szembeni kereseteit. 

Erről vagy sikerült megállapodnia a hitelezővel (ha hajlandó volt a teljes 

követelést önként kifizetni), vagy ha perre került sor (és nem élhetett a 

beneficium divisionis-szal), akkor a praetor segítségét kérhette ez ügyben, aki 

rákényszeríthette a hitelezőt a keresetek engedményezésére. Ennek az ún. 

beneficium cedendarum actionumnak a lehetősége ugyan a praetor döntésétől 

függött, alkalmazása – alapvetően méltányossági okok miatt – mégis 

gyakorivá vált.  

Később mindkét beneficiumot kiterjesztették a mandatum qualificatumra, majd 

Iustinianus óta a constitutum debiti alienire is.  
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6. A kezesség és a zálogjog viszonya 

 

6.1. Az engedményezés kérdése abban az esetben, ha a főkötelem 

kezességgel és zálogjoggal is biztosítva van 

 

Korábban már említésre került, hogy ha a főkötelem biztosítékául a kezesi 

biztosíték mellett zálogot is rendeltek, a kezes – ha pert indítottak ellene – 

követelhette a hitelezőtől, hogy a zálogot (zálogjogot) engedményezze rá, 

mintegy adja el neki.
830

  

A klasszikus korban ugyanis nemcsak azt dönthette el szabadon a hitelező, 

hogy a főadóssal szemben, vagy a fideiussorral szemben lép-e fel először, 

hanem – ha a kötelem záloggal is biztosítva volt – az is a szabad belátására 

volt bízva, hogy inkább a zálogból elégíti-e ki a követelését, vagy ennek 

megkísérlése nélkül rögtön a kezest perli-e be:
831

 

 

D. 46,1,51,3  

„Papinianus 3 resp. – Creditor pignus distrahere non cogitur, si fideiussorem 

simpliciter acceptum omisso pignore velit convenire.”  

 

Papinianus szerint a hitelezőt nem kényszerítik arra, hogy a zálogot adja el, ha 

az egyszerűen elfogadott kezest
832

 – a zálogtárgy figyelmen kívül hagyásával 

– perelni akarja. 

Ugyanezt mondja ki az alábbi rescriptum is:  

  

                                                             
830 Lásd korábban erről: Újvári: A kezes és a dologi…,  271-275.o. 
831 Vetter: Die Bürgschaft…, 11.o.; Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 1., 45-46.o.; Dernburg: 

Das Pfandrecht…, 2. Bd., 367.o.  
832 A kifejezés minden bizonnyal arra utal, hogy abban az esetben választhat szabadon a hitelező, hogy 

a zálogtárgyból, vagy a kezestől kíván-e kielégítést nyerni, ha nem fideiussio indemnitatis volt a 

kezesség típusa.  
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C.8,40(41),17 – Imperator Gordianus  

„Omissis quoque pignoribus fideiussorem a creditoribus utiliter conveniri, 

nisi in id quod ex his refici non potuerit acceptus sit, explorati iuris est.” (a. 

242)  

 

A fenti szöveghely értelmében ismert jogelv, hogy a hitelező a zálogot 

figyelmen kívül hagyva sikeresen perelheti a kezest, kivéve, ha utóbbi csak 

arra vállalt kezességet, amit a főadóstól nem lehet behajtani.
833

  

A hitelező ezen szabad választási joga a biztosítékok tekintetében azonban 

minden bizonnyal diszpozitív jellegű volt, s a felek külön megállapodással 

eltérhettek tőle. Vetter szerint például gyakran kötöttek olyan megállapodást, 

hogy a hitelezőnek először a zálogtárgyból kell megkísérelnie kielégíteni a 

követelését. Különösen a fideiussio indemnitatis esetére volt ez jellemző.
834

  

Hasonlóképpen a zálogszerződésben is ki lehetett kötni – s erre valószínűleg 

gyakran sor is került –, hogy amint a főadós megfelelő kezest állít a kötelem 

biztosítékaként, a zálogtárgyon megszűnik a hitelező zálogjoga:
835

 

 

D.20,6,5,2  

„Marcianus l.s. ad form. hypoth. – Si convenerit, ut pro hypotheca fideiussor 

daretur, et datus sit, satisfactum videbitur, ut hypotheca liberetur. aliud est, si 

ius obligationis vendiderit creditor et pecuniam acceperit: tunc enim manent 

omnes obligationes integrae, quia pretii loco id accipitur, non solutionis 

nomine.” 

 

Marcianus azt írja, hogy ha megállapodtak abban, hogy a jelzálog helyett 

kezest állítanak, és sor került a kezes állításra, akkor feltételezni kell, hogy a 

hitelező a biztosíték vonatkozásában kielégítést nyert, így a dolog mentesül a 

                                                             
833 Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 1., 48-49.o. 
834 Vetter: Die Bürgschaft…, 11.o. 
835 Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 1., 45-46.o. A zálogjog egyes kérdéseiről, szerződéses 

gyakorlatáról és részben a kezességhez való viszonyáról lásd bővebben: Pozsonyi: Zálogjog….   
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zálogjog alól. Másként van azonban, ha a hitelező a követelési jogát adja el, és 

azért pénzt kap. Mert ebben az esetben valamennyi kötelem fennmarad, mert 

ebben az esetben a pénzt vételárként, nem pedig teljesítésként kapta.  

 

Ellenkező megállapodás hiányában nem volt tehát sorrend felállítva a 

biztosítékok között a perlés vonatkozásában, azonban ha a hitelező a kezestől 

hajtotta be a tartozást, s nem a zálogtárgyból nyert kielégítést, akkor köteles 

volt a főkötelem biztosítékául rendelt zálogjogot a kezesre engedményezni 

(„ius pignorum in eum transferre”), ez a jog is a követelés „megvételén” 

(redemptio nominis) alapult.
836

 A források
837

 alapján ugyanis megállapítható, 

hogy a hitelező főadóssal szembeni kereseteinek a teljesítő kezesre történő 

engedményezésével párhuzamosan, sőt egyesek szerint azt megelőzően 

kialakult a zálog, ill. a zálogjog átruházásának lehetősége is. 

Amint azt korábban láthattuk, a kezes a zálogot ebben az esetben egy 

„adásvétel” keretében „necessitate iuris” kapta meg, de nem vált annak teljes 

értékű tulajdonosává.
838

 

Az adásvétel fikciójának pusztán a „jogi szükségszerűség”-ből történő 

alkalmazását jól ábrázolja a következő szöveghely is:  

 

D.46,1,59  

„Paulus 4 resp. – Paulus respondit fideiussorem, in quem pignora a 

confideiussoribus data translata sunt, non emptoris loco substitutum videri, 

sed eius qui pignora accepit, et ideo rationem fructuum et usurarum haberi 

oportere.”  

 

Ebben a forrásban Paulus azt a responsumot adja, hogy ha egy kezes 

megszerzi a kezestársak által nyújtott zálogot, akkor nem vevőként lép a 

hitelező helyére, vagyis nem úgy kell tekinteni, mintha megvette volna a 

                                                             
836 Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 326.o.; Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 1., 46.o.; 

C.8,40(41),2pr 
837 D.20,5,2; D.46,1,57; D.17,1,59,1; C.8,40(41),2 
838 D.20,5,2 
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hitelezőtől a zálogtárgyat, hanem inkább maga is záloghitelezőként jelenik 

meg, így tekintettel kell lennie a zálogtárgy gyümölcseire, ill. a kamatokra is.  

Paulus a következő forrásban is arról ír, hogy a teljesítő kezes nem tekinthető 

a zálogtárgy teljes jogú vevőjének: 

 

D.17,1,59,1  

„Paulus 4 resp. – Paulus respondit fideiussorem, qui rem pignoris iure 

obligatam a creditore emit, mandati iudicio conventum ab herede debitoris 

oblato omni debito restituere cum fructibus cogendum neque habendum 

similem extraneo emptori, cum in omni contractu bonam fidem praestare 

debeat.”  

 

Paulus szerint, a fideiussor, aki a zálogba adott dolgot a hitelezőtől megvette, 

köteles a dolgot a gyümölcseivel együtt kiadni, ha az adós örökösei a 

megbízás alapján perlik, felajánlván, hogy az egész tartozást megtérítik, és 

nem kell őt egy idegen vevővel egyenlőnek tekinteni, mert neki a bona fidesért 

minden szerződésnél helyt kell állnia.  

A szöveghely
839

 tényállása szerint a kezes, miután teljesített, megkapta – 

mintegy megvette – a hitelezőtől az adós által a hitelezőnek zálogba adott 

dolgot. Az adós időközben meghalt, de az örökösei készek megtéríteni a 

kezesnek a kifizetett teljes összeget, cserébe viszont actio mandatival 

követelik tőle a zálogtárgy gyümölcsökkel együtt történő kiadását. Paulus 

szerint a kezes köteles az örökösök követelésének a fenti feltételekkel eleget 

tenni, mivel nem lehet őt egy idegen vevővel azonos jogú vevőnek tekinteni, s 

a szerződésekből (minden bizonnyal főleg a kezesség háttérjogviszonyát 

jelentő mandatumból) eredő bona fides szabályai szerint kell eljárnia.  

Az örökösök által megindított kereset pedig minden bizonnyal az örökhagyó 

rájuk átszálló actio mandati directája volt, amely a kezes – mint megbízott – 

és a főadós (örökhagyó) – mint megbízó – közötti, a kezesség elvállalására 

                                                             
839 Müller: Der Kreditauftrag…, 30.o. 
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adott mandatumból ered, ezért található utalás a bona fidesre is a 

jogesetben.
840

 

 

Tehát a fideussor a fentiek értelmében csak a zálogtárgyat szerezhette meg
841

 

(bizonyos korlátozásokkal), a császári rendeletek azonban már a zálogjognak 

az átszállásáról beszélnek, amit a kezes a zálogrendelés alapját jelentő 

követelés engedményezésével együtt igényelhetett:
842

 

 

C.8,40(41),2pr. – Imperatores Severus, Antoninus  

„Creditori, qui pro eodem debito et pignora et fideiussorem accepit, licet, si 

malit, fideiussorem convenire in eam pecuniam, in qua se obligaverit. Quod 

cum facit, debet ius pignorum in eum transferre.” (a. 207)  

C.8,40(41),2,1 – Imperatores Severus, Antoninus  

„Sed cum in alia quoque causa eadem pignora vel hypothecas habet 

obligatas, non prius compellendus est transferre pignora, quam omne debitum 

exsolvatur.” (a. 207)  

 

A császári rendelet alapján, ha a hitelező követelését kezesség és zálogjog is 

biztosítja, a hitelező szabadon követelheti előbb a kezestől annak teljesítését, 

ha azonban erre sor kerül, a kezesre kell engedményeznie a zálogjogot.
843

  

Ha viszont ugyanazon zálogtárgy több követelés biztosítékául is le van kötve 

ugyanannak a hitelezőnek, akkor annak a zálogjogot csak azt követően kell a 

kezesre engedményeznie, ha valamennyi követelés teljesítésére sor került.
844

 

Amint látható, a császári rendelet ebben az esetben már a zálogjog 

engedményezéséről szól, nem pusztán a zálogtárgy birtokának megszerzését 

teszi lehetővé a fizető kezes számára.
845

 

                                                             
840 Pellecchi szerint az actio mandati egyfajta actio pigneraticia in personammá formálódik át a 

jogtudós alkalmazásában. (Pellecchi: SZ. 125., 302.o.) 
841 Vö. Parenti: Index 35., 277-278.o. 
842 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 119.o. 
843 Briguglio, Filippo: Fideiussoribus succurri solet, 326.o.; Frezza: Le garanzie personali, 181.o.; 

Provera: Riflessioni…, 622.o.; Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 53.o. 
844 Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 1., 53.o.; Wesener: Labeo 11., 346-347.o.; Schanbacher: 

SZ. 114., 247-248.o. 
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A rendelet arra is rámutat, hogy a kezes nem követelhet a hitelezőtől többet, 

mint hogy az egy számára jelentéktelenné vált jogot ruházzon át rá. Ezért ha a 

zálogtárgy még értékkel bírt a hitelező számára, mert például egy másik 

követelés biztosítékául is szolgált, akkor nem lehetett az átengedését 

követelni, csak ha a kezes kész volt valamennyi követelést teljesíteni.
846

 

 

Az alábbi császári rendelet is arról szól, hogy a hitelező köteles a perbe fogott 

kezesre engedményezni a követelés biztosítékaként szolgáló zálogjogot:  

 

C.8,40(41),21 – Imperatores Diocletianus, Maximianus  

„Sicut eligendi fideiussores creditor habet potestatem, ita intercessorem 

postulantem cedi sibi hypothecae sive pignori obligata iure non prius ad 

solutionem, nisi mandata super hac re fuerit persecutio, convenit urgueri.” (a. 

293)  

 

A forrás megerősíti a „libera electio” elvét, vagyis a hitelező szabadon 

választhat, hogy a kezest perli-e, vagy a zálogból kíván-e kielégítést nyerni. 

Kimondja, hogy a hitelező közvetlenül a kezes ellen fordulhat, de ugyanebben 

az időben a kezesre kell a meglévő dologi biztosítékokat engedményeznie. Ha 

meg akarja kapni a kezestől a fizetséget, a hitelező kénytelen a kereseteket 

engedményezni, a kezest nem lehet a cessio előtti teljesítésre kényszeríteni.
847

 

Briguglio szerint ez is azt igazolja, hogy az engedményezésnek a teljesítéssel 

                                                                                                                                                                             
845 Hasonlóképpen a zálogjog fizető kezesre történő engedményezéséről szól a C.8,40(41),11, 

valamint a C.8,40(41),14,1 is:  
C.8,40(41),14,1 – Imperator Gordianus  

„Pignora etenim, quae reo stipulandi nexa fuerunt, ita demum ad vos transeunt, si facta nominis 

redemptione solutio celebrata est vobisque mandatae sunt actions.” (a. 239)  

A szöveghely értelmében, a zálog csak akkor száll át, ha a követelés érvényesítése után teljesítenek, s 

ekkor a kereseteket a fizető kezesre átruházzák. Tehát Gordianus császár rescriptuma szerint a 

„redemptio nominis” révén valósul meg a dologi biztosíték átruházása a hitelezőről a fizető kezesre, 

mintegy a kezes teljesítésének „áraként.” (Vö. Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 292-293.o., 

329.o.) 
846 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft…, 120.o. 
847 „Non prius ad solutionem, nisi mandata super hac re fuerit persecutio, convenit urgueri” (Vö. 

Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 329-330.o.) 
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egyidejűleg kellett megtörténnie, s erre szerinte az exceptio dolival lehetett 

kényszeríteni a hitelezőt.
848

 

Tasse úgy véli, hogy a szöveghely azt is igazolja, hogy a fizető kezes 

követelhette a teljesítés időpontjában a hitelezőt megillető valamennyi 

kézizálog és a jelzálog engedményezését a hitelezőtől.
849

 

Hasonlóképpen benne foglaltatik a kezes zálogra vonatkozó engedményezési 

igénye az alábbi két szöveghelyben is, amelyek azonban nem csupán a kezest 

megillető derivatív regressz szempontjából bírnak jelentőséggel, hanem a 

kezes és a főadós közötti belső jogviszony is érintve van a két jogeset kapcsán:  

 

D.20,1,2  

„Papinianus 3 resp. – Fideiussor, qui pignora vel hypothecas suscepit atque 

ita pecunias solvit, si mandati agat vel cum eo agatur, exemplo creditoris 

etiam culpam aestimari oportet. ceterum iudicio, quod de pignore dato 

proponitur, conveniri non potest.”  

 

A szöveghely értelmében, a fideiussor, aki miután a kézizálogot, vagy a 

jelzálogot átvette, s cserében teljesített, a megbízásból eredően perel, vagy őt 

perlik, ugyanúgy culpáért felel, ahogy a záloghitelező is. Egyébként a 

keresettel, amelyet a zálogrendelés esetére helyeztek kilátásba, nem lehet őt 

perelni.
850

  

 

D.3,5,31pr.  

„Papinianus 3 resp. – Fideiussor imperitia lapsus alterius quoque contractus, 

qui personam eius non contingebat, pignora vel hypothecas suscepit et 

utramque pecuniam creditori solvit, existimans indemnitati suae confusis 

praediis consuli posse. ob eas res iudicio mandati frustra convenietur et ipse 

debitorem frustra conveniet, negotiorum autem gestorum actio utrique 

necessaria erit: in qua lite culpam aestimari satis est, non etiam casum, quia 

                                                             
848 Briguglio: Fideiussoribus succurri solet, 329-330.o. 
849 Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 42.o. 
850 Pellecchi: SZ. 125., 304.o. 
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praedo fideiussor non videtur. creditor ob id factum ad restituendum iudicio, 

quod de pignore dato redditur, cum videatur ius suum vendidisse, non 

tenebitur.”  

 

A következő – kapcsolódó – fragmentum
851

 arról szól, hogy a kezes a 

kézizálogot és jelzálogot tapasztalatlansága miatt egy másik adósságra 

vonatkozóan is átvette, amelyért nem vállalt kezességet, és mindkét tartozást 

kifizette a hitelezőnek, ami során feltételezte, hogy a megtérítési igényének 

érvényesítéséről a nála lévő – zálogul lekötött – telkeket igénybe veheti. A 

mandatumból eredően sikertelenül fog perelni a kezes és őt is sikertelenül 

fogják perelni. Sokkal inkább mindkét félnek az actio negotiorum gestorum áll 

a rendelkezésére. Ebben a jogvitában elég, ha a culpáért felel, nem pedig a 

véletlenért, mivel a kezes nem tűnik „praedo”-nak 

(rablónak/birtokháborítónak). A záloghitelező ebben az esetben nem felel az 

alapján a kereset alapján, amelyet a zálogból eredően szoktak adni, mert úgy 

tekintik, mintha az őt megillető eladási joggal élt volna.  

 

Az első szöveghelyben a kezes az általa biztosított tartozást fizette meg, a 

második szöveghelyben pedig emellett egy olyan tartozást is, amelyért nem 

vállalt kezességet.
852

  

A responsumokban a kezes és a főadós közötti belső jogviszonyból származó 

igényekről van szó. Az első szöveghelyben ezeket az actio mandati directával 

és contrariával, a második szöveghelyben pedig ezek mellett a keresetek 

mellett – azon követelés vonatkozásában, amelyet anélkül teljesített a kezes, 

hogy azért kezességet vállalt volna – az actio negotiorum gestorum directával 

és contrariával érvényesíthetik a felek. Papinianus azonban a „iudicium quod 

de pignore dato proponitur/redditur”-t, vagyis valószínűleg az in personam 

actio pigneraticia megadását mindkét esetben megtagadja. Kaser szerint a 

főadós (zálogadós) az első jogesetnél azért nem élhet ezzel a keresettel, mert 

                                                             
851 A szöveghelyhez lásd Parenti: Index 35., 274-277.o. 
852 Kaser szerint ezt azért tette, mert tapasztalatlansága miatt nem volt vele tisztában, hogy a másik 

kötelezettségért való kezességvállalással nem bízták meg. (Vö. Kaser: TR. 49., 341.o.) 
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nem a kezesnek, hanem a hitelezőnek kötötte le zálogul a zálogtárgyat. A 

második jogeset értelmében azonban a hitelező sem felel neki, mivel a 

(zálog)jogát a fizetés ellenében eladta a kezesnek. Ugyanis a hitelező, akinek a 

követelését kezességgel és zálogjoggal is biztosították, jogosult a 

főkövetelésen kívül a zálogot is engedményezni a fizető kezesre, azért hogy ő 

a főadóssal szembeni regresszjogát érvényesíthesse.
853

 

A jogtudós továbbá azt mondja, hogy a kezes a hitelezőtől átvett zálogtárgy 

vonatkozásában a vele szemben megindított actio mandati directa
854

 alapján 

ugyanúgy culpáért fog felelni a főadós felé, mint ahogy a záloghitelező is 

felelne az actio pigneraticia alapján. Ugyanez állapítható meg az actio 

negotiorum gestorum directa esetében is, ugyanis a kezes, aki a zálogot 

megszerezte a tartozás kifizetéséért cserébe, jóhiszemű volt, így nem esik 

azonos elbírálás alá egy praedóval, ezért csupán a gondatlanságért felel.
855

 

 

A kezesség és a zálog viszonylatában további kérdésként merül fel, hogy a 

kezest minden esetben megillette-e a zálogjog engedményezéséhez fűződő 

jog, és ha nem, akkor milyen feltételeket kellett teljesítenie az 

engedményezéshez. 

Knorr véleménye szerint, ha a hitelező csak a kezesség elvállalását követően 

rendelt egy zálogot, a kezes nem követelhette a zálogjog engedményezését, a 

cessio joga csak abban az esetben illette meg a kezest, ha az a kezességet a 

már korábban rendelt zálogra tekintettel vállalta el.
856

 Sokolowski is egyetért 

ezzel a véleménnyel.
857

  

Azt a magyarázatot adják erre a megoldásra, hogy a zálogszerződés eltérő 

megállapodás hiányában csak a hitelező és az adós közti jogviszonyra 

vonatkozik, így a szerződés a kezes vonatkozásában res inter alios acta, 

amelyből tehát a kezest nem illethetik meg jogok, és nem terhelhetik 

                                                             
853 Kaser: Studien…, II., 340-342.o. 
854 Kaser actio mandati contrariáról és actio negotiorum gestorum contrariáról ír (Vö. Kaser: 

Studien…, II., 342.o.), viszont valószínűbbnek tűnik mindkét esetben a directa actio megadása, ha a 

főadós indít keresetet a kezessel szemben a köztük lévő belső jogviszonyból eredően.  
855 Kaser: Studien…, II., 342.o. 
856 Knorr: AcP. 28., 1846, 167-209.o., 170.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 45.o. 
857 Sokolowski: Die Mandatsbürgschaft..., 114-115.o. 
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kötelezettségek sem. Knorr szerint az ide vonatkozó constitutiók
858

 arra az 

esetre korlátozandók, ahol a kezes a már megkötött zálogszerződésre 

tekintettel vállalta el a kezességet.
859

 Knorr tehát gyakorlatilag egy 

szerződéses megegyezést vár el a hitelező és a kezes között a dologi 

biztosítékok vonatkozásában.
860

 Knorr szerint ezek a rendeletek ugyanis 

csupán rescriptumok, amelyek egy adott esetre vonatkozóan hoznak meg egy 

döntést. Így ezeket a rescriptumokat megszorítóan kell értelmezni, mert 

kiterjesztő értelmezés esetén adott esetben a hitelező kerülne hátrányos 

helyzetbe. Bár csak ritkán fordul elő, hogy amennyiben a kötelem 

biztosítékaként zálogot rendelnek, azt a kezes a kezesség elvállalásakor ne 

venné figyelembe, mégis előfordulhat, hogy a hitelező a kezesség elvállalását 

követően, abból a célból, hogy még erősebben legyen biztosítva, egy zálogot 

is követel a főadóstól. Továbbá az is lehetséges, hogy a hitelezőnek a 

főadóssal szemben vannak más követelései is, de ezek közül csak egy van 

zálogjoggal biztosítva. Általában a hitelezőnek lehetősége van arra, hogy a 

követelések behajtása során az adós teljes vagyonát, beleértve a zálogtárgyat is 

igénybe vegye. Ha azonban a kezesség elvállalását követően keletkezett 

zálogjogot a kezesre kell engedményeznie, a zálogjog vonatkozásában a kezes 

elsőbbséget élvezne a hitelezővel szemben. A C.8,40(41),2 pedig csak arra az 

esetre tartalmaz egy kivételt,
861

 ha a hitelező többi követelésének biztosítására 

is lekötötték ugyanazt a zálogtárgyat.
862

 

Knorral szemben Hasenbalg azzal érvel, hogy Knorr nem konzekvens, amikor 

a főkötelem esetében nem kíván meg semmilyen különleges „kapcsolatot” a 

kezes és az adós között, hanem puszta méltányosságból lehetségesnek tartja az 

engedményezést, a zálogjog esetében azonban szükségesnek tart valamilyen 

kapcsolatot kettőjük között. Másrészt a hitelező és a főadós közötti, ill. a 

hitelező és a zálogot nyújtó harmadik személy közötti szerződés abban az 

esetben is res inter alios acta marad, ha a kezességet a zálogszerződés 

                                                             
858 C.8,40(41),2; C.8,40(41),11; C.8,40(41),21 
859 Knorr: AcP. 28., 170.o. 
860 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 45.o. 
861 Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 1., 53.o. 
862 Knorr: AcP. 28., 170-172.o. 
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megkötését követően vállalták el. Pusztán abból a tényből, hogy a zálogjog 

már fennállt a kezesi szerződés megkötésének idején, ugyanis még nem lehet 

arra következetni, hogy egy hallgatólagos megállapodás jött létre a hitelező és 

a kezes között, miszerint a kezes csak akkor vállalja a kezességet, ha a hitelező 

hajlandó engedményezni a zálogjogot a teljesítése esetén.
863

  

A kezes engedményezéshez való joga – Hasenbalg szerint – sokkal inkább 

csupán a hitelező és a fideiussor közötti kapcsolaton alapul, s egyedül annak a 

ténynek van jelentősége, hogy a hitelezőt az engedményezés időpontjában az 

adott biztosíték megilleti-e. Az engedményezés lehetővé tételének ugyanis a 

legfontosabb alapja a méltányosság volt: úgy méltányos, hogy a hitelező a 

fizető kezesre engedményezze azt, ami a kezes számára megtérítési igénye 

szempontjából jelentőséggel bír. Ezen cél eléréséhez a járulékos jogviszony 

felhasználása csupán eszközként szolgál.
 864

  

Hasenbalg szerint tehát az engedményezés valamennyi, a főkötelem 

biztosítékául rendelt akcesszórius követelésre kiterjedt,
865

 függetlenül attól, 

hogy a kezes ezekre való tekintettel vállalta-e el a kezességet, vagy sem, 

függetlenül azok keletkezésének idejétől és attól is, hogy tudott-e róluk a 

kezes, vagy sem.
866

 Ez szerinte az engedményezésre vonatkozó általános 

jogelv szerint történik így.
867

 Mühlenbruch szerint, ha valaki egy követelés 

cessiójára kötelezett, akkor azt teljes mértékben, vagyis minden ahhoz 

kapcsolódó joggal együtt kell engedményeznie.
868

 A fenti alapelvből tehát az 

következik, hogy a hitelezőnek abban az esetben kell a zálogjogot 

engedményeznie, ha az a kezes teljesítése idején fennáll. A zálogjog 

cessiójához való jogot a kezes a fizetése alapján szerzi meg, amelynek során 

mintegy megvásárolja a követelést annak minden járulékával együtt.
869

 

                                                             
863 Hasenbalg: Die Bürgschaft..., 447-449.o. 
864 Hasenbalg: Die Bürgschaft..., 447-449.o.; Dieckmann: Der Derivativregreß…, 46.o. Tasse is úgy 

véli, hogy a kezességvállást és a kölcsönnyújtást követően a hitelező birtokába került zálogot is 

engedményezni kell, mint a főkötelem akcesszióját. (Vö. Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 42-43.o.) 
865 Kremer: Die Mitbürgschaft, 126-127o. 
866 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 46.o. 
867 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 443-445.o. 
868 Mühlenbruch: Die Lehre…, 418.o. 
869 Muermann: Die Konkurenz…, 24.o. 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



321 

 

A fenti alapelv azonban nem alkalmazható minden megszorítás nélkül. Ha 

ugyanis egyértelműen azt állítanánk, hogy amennyiben a hitelező a főkötelem 

engedményezésére kötelezett, a mellékkötelmekből fakadó valamennyi 

követelést pusztán azok járulékos természete alapján engedményeznie kellene 

a hitelezőnek, ebből a következtetésből számára komoly nehézségek 

adódhatnának – mint alább látni fogjuk.
870

 Ezek számba vétele előtt 

hangsúlyoznunk kell, hogy a hitelező megtagadhatta a cessiót, ha bizonyítani 

tudta, hogy gazdasági érdekében állt, hogy az adott keresetet ne 

engedményezze a kezesre, mivel a kereset engedményezéséhez való jog azon 

a gondolaton alapult, hogy úgy igazságos, ha a hitelező átruházza azt, ami 

számára már nem bír jelentőséggel, viszont a fideiussor számára előnyös 

lehet.
871

 A C.8,40(41),2 is világosan kimondja, hogy sem a főkötelemből, sem 

pedig a járulékos mellékkötelmekből származó keresetek engedményezéséből 

nem származhat kára a hitelezőnek.
872

  

A hitelezőt a következő esetekben érhetné hátrány az engedményezés 

következtében: először, ha a zálogjog a teljes követelés biztosítékául szolgált, 

míg a fideiussor csak a követelés egy részéért vállalt kezességet.
873

 A hitelező 

viszont csupán abból a méltányossági megfontolásból köteles a kezesre 

engedményezni a kereseteit, hogy elősegítse a kezes megtérítési igényének 

érvényesítését, ha a keresetekre neki már nincs többé szüksége. Ez a 

méltányossági megfontolás egy részteljesítés esetében azonban nem 

érvényesül. Ugyanis ha a hitelező engedményezi a kereseteit, elveszíti a 

főadóssal szembeni előnyös jogi helyzetét, ami abban az esetben nem jelent 

problémát, ha már teljes kielégítést nyert a kezestől. Ebben az esetben ugyanis 

már nincs szüksége sem a főadóssal szembeni keresetére, sem a 

biztosítékokra. A követelés egy részének teljesítése esetében azonban továbbra 

is érdeke fűződik a követelés és a biztosítékok megtartásához.
874

 

                                                             
870 Hasenbalg: Die Bürgschaft..., 452.o. 
871 Dernburg: Das Pfandrecht…, 2., 367.o. 
872 Hasenbalg: Die Bürgschaft..., 450.o. 
873 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 454.o. 
874 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 48.o. 
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Kérdés, hogy mi a helyzet abban az esetben – amikor a hitelezőnek szintén 

problémát jelenthet a zálogjog engedményezése –, ha a hitelezőnek annak 

ellenére is érdekében áll a biztosíték további megtartása, hogy a kezes 

kielégítette a hitelező kezességgel is biztosított követelését? Így például, ha a 

zálogjog több követelést biztosít, és ezek közül csak egyre vállalt a fideiussor 

kezességet. Ebben az esetben érdekkonfliktus keletkezik a fizető kezes és a 

hitelező között a dologi biztosíték vonatkozásában. Ugyanakkor a római jog 

szabályai szerint a hitelező jogi helyzete nem rosszabbodhat a kereset, vagy a 

biztosítékok engedményezése révén, így ezt az érdekkonfliktust a hitelező 

javára oldják fel.
875

 Ezekben az esetekben a kezes csak akkor követelheti a 

zálogjog engedményezését, ha a teljes tartozást, illetőleg valamennyi tartozást 

megtéríti a hitelezőnek. Sőt abban az esetben is, ha a hitelezőnek két, 

ugyanazon adóssal szemben fennálló különböző követelése biztosítékául, 

ugyanazon a dolgon két különböző zálogjoga áll fent, és a kezes csak a 

követelések egyikéért vállalt kezességet, csak mindkét követelés kifizetését 

követően követelheti a zálogjog engedményezését.
876

  

Knorr szerint – harmadik lehetőségként – különösen az jelent problémát, ha a 

hitelezőnek a kezességgel biztosított követelés további biztosítékául egy 

zálogtárgyat is átadtak, és a hitelezőnek ugyanazzal az adóssal szemben van 

egy másik követelése is, amelyet sem kezességgel, sem pedig zálogjoggal nem 

biztosítottak, mert erre az esetre nem vonatkozik a C.8,40(41),2 

szabályozása.
877

 Gordianus császár rescriptuma
878

 szerint azonban a hitelező 

ebben a helyzetben is védelemben részesült. A hitelező ugyanis az ún. pignus 

Gordianum értelmében abban az esetben is megtarthatta a zálogot, ha 

teljesítették a kezességgel és zálogjoggal is biztosított kötelemből származó 

követelését, a célból, hogy a másik tartozás megtérítését is biztosítsa a 

                                                             
875 Dieckmann: Der Derivativregreß…, 48.o. 
876 C.8,40(41),2,1; Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 454-458.o.; Brockhues: Rechte…, 17-18.o.; 

Dieckmann: Der Derivativregreß…, 48.o.; Girtanner: Die Bürgschaft…, Bd. 2., 534.o. 
877 Knorr: AcP. 28., 170-172.o. 
878 C.8,26,1,2 
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zálogtárgy.
879

 Így ebben az esetben is csak akkor követelhette a kezes az 

engedményezést, ha az általa nem biztosított követelést is teljesítette.  

A fentiekre tekintettel tehát az az alapelv állapítható meg, hogy a hitelező csak 

abban az esetben kötelezhető az engedményezésre, ha a főadóssal szemben 

fennálló másik követelés kifizetése révén mindenféle hátránnyal szemben 

biztosítva lesz.
880

  

Végül szintén nem kell engedményezni a zálogjogot a hitelezőnek, ha azon 

valamilyen speciális retenciós jog illeti meg.
881

 

Ezen eseteken kívül megállapítható, hogy a zálogtárgy lekötésének időpontja 

nem befolyásolja a kezes engedményezési igényét. Nem csak a 

kezességvállalás előtt, vagy azzal egyidejűleg alapított zálogjog illeti meg a 

fizető kezest, hanem az azt követően alapított is. Sőt egyesek szerint még a 

kezes általi teljesítést követően a hitelező birtokába kerülő zálogtárgyra is 

vonatkozik a cessio, mert azt a főkövetelés járulékaként át kell ruházni az 

engedményesre,
882

 így a kezesre is.  

 

6.2. A fizető kezes megtérítési igényének alakulása, ha a zálogtárgy egy 

harmadik személy birtokában van 

 

Kérdés azonban, hogy mi a helyzet akkor, ha a követelés záloggal és 

kezességgel is biztosítva van, s a zálog utóbb a főadóstól eltérő más 

személyhez (jogos birtokoshoz) kerül, és a hitelező a kezestől követeli a 

teljesítést. Követelheti-e ebben az esetben is a fizető kezes a hitelezőtől – 

főkötelem engedményezése mellett – a zálogjog engedményezését is, vagy 

sem? 

A források általánosan, (a zálogbirtokos, vagy zálogot lekötő személyére 

tekintet nélkül) biztosítják a fizető kezesnek azt a jogot, hogy követelhesse a 

                                                             
879 Weiss: Pfandrechtliche Untersuchungen, 1., 53-55.o.; Schanbacher: SZ. 114., 247-248.o. 
880 Hasenbalg: Die Bürgschaft...,456-458.o. 
881 Brockhues: Rechte…, 19.o. 
882 D.18,4,6 
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hitelezőtől a főkövetelés mellett a zálogjogok (legyen szó kézizálogról vagy 

jelzálogról) engedményezését is.
883

 

A következő constitutio a harmadik személy birtokában lévő zálog 

engedményezéséről rendelkezik a fizető kezes javára:
884

 

 

C.8,40(41),14pr. – Imperator Gordianus  

„Mandati actio personalis est. quae si nomine fideiussoris vel adversus 

debitorem seu heredes eius competit, praeses provinciae quae deberi 

compererit reddi iubebit.” (a. 239)  

C.8,40(41),14,1 – Imperator Gordianus  

„Pignora etenim, quae reo stipulandi nexa fuerunt, ita demum ad vos 

transeunt, si facta nominis redemptione solutio celebrata est vobisque 

mandatae sunt actiones.” (a. 239)  

C.8,40(41),14,2 – Imperator Gordianus  

„Quod si factum est, ea quoque vobis persequentibus adversus possessores 

extraordinariam iurisdictionem idem vir clarissimus impertiet.” (a. 239) 

 

A császári rendelet szerint az actio mandati egy in personam actio. Ha egy 

fideiussort a követeléséből eredően megilleti az actio mandati a főadóssal, 

vagy annak örökösével szemben, akkor a provinciai elöljáró megítéli mindazt, 

amivel szerinte tartoznak.  

A zálogok, amelyek a stipulatio adósa által le vannak kötve, csak akkor 

szállnak át a fideiussorra, ha a követelés megváltása után teljesít, és a 

kereseteket átruházzák rá.
885

 Ha ez megtörtént, akkor a provinciai elöljáró a 

zálog birtokosával szemben iurisdictio extraordinaria révén segíteni fog.  

 

                                                             
883 C.8,40(41),2; C.8,40(41),11; C.8,40(41),21 
884 Knorr: AcP. 28., 170.o. 
885 Provera szerint a kezes fizetésével egyidejűleg (redemptio nominis révén) szerzi meg a hitelező 

főadóssal szembeni keresetét és egyben a ius pignorumot is. (Vö. Provera: Riflessioni…, 624-625.o.) 

Pellecchi is úgy véli, hogy a főadós elleni in personam actio mellett egy vindicatio pignorum is a 

kezes rendelkezésére áll a relatív birtokosokkal szemben. Emellett felhívja a figyelmet, hogy a 

redemptio nominis sémája csak ebben a szöveghelyben jelenik meg biztosan. (Vö. Pellecchi: SZ. 125., 

313-314.o.) 
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Mindebből arra lehet következtetni, hogy a klasszikus jogban a kezes 

mindenképpen követelhette a hitelezőtől a zálogjogok engedményezését 

függetlenül attól, hogy kinél volt a zálog.
886

 

 

6.3. A zálogjog engedményezésének kérdése, ha a zálogtárgyat egy 

harmadik személy bocsátotta rendelkezésre 

 

A kezes és a zálogot nyújtó harmadik személy megtérítési igényének 

vizsgálatát jelentősen megnehezíti az a tény, hogy a klasszikus kori források 

ugyan beszélnek a kezesség és a zálogjog viszonyáról, de arról már nem 

tesznek külön említést, hogy van-e eltérés ezen viszony vonatkozásában a 

tényállások között, attól függően, hogy a zálogot a főadós, vagy helyette egy 

harmadik személy nyújtotta-e.
887

 Ugyanakkor – ahogy azt korábban láthattuk 

– a klasszikus kori (és posztklasszikus kori) jogtudósi vélemények és császári 

rendeletek általánosan fogalmaznak, amikor a zálog és a kezes viszonyát 

vizsgálva arról írnak, hogy a fizető kezes követelheti a hitelezőtől a 

főkövetelés mellett a zálog engedményezését (adott esetben korábban a 

zálogtárgy „átruházását” is), amennyiben ez nem ellentétes a hitelező 

érdekeivel. Ebből az általános megfogalmazásból viszont arra lehet 

következetni, hogy ez a jog minden esetben megilleti a kezest függetlenül 

attól, hogy a főadós, vagy egy harmadik személy kötötte-e le a zálogtárgyat, 

továbbá attól is, hogy a teljesítés, illetve az engedményezés időpontjában kinél 

található a zálogtárgy.
888

 (Utóbbi esetben legfeljebb a jogos zálogbirtokosnak 

is lehetővé tették a főadóssal szembeni keresetek engedményezését.) Ennek 

egyedüli korlátját az képezte, hogy az engedményezés nem sérthette a hitelező 

érdekeit.
889

  

                                                             
886 Dernburg: Das Pfandrecht…, 2.Bd., 367.o.; Brockhues: Rechte…, 22.o.; Barkhausen: Der 

gegenseitige Regress…,  30.o. 
887 Ez minden bizonnyal abból a tényből is ered, hogy viszonylag ritkán, kivételesen fordult csak elő, 

hogy egy harmadik személy dolgát kötötték le zálogként a főadós érdekében. (Vö. Liebs: SZ. 120., 

250.o.) 
888 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 443.o.; Brockhues: Rechte…, 22.o. 
889 Dernburg, Das Pfandrecht…, 2.Bd., 367.o.; Barkhausen: Der gegenseitige Regress…, 30.o.; 

C.8,40(41),2; C.8,40(41),11; C.8,40(41),21; D.20,5,2; Brockhues: Rechte…, 19-22.o. 
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Megállapítható tehát, hogy a kezesség és a zálogjog vonatkozásában a 

klasszikus korban alapvetően a biztosítékok típusa határozta meg a megtérítési 

igények viszonyát, nem pedig a biztosítékot nyújtó személyek érdekeltsége 

magában a főkötelemben. (Mindegy, hogy a főadós nyújtotta-e a zálogot, vagy 

egy harmadik személy.) 

A klasszikus jog szerint a fizető kezes a hitelezőtől a harmadik személy által 

nyújtott zálogjog engedményezését is követelhette.
890

 Tehát a klasszikus 

jogban a kezes a zálogot nyújtó harmadik személlyel szemben kedvezőbb 

helyzetben volt, ő ugyanis a legtöbb esetben követelhette a hitelezőtől, hogy 

az engedményezze rá a főkövetelést annak minden járulékával, így a 

kézizálogjoggal vagy jelzálogjoggal együtt.
891

 Abból indultak ki ugyanis, hogy 

a kezes éppen a már nyújtott zálogra tekintettel vállalta el a kezességet, de 

ettől függetlenül is úgy tűnt méltányosnak, ha magára engedményeztethette a 

zálogjogot is. Ebből azonban logikailag arra is lehet következtetni, hogy 

fordított esetben a zálogadós nem követelhette a kezessel szembeni 

követelések engedményezését.
892

  

 

6.4. A iustinianusi szabályozás a kezesség és a zálogjog találkozása 

vonatkozásában 

 

A klasszikus korban a hitelező szabadon eldönthette tehát, hogy előbb a 

kezestől vagy a főadóstól próbálja-e meg behajtani a követelését, vagy esetleg 

a biztosítékként lekötött zálogtárgyból akar-e kielégítést nyerni. Ezt a szabad 

választási jogát korlátozta Iustinianus.
893

 

Iustinianus a Nov.4,1-ben úgy rendelkezett, hogy a hitelezőnek előbb a 

főadóssal szemben kell fellépnie, és csak az előbbi eredménytelen perlése 

esetén indíthat pert a kezes ellen. (Feltéve, hogy a főadós elérhető, ill. hogy a 

kezes biztosítja a főadós megjelenését.) Abban az esetben, ha a főkötelem 

                                                             
890 Dernburg: Das Pfandrecht…, 2. Bd., 367.o.; Barkhausen: Der gegenseitige Regress…, 30.o. 
891 Muermann: Die Konkurenz…, 21-22.o. 
892 Dernburg: Das Pfandrecht…, 2. Bd., 367; Barkhausen: Der gegenseitige Regress..., 30.o. 
893 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 525.o. 
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biztosítékául a főadós egy zálogot is rendelt, akkor előbb ebből kell 

megpróbálnia a hitelezőnek kielégíteni a követelését, s csak ezt követően 

léphet fel a kezessel szemben. Kérdés azonban, hogy mi a helyzet abban az 

esetben, ha a főadós által lekötött zálogtárgy utóbb más személy birtokába 

került?
894

 

Iustinianus ezt az esetet a főadóstól eltérő zálogbirtokos javára döntötte el. Ha 

a hitelező a főadós által zálogul lekötött, de egy harmadik személy birtokába 

került zálogból szeretné kielégíteni a követelését, ez utóbbi követelheti, hogy 

előbb próbálja meg a főadóstól, vagy a kezestől behajtani a követelését. Ugyan 

a Nov.4,2
895

 csak a kezest említi, de ezt összekapcsolva a Nov.4,1-gyel már 

egyértelmű, hogy a sorrend a következő: főadós, kezes, harmadik 

zálogbirtokos.
896

  

Iustinianus rendelkezése alapján tehát az idegen zálogbirtokossal szemben 

csak abban az esetben lehet fellépni, ha a hitelező a főadóst és a kezest 

eredménytelenül perelte. Ennek megfelelően az idegen zálogbirtokos 

beneficium excussionis-szal követelheti, hogy a hitelező először a kezest 

perelje be.
897

  

                                                             
894 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 526.o. 
895 Nov.4,2 – Imperator Iustinianus 

„Sed neque ad res debitorum quae ab aliis detinentur veniat prius, antequam transeat viam super 

personalibus et contra mandatores et fideiussores et sponsores: sicque ad res veniens principalis, sive 
ab alio teneantur, et detinentes eas conveniens, si neque inde habuerit satisfactionem, tunc veniat 

adversus res fideiussorum et mandatorum et sponsorum. Idem est dicere vel si quos habuerint omnes 

ipsi sibimet obligatos et qui hypothecariis actionibus teneri possint. Contra principales tamen et 

exsistentes apud eos res (sive personalibus sive hypothecariis mox sive ambabus uti voluerit) omnem 

ei damus licentiam, quae dudum a nobis dicta est, et viam et ordinem in aliis personis casibusque 

sancitam. Et non solum hoc in creditoribus dicimus, sed et si quis emerit aliquid ab aliquo, deinde 

acceperit eum quem vocant confirmatorem, et moveatur in aliquo venditionis conventio contra 

venditorem facta, non adversus confirmatorem mox emptor accedat, neque tenentem aliquid rerum 

venditoris, sed ad venditorem prius, et sic ad confirmatorem, et tertio loco contra detentatorem. 

Eadem etiam hic existente divisione super praesentibus et absentibus, quam dudum in fideiussoribus 

et mandatoribus et sponsoribus ac creditoribus (causa debitorum) sancivimus; similiter obtiente etiam 
in aliis contractibus, in quibus fideiussores aliqui aut mandatores aut sponsores accipiuntur, et in 

ipsis principalibus ex utroque et in heredibus eorum et successoribus. Antiqua siquidem lex haec 

valeat rursus et cum huiusmodi iustitia atque divisione nostrus subiectos foveat.” 
896 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 526-527.o. 
897 Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 42-43.o. Tasse szerint, ha az idegen zálogbirtokos mégis 

kielégítette a hitelezőt, akkor megillette a beneficium cedendarum actionum, amellynek segítségével 

nemcsak a főadóssal szemben érvényesíthette a megtérítési igényét, hanem a kezessel szemben is. 

(Vö. Tasse: Die Rechtsbeziehungen…, 42-43.o.) Knorr szerint a beneficium excussionis csak abban az 

esetben illette meg az idegen zálogbirtokost, ha a kezességet azelőtt vállalták, mielőtt megszerezte 

volna a zálogtárgy birtokát, s ezt megelőzően nem engedte el a hitelező a kezes tartozását. (Vö. Knorr: 

AcP. 28., 205.o.) 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



328 

 

A Novella rendelkezéseiből az is következik, hogy ha a beneficium 

excussionis ellenére valamilyen oknál fogva mégis a kezestől követeli a 

hitelező a tartozás megfizetését a főadós helyett, akkor előbbi követelheti a 

hitelezőtől, hogy az engedményezze rá a főadóssal szembeni kereseteit annak 

járulékos kereseteivel együtt (beneficium cedendarum actionum). Így a fizető 

kezes megszerzi az engedményezés révén a főkövetelést biztosító 

zálogköveteléseket is. Ha azonban a főadós által rendelt zálog utóbb egy 

harmadik személyhez került, akkor a Nov.4,2 alapján ebben az esetben az 

engedményezett zálogkövetelés nem lesz a kezes hasznára, ugyanis a 

harmadik zálogbirtokos egy exceptio dolival védekezhet, és arra hivatkozhat, 

hogy magával a hitelezővel szemben is élhetett volna az exceptio ordinis-szel, 

és arra kényszeríthette volna, hogy előbb a kezestől próbálja meg behajtani a 

követelését, így ezt a hitelező nevében (és keresetével) perlő kezes is el kell, 

hogy fogadja.
898

 

Ha tehát a kezes fizetését követően a hitelező rá is engedményezné az idegen 

zálogadóssal szembeni actio hypothecariát a kezesre, akkor az idegen 

zálogadós vele szemben is élhetne ugyanazokkal a kifogásokkal, amelyek a 

hitelezővel szemben is megilletik, így végül eredménytelen maradna vele 

szemben a per. Van olyan vélemény is, amely szerint, mivel az idegen 

zálogadós felelőssége szubszidiárius, a kezes teljesítésével közvetlenül 

szabadul a kötelemből.
899

 

Iustinianus – Hasenbalg szerint – valószínűleg azért részesítette előnyben a 

főadóstól eltérő zálogbirtokost, mert az semmilyen közvetlen kapcsolatban, 

vagyis semmilyen személyes kapcsolatban nem állt a főkötelemmel, pusztán 

egy számára véletlen körülmény következtében került azzal kapcsolatba 

azáltal, hogy az általa birtokolt dolgot a főadós zálogul kötötte le.
900

 

Knorr viszont úgy véli, hogy nem kizárt, hogy Iustinianus az eredeti (tehát a 

főadóssal azonos) zálogadós helyzetét szerette volna megkönnyíteni a rendelet 

segítségével. Neki ugyanis főszabály szerint el lehetett idegenítenie a 

                                                             
898 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 526-527.o. 
899 Brockhues: Rechte…, 22-23.o. 
900 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 526.o. 
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jelzálogot, s ezt könnyebben meg tudta valósítani, ha a zálogtárgy jövőbeli 

birtokosa védve volt annak a veszélyétől, hogy a főadóst és a kezest 

megelőzően a zálogtárgy kiadására perelhessék.
901

 

Knorr szerint, mivel a rendelet a harmadik zálogbirtokost védte az által, hogy 

a hitelezőnek előbb a főadóst és a kezest kellett perelnie, a hitelező nem 

engedhette el a kezes tartozását anélkül, hogy ne tartozott volna emiatt a 

zálogbirtokosnak felelősséggel, kivéve, ha a kezességvállalásra azt követően 

került sor, hogy a zálogtárgy a harmadik személyhez került.
902

  

Arra a kérdésre, hogy abban az esetben, ha a hitelező felad egy harmadik 

személy által rendelt zálogjogot, ezzel megsérti-e a kezessel szembeni, 

beneficium ordinisből eredő kötelezettségét Hasenbalg azt a választ adja, hogy 

nem. Hiszen akkor sem terheli a hitelezőt semmilyen gondossági kötelezettség 

a kezessel szemben a zálogtárgy megtartása vonatkozásában, ha a főadós által 

lekötött zálogtárgy utóbb egy harmadik személy birtokába kerül. Így ez még 

kevésbé terheli abban az esetben, ha már eleve egy harmadik személy köti le a 

dolgát biztosítékul. Továbbá a Novellákban sehol sem található olyan 

rendelkezés, amely azt írná elő, hogy a hitelezőnek előbb a harmadik személy 

által rendelt zálogból kellene megpróbálnia kielégítenie a követelését, s csak 

ezt követően fordulhatna a kezessel szembe.
903

 

Kaser szerint, ha a hitelező a zálogtárgy főadóstól eltérő birtokosa ellen indít 

keresetet, akkor egy kifogással azt lehet követelni a hitelezőtől, hogy előbb a 

főadóstól, ill. a kezesektől próbálja meg behajtani a követelését. Ez az ún. 

„beneficium excussionis personalis”. Ha a zálog a kezesség biztosítékául lett 

lekötve, akkor a harmadik zálogbirtokosok nem csak azt követelhetik a 

hitelezőtől, hogy az előbb a kezestől próbálja meg behajtani a követelését, 

hanem azt is, hogy az előbb a főadóstól, illetőleg a kötelem biztosítékaiból 

lekötött követelésekből kísérelje meg kielégíteni követelését. Viszont ha más 

zálogjog is biztosítja a követelést, a hitelező már nem köteles hagyni, hogy 

                                                             
901 Knorr: AcP. 28., 199.o. 
902 Knorr: AcP. 28., 202.o. 
903 Hasenbalg: Die Bürgschaft…, 576.o. 
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arra utasítsák, hogy előbb ebből próbáljon meg kielégítést nyerni. Vagyis egy 

„beneficium excussionis realis” már nem létezett.
904

  

Dernburg és Barkhausen véleménye szerint a biztosítékot nyújtó személyek 

kötelezettségének sorrendjéből az következik, hogy a fizető kezes nem 

követelheti többé az idegen zálogadósnál lévő zálogtárgyon fennálló zálogjog 

engedményezését. Ugyanakkor a zálogadós a megváltozott helyzet 

következtében követelhette a kezessel szembeni követelés 

engedményezését.
905

  

A Nov.4,2 ugyan azt az esetet említi, amikor az eredetileg a főadós által 

lekötött zálogtárgy utóbb kerül valaki más tulajdonába, de ha a fizető kezes 

ebben az esetben nem élhet megtérítési igénnyel az idegen zálogadóssal 

szemben, akkor Brockhues szerint feltételezhető, hogy még kevésbé léphet fel 

az eredetileg is harmadik személy által nyújtott zálogjog esetében a 

zálogadóssal szemben.
906

 

 

6.5. Részösszegzés 

 

A szöveghelyekből arra lehetett következtetni, hogy ha a főkötelem 

zálogjoggal is biztosítva volt, a hitelező szabadon dönthetett, hogy a kezestől 

követelte-e a követelés teljesítését, vagy előbb a zálogból kívánt-e kielégítést 

nyerni, nem volt tehát sortartási kedvezmény a kezes javára a klasszikus 

jogban. 

Ugyanakkor, ha a hitelező a kezest perelte, köteles volt a kezesre 

engedményezni (mintegy „eladni” neki) a főadóssal szembeni keresete mellett 

az őt megillető zálog(jog)-ot is, ha annak megtartásához a hitelezőnek már 

nem fűződött érdeke (ami akkor állt fenn, ha például egy másik követelése 

biztosítékául is le volt kötve ugyanazon zálogtárgy). Azonban a „titulus 

emptionis”-t ebben az esetben csupán „necessitate iuris” hozzák fel, hogy a 

                                                             
904 Kaser: Das Römische Privatrecht, Bd. II., 321.o. 
905 Dernburg: Das Pfandrecht…, 2. Bd., 367.o.; Barkhausen: Der gegenseitige Regress..., 30-31.o.; 

Brockhues: Rechte..., 23.o. 
906 Brockhues: Rechte…, 23.o. 
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zálog engedményezése lehetővé váljon, így a kezes nem vált a zálogtárgy 

„teljes értékű” tulajdonosává. Így ha a főadós, vagy annak örököse felkínálta 

számára – a zálogtárgy átadásáért cserébe – az általa kifizetett összeg 

megtérítését, köteles volt a zálogtárgyról lemondani. 

Bár egyetlen forrás sem mondta ki külön, hogy ez a kötelezettség abban az 

esetben is fennállt, ha a zálogtárgyat egy harmadik személy nyújtotta, vagy az 

időközben egy harmadik személy birtokába került, a források általános 

megfogalmazásából mégis arra lehet következtetni, hogy a klasszikus korban a 

hitelezőnek ebben az esetben is a kezesre kellett engedményeznie a zálogot.  

A biztosítékok egymáshoz való viszonyát azonban a Nov.4,2 alapvetően 

megváltoztatta, amikor előírta a hitelező sortartási kötelezettségét, amely 

szerint a hitelezőnek először a főadóstól kellett megkísérelnie a követelés 

behajtását, aztán a kezestől, s csak ezt követően léphetett fel a harmadik 

zálogbirtokosokkal szemben.  
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Összegzés 

 

Az értekezés hat fejezetben vizsgálta a kezes megtérítési igényeivel 

kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, döntően a fideiussor és a mandatum 

qualificatum megbízójának regresszjogára fókuszálva. Ezen vizsgálat fő célja 

a kezes számára rendelkezésre álló jogeszközök bemutatása, ezek jellegének, 

alkalmazási feltételeinek, adott esetben egymáshoz való viszonyának feltárása 

volt. 

 

Az előkészítő jellegű első fejezetben  röviden ismertetésre kerültek az 

értekezés középpontjában álló főbb kezességi típusok, valamint 

csoportosításra kerültek a fizető kezes által igénybe vehető visszkeresetek.  

 

A disszertáció második fejezetében  (Kaser álláspontját verifikálva) 

láthattuk, hogy a sponsor számára a főadós helyetti teljesítést követően már a 

lex Publilia előtt is adott volt a főadóssal szemben a manus iniectio pro 

iudicato lehetősége. A törvény csupán annyiban módosított ezen a 

lehetőségen, hogy egy hat hónapos határidőt biztosított a főadósnak, mielőtt a 

kezes eme jogeszközzel élhetett volna vele szemben. Később, a formuláris 

eljárás időszakában pedig a fenti törvény értelmében már egy infamáló actio 

depensi nevezetű keresettel léphetett fel a sponsor a főadóssal szemben.  

 

Az disszertáció harmadik fejezetében  elsőként annak részletes vizsgálatára 

került sor, hogy ha a kezességvállalásra egy a leendő főadós és a leendő kezes 

között létrejött mandatum eredményeképpen került sor (akár fideiussio, akár 

mandatum qualificatum formájában), akkor a megbízásból – mint a főadós és 

a kezes közötti belső jogviszonyból eredően – a kezes, mint megbízott 

számára rendelkezésre álló kereset egy hagyományos actio mandati contraria, 

vagy annak egy in factum concepta változata volt-e.  

A tudományos feldolgozás során valószínűsíteni lehetett, hogy a kezes 

megtérítési igényének érvényesítésére egy actio in factum (mandati contraria) 
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szolgált, amely egyrészt azért jöhetett létre, mert a megbízás egy későbbi 

korban vált peresíthetővé, mint a fidepromissio, ill. a fideiussio, s így egy in 

factum actiót hoztak létre, hogy a fizető kezes a regresszjogát érvényesíthesse. 

Másrészt azonban azt sem lehetett kizárni, hogy ezt a keresetet a 

jogtudományban kialakuló megváltozott szemlélet hatására csupán 

átmenetileg alkalmazták, mintegy hiánypótlás céljából.  

Bármiben is látjuk azonban az in factum concepta formula kialakulásának 

valódi okát, alappal feltételezhető, hogy ezen sajátos in factum concepta actio-

változat alkalmazási köre később beleolvadt az általános actio mandati 

contrariáéba, s a fizető kezes számára az actio mandati contraria (is) 

rendelkezésre állt, bár ez a kereset a kezesség esetében megőrizte azt a korábbi 

sajátosságát, hogy a főadóst a „fokozott hűségszegése miatt” továbbra is 

infamiával sújtotta.  

A harmadik fejezet második felében a megbízás, mint a kezességvállalás 

alapját képező (belső- vagy háttér-) jogviszony analízisére került sor. A 

vonatkozó szöveghelyek elemzése révén arra kaptunk választ, hogy milyen 

feltételek teljesülése esetén vehette igénybe a fizető kezes a megbízó-

főadóssal szemben az actio mandati (contrariá)-t, ill. melyek voltak azok a 

kizáró okok, amelyek a kereset megtagadásához, vagy adott esetben 

pervesztéshez vezettek a kezes oldaláról nézve.  

Ezen vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy bár a kezességet 

többnyire – a (hitelező és a kezes között) stricti iuris kötelmet keletkeztető – 

fideiussio formájában vállalták el, ha erre a kezességvállalásra egy megbízás 

eredményeképpen került sor, a kezes és a megbízó (általában a főadós) között 

egy bonae fidei obligatio jött létre, mint a kezesség háttérjogviszonya. S ez a 

bonae fidei jellegű jogviszony nagymértékben meghatározta azt is, hogy 

hogyan kellett a kezesnek eljárnia a kezességvállalás és annak teljesítése 

során.  

Az actio mandati kezes számára történő megadásához elegendő volt, ha a 

főadós csupán eltűrte a kezességvállalást, feltéve, hogy tudott róla. A 

megtérítési igény érvényesítésének főszabály szerint alapvető feltétele volt, 
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hogy a kezes teljesítése révén szabaduljon a főadós a kötelemből, és hogy 

ezzel kapcsolatosan a kezes vagyonában vagyoncsökkenés következzen be 

(vagy adott esetben annak a növekedése maradjon el).  

A források arról tanúskodnak, hogy a felek (a főadós és a kezes) közötti 

jogviszony bonae fidei jellege miatt mindkét félnek tekintettel kellett lenni a 

másik fél érdekeire is, s megfelelő gondossággal kellett eljárnia. Így például 

mindkét felet terhelte a másik fél irányában a tájékoztatási kötelezettség az 

ügy lényeges körülményeiről, és a kezesnek érvényesítenie kellett a 

hitelezővel szemben azokat a kifogásokat, amelyek a főadóst is megillették. A 

kezes teljesíthette önként is a hitelező követelését, de ha azt a követelés 

esedékessége előtt tette, akkor csupán a lejárati idő után élhetett a főadóssal 

szemben a megtérítési igényével. A megbízó köteles volt megtéríteni a 

kezesnek mindazon indokolt többletköltségét, kiadását, amelyek a 

kezességvállalással és annak teljesítésével összefüggésben keletkeztek.  

Megállapítható továbbá, hogy abban az esetben, ha a kezességvállalás volt a 

megbízás tárgya, a megbízott halálával sem szűntek meg minden esetben a 

megbízásból származó keresetek, hanem azok – amennyiben a kezes 

teljesítésére korábban sor került – átszálltak a kezes örököseire is a megtérítési 

igény érvényesíthetősége céljából.  

 

A PhD értekezés negyedik fejezetében az ún. derivatív regressz 

vizsgálatára került sor. Ez alatt a fogalom alatt azt a jelenséget értjük, amikor a 

hitelező – a kezes teljesítése fejében – a kezesre engedményezi a főadóssal és 

adott esetben a kezestársakkal szembeni kereseteit. Ez az engedményezés 

történhetett egyrészt a felek megállapodása alapján a kezes önkéntes teljesítése 

esetén, de sor kerülhetett rá egy per során alkalmazott kényszer hatására is. Ez 

utóbbi esetben beszélünk a kezes számára biztosított ún. beneficium 

cedendarum actionumról.  

Láthattuk, hogy míg a hitelező kereseteinek a kezesre történő engedményezése 

egy mandatum qualificatum esetében nemcsak kezdettől fogva lehetséges volt, 

hanem egyben köteles is volt erre a hitelező a kezes (megbízó) és a közte 
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(hitelező-megbízott) közti megbízási jogviszony alapján, addig mindez a 

fideiussio formájában vállalt kezesség esetében csak egy hosszasabb fejlődés 

eredményeképpen alakulhatott ki.  

Ennek oka elsődlegesen abban rejlett, hogy a főkötelem és a fideiussio szoros 

kapcsolata miatt a kezes teljesítésével megszűntek a hitelezőnek a főadóssal 

(és a kezestársakkal) szembeni keresetei, így nem volt mit engedményezni a 

kezesre. A dolgozatban a rendelkezésre álló források alapján az is bizonyításra 

került, hogy nem csupán a kezes (vagy a főadós) teljesítése, hanem a kezessel, 

ill. a főadóssal szembeni per litis contestatiója is megszüntette a hitelezőnek a 

másikkal szembeni keresetét, ami további akadályát képezte a hitelezői 

keresetek engedményezésének.  

A fejezetben megállapításra került, hogy a probléma megoldására 

méltányossági okból (és a főadós jogalap nélküli gazdagodásának kizárása 

céljából) az ún. adásvételi fikció kialakítása révén került sor, amelynek 

értelmében a kezes a fizetése során nem a saját kezesi kötelmét teljesítette, 

hanem a hitelező kereseteiért fizetett vételárat. Így tehát a fikció révén el 

tudtak tekinteni a solutio keresetmegszüntető hatásától, s lehetővé vált a 

hitelező kereseteinek a fizető kezesre történő engedményezése.  

Azonban azt is láthattuk, hogy az adásvételi fikcióval csupán a teljesítés 

konszumáló hatásától lehetett eltekinteni, de ez a jogeszköz önmagában nem 

nyújtott elegendő megoldást a kezes ellen megindított per litis 

contestatiójának keresetfelemésztő hatásával szemben azon keresetek 

vonatkozásában, melyek a hitelezőnek a főadós (és a kezestársak) ellen 

rendelkezésére álltak. Az adásvételi fikció ebben az esetben bár szükséges, de 

nem elégséges eszköz volt az engedményezés lehetővé tételéhez. Ehhez 

valamilyen további jogi konstrukció kialakítására is szükség volt.  

Elsőként azzal is meg lehetett oldani a litis contestatio keresetfelemésztő 

hatásának problémáját a kezessel szemben megindított per során, ha a kezes a 

per megindítását követően az in iure szakaszban önként felajánlotta a 

teljesítést, s cserébe a praetor a kereset megtagadásával fenyegetve 

kényszerítette a hitelezőt a főadóssal (és kezestársakkal) szembeni keresetek 
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kezesre történő engedményezésére. Ebben az esetben a kezes önkéntes 

teljesítése miatt nem is került sor a litis contestatióra, így elkerülhető volt 

annak konszumáló hatása is.  

Amennyiben azonban a per ilyen módon nem zárult le az in iure szakaszban 

más megoldást kellett találni arra, hogy a litis contestatio konszumáló hatása 

ellenére is engedményezhetőek maradhassanak a hitelező keresetei. Ha a per 

nem ért véget az in iure szakaszban, a litis contestatio keresetfelemésztő 

hatásának kiküszöbölésére, elméletileg három megoldás volt elképzelhető:  

1. Az engedményezésre nem a mandatum agendi, hanem egy puszta 

megállapodáson alapuló utilis actio formájában került sor még a per in iure 

szakaszában. Ez azonban csupán Antoninus Pius korától kezdődően volt 

lehetséges és a források terminológiája valamint időbelisége sem támasztja alá 

aggály nélkül ezt az elméletet.  

2. Az engedményezésre a per során bármely szakaszban (s elméletileg 

bármilyen formában) sor kerülhetett, ha az engedményezett keresetet utóbb a 

praetori imperiumra támaszkodva restituálták egy utilis actio, vagy esetleg egy 

in factum actio formájában. Ez tűnt számomra a legvalószínűbb megoldásnak. 

3. Végül, ha figyelembe vesszük, hogy a litis contestatio kötelemszüntető 

hatása egy iustinianusi forrás (C.8,40(41),28) tükrében pusztán diszpozitív 

jellegű volt, s ettől egyező akarattal eltérhettek a felek, nem tartom kizártnak, 

hogy a hitelező és a kezes erre vonatkozó, s az engedményezést is magába 

foglaló megállapodása során (tekintettel a kezes védendőbb helyzetére a 

főadóséval szemben) eltekinthettek a főadós kifejezett hozzájárulásától is.  

A fejezet másik központi kérdése az engedményezés lehetséges időpontja volt 

a solutio viszonylatában. Két egymásnak ellentmondó szöveghely (a D.46,3,76 

és a D.46,1,36) vizsgálatára került sor ezen probléma kapcsán. A D.46,3,76-

ban Modestinus arról ír, hogy az engedményezésnek a teljesítés előtt kellett 

történnie, vagy arról legalább egy előzetes pactumban meg kellett állapodnia a 

feleknek ahhoz, hogy az adásvételi fikciót alkalmazni lehessen, s a solutio ne 

eméssze fel a hitelező kereseteit. Ezzel szemben a D.46,1,36-ból az derül ki, 

hogy Paulus a kezest teljesítését követően, s előzetes megállapodás hiányában 
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is lehetővé tette a hitelező kereseteinek a fizető kezesre történő 

engedményezését.  

Véleményem szerint – figyelembe véve a vonatkozó szakirodalmat is – a két 

szöveghely közötti ellentmondás úgy oldható fel a legmeggyőzőbben, ha 

feltételezzük, hogy a két jogtudós álláspontja a (nem időbeli, hanem a 

méltányosság alkalmazását érintő) fejlődés különböző fokozatát jelentette. 

Már Modestinusnál sem volt szükség a tényleges engedményezésre a kezes 

fizetését megelőzően, hanem elegendő volt egy erről szóló puszta 

megállapodás, Paulus pedig már egy kifejezett előzetes megállapodás 

hiányában is lehetségesnek tartotta az engedményezést. 

Megállapítható tehát, hogy bár – amint láthattuk – nem minden jogtudós ért 

vele egyet, mégis helyesebbnek tűnik az az álláspont, amely a paulusi 

szöveghely alapján egy előzetes megállapodás hiányában is lehetővé teszi a 

keresetek kezesre történő engedményezését a teljesítést követően. Azzal a 

megjegyzéssel, hogy ebben az esetben nem pusztán a kezes teljesítését 

fikcionálták a hitelező kereseteiért fizetett vételárként, hanem maga az erről 

szóló megállapodás is fiktív volt. 

Láthattuk továbbá azt is az engedményezés vizsgálata során, hogy míg a 

mandatum qualificatum esetében a hitelezőt, mint megbízottat a megbízás 

bonae fidei jellegéből adódóan egyfajta gondossági kötelezettség is terhelte a 

megbízói pozícióban lévő kezes irányában az engedményezendő keresetek, ill. 

biztosítékok vonatkozásában, addig ez a fideiussor és a hitelező 

viszonylatában a köztük lévő egyoldalú kötelem stricti iuris jellege miatt 

korántsem volt így. Utóbbi esetben a hitelező csak a meglévő kereseteit volt 

köteles a fideiussorra engedményezni, s azokat a biztosítékokat, amelyek a 

perindítás időpontjában még a rendelkezésére álltak, azok korábbi 

elvesztegetéséért, vagy elértéktelenedéséért azonban nem felelt.  

 

Az ötödik fejezet  a kezestársak jogviszonyát vette górcső alá. Elsőként a 

sponsorokra és a fidepromissorokra vonatkozó törvények bemutatására került 

sor, majd a fideiussio esetében vizsgáltam a kezestársak jogviszonyát, különös 
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tekintettel a rájuk vonatkozó beneficium divisionisra és beneficium 

cedendarum actionumra.  

A vonatkozó források elemzéséből arra a következtetésre lehetett jutni, hogy a 

beneficium divisionis nem csupán az uno actu kezességet vállaló 

fideiussorokat illette meg, hanem valamennyi olyan fideiussort, aki ugyanazon 

hitelezőnél ugyanazon főadós ugyanazon kötelméért vállalt kezességet. A 

beneficium cedendarum actionummal pedig abban az esetben élhetett a 

fideiussor kezestársaival szemben, ha valamilyen oknál fogva nem élhetett a 

beneficium divisionis-szal (például, mert előzetesen lemondott annak 

alkalmazásáról).  

Az elemzés eredményeként megállapítható volt továbbá, hogy a beneficium 

divisionis és a beneficium cedendarum actionum alkalmazását a mandatum 

qualificatumra is kiterjesztették több megbízó-kezes esetében.  

 

Végül a hatodik fejezetben a kezesség és a zálog viszonyának vizsgálatára 

került sor. A releváns szöveghelyekből arra lehetett következtetni, hogy ha a 

főkötelem zálogjoggal is biztosítva volt, a hitelező szabadon dönthetett, hogy a 

kezestől követelte-e a követelés teljesítését, vagy előbb a zálogból kívánt-e 

kielégítést nyerni, nem volt tehát sortartási kedvezmény a kezes javára a 

klasszikus jogban. 

Ugyanakkor, ha a hitelező a kezest perelte, köteles volt a kezesre 

engedményezni (mintegy „eladni” neki) a főadóssal szembeni keresete mellett 

az őt megillető zálog(jog)-ot is, ha annak megtartásához a hitelezőnek már 

nem fűződött érdeke (ami akkor állt fenn, ha például egy másik követelése 

biztosítékául is le volt kötve ugyanazon zálogtárgy). Azonban a „titulus 

emptionis”-t ebben az esetben csupán „necessitate iuris” hozzák fel, hogy a 

zálog engedményezése lehetővé váljon, így a kezes nem vált a zálogtárgy 

„teljes értékű” tulajdonosává. Így ha a főadós, vagy annak örököse felkínálta 

számára – a zálogtárgy átadásáért cserébe – az általa kifizetett összeg 

megtérítését, köteles volt a zálogtárgyról lemondani. 
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Bár egyetlen forrás sem mondta ki külön, hogy ez a kötelezettség abban az 

esetben is fennállt, ha a zálogtárgyat egy harmadik személy nyújtotta, vagy az 

időközben egy másik személy birtokába került, a források általános 

megfogalmazásából mégis arra lehet következtetni, hogy a klasszikus korban a 

hitelezőnek ebben az esetben is a kezesre kellett engedményeznie a zálogot.  

A biztosítékok egymáshoz való viszonyát azonban a Nov.4,2 alapvetően 

megváltoztatta, amikor előírta a hitelező sortartási kötelezettségét, amely 

szerint a hitelezőnek először a főadóstól kellett megkísérelnie a követelés 

behajtását, aztán a kezestől, s csak ezt követően léphetett fel a harmadik 

zálogbirtokosokkal szemben.  

 

XXX 
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Das Regressrecht des Bürgen im römischen Recht 

 

Die personellen Sicherheiten bezüglich einer Obligation wurden bei den Römern dem Pfand 

gegenüber bevorzugt, da aber der Bürge sowohl mit seinem ganzen Vermögen, als auch – 

lange Zeit – mit seiner Person für die Erfüllung der Hauptschuld haftete, bedeutete es eine 

wichtige Frage, welche Rückgriffmöglichkeiten dem Bürgen gegenüber dem Haupt-

schuldner zur Verfügung standen, wenn er von dem Gläubiger in Anspruch genommen 

wurde.  

Bei der ältesten Bürgschaftsstipulation, der sponsio, stand dem leistenden sponsor aufgrund 

einer lex Publilia eine eigene Regressklage, die infamierende actio depensi gegen den 

Hauptschuldner zur Verfügung. 

Bei den römischen Bürgschaftsstipulationen (aber auch beim Kreditmandat) kam es oft vor, 

dass der Bürge als Beauftragter des Hauptschuldners die Bürgschaft auf sich nahm. In 

Rahmen des Auftragsverhältnisses hatten beide Parteien – also sowohl der Auftraggeber 

(der Hauptschuldner), als auch der Beauftragte (der Bürge) – bei der Bürgschaftsleistung 

(aber auch nachher), nach dem Prinzip der bona fides ihre Pflichten zu erfüllen. So mussten 

sie zum Beispiel einander von den wichtigen Umständen benachrichtigen, der Bürge musste 

die exceptiones des Hauptschuldners gegenüber dem Gläubiger anwenden, aber auch der 

Hauptschuldner war verpflichtet, möglichst zu verhindern, dass der Bürge vom Gläubiger 

verklagt, und zur Erfüllung  gezwungen werde.   

Wenn es aber doch dazu kam, konnte der Bürge – wenn er laut der Stipulation dem 

Gläubiger leisten musste – mit der actio mandati (contraria) gegen den Hauptschuldner 

Rückgriff nehmen. Diese actio hatte wahrscheinlich – eine Zeit lang – wegen seines 

speziellen Gegenstandes (der Bürgschaft), eine spezielle, in factum konziperte Formel. 

Mit der Zeit wurde aber dem leistenden Bürgen auch die Möglichkeit eingeräumt, die 

Klagen des Gläubigers (sowie seine Pfandrechte) gegenüber dem Hauptschuldner und den 

Mitbürgen durch Abtretung seitens des Gläubigers zu erwerben. Es gab aber einen 

Umstand, der die Klagenzession erschwerte, und zwar die klagenkonsumierende Wirkung 

sowohl der Leistung des Fideiussors als auch der litis contestatio im Prozess gegenüber dem 

Bürgen. 

Das erste Problem wurde durch die, von den Jurisconsulti ausgearbeitete Kauffiktion gelöst, 

im Sinne deren die Zahlung des Bürgen nicht als Erfüllung seiner Bürgschafts-

verbindlichkeit betrachtet werden musste, sondern als für die Klagen des Gläubigers 

DOI: 10.14750/ME.2014.019



341 

 

bezahlte Kaufpreis bewertet werden sollte, so blieb die Abtretung der Klagen des Gläubigers 

zugunsten des Bürgen auch nach seiner Leistung möglich.  

Die Klagenkonsumtionswirkung der litis contestatio im Prozess gegenüber dem Bürgen 

konnte aber allein durch die Kauffiktion  nicht so einfach „wegfingiert“  werden. Da aber der 

Prätor im Prozess gegenüber dem Bürgen den Gläubiger doch zur Klagenabtretung zwang 

(sog. beneficium cedendarum actionum), ist es anzunehmen, dass die Juristen neben der 

Kauffiktion auch ein anderes „Hilfsmittel“ ausarbeiteten, um die Klagenabtretung zu 

ermöglichen.  

Wenn die Klagenzession gleichzeitig mit der Zahlung des Bürgen schon in iure stattfand, 

und so das Verfahren schon vor der litis contestatio abgeschlossen wurde, wurde das 

Problem gelöst. Es kam aber auch vor, dass man den Prozess auch nach der litis contestatio 

fortsetzen musste, z.B. weil die Schuldsumme bestritten war. In diesem Fall musste eine 

Lösung gefunden werden, um die Klagenzession doch ermöglichen zu können. 

Als eine Möglichkeit könnte in Frage kommen, dass die Klagenzession in iure durch eine 

utilis actio verwirklicht wurde. Da es aber laut der Terminologie der einschlägigen Stellen – 

hinsichtlich der Abtretung – nicht auszuschließen ist, dass in Zusammenhang mit der 

beneficium cedendarum acionum auch das mandatum agendi angewendet wurde, war nicht 

unbedingt die Gewährung der utilis actio als Ergebnis der Zession die schlagkräftige Lösung 

des Klagenkonsumtionsproblems.  

Es ist aber gut vorstellbar,  dass der Bürge mit der Hilfe einer in integrum restitutio (restitutio 

litis) die Wiederherstellung der durch der litis contestatio konsumierten Klage (gegenüber 

dem Hauptschuldner) erreichen konnte. Die restitutio litis bedeutete in diesem Fall 

wahrscheinlich, dass der Prätor, der den Gläubiger im Prozess gegenüber dem Bürgen zur 

Klagenabtretung gezwungen hatte, für den Bürgen – als er nachher mit der abgetretenen 

Klage dem Hauptschuldner Regress nehmen wollte – in Form einer utilis actio oder 

eventuell einer in factum actio die konsumierte Klage gegenüber dem Hauptschuldner (auf 

Grund seines imperium) „wiederherstellte.“  

Wenn dieselbe Hauptobligation von Mehreren als Bürgen gesichert wurde, hafteten die 

Bürgen ursprünglich als Gesamtschuldner, mit der Zeit konnten sich aber die Mitbürgen mit 

bestimmten Mitteln gegenüber der vollständigen Inanspruchnahme wehren. Die sponsores 

und fidepromissores wurden durch verschiedene Gesetze geschützt, und für die fideiussores 

(sowie für die Kreditauftraggeber) stand sowohl die Einrede der Teilung gegenüber dem 

Gläubiger im Sinne des sog. beneficium divisionis, als auch ein Derivativregress gegenüber 

den Mitbürgen durch das beneficium cedendarum actionum zur Verfügung.
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NYILATKOZAT 

 

Ezennel kijelentem, hogy a doktori fokozat megszerzése céljából benyújtott 

értekezésem kizárólag saját, önálló munkám. A benne található, másoktól 

származó, nyilvánosságra hozott vagy közzé nem tett gondolatok és adatok 

eredeti lelőhelyét a hivatkozásokban (lábjegyzetekben), az irodalom-

jegyzékben, illetve a felhasznált források között hiánytalanul feltüntettem. 

Kijelentem továbbá azt is, hogy a benyújtott értekezéssel azonos tartalmú 

értekezést más egyetemen nem nyújtottam be tudományos fokozat 

megszerzése céljából. 

E kijelentést büntetőjogi felelősségem tudatában tettem. 

 

Debrecen, 2014. augusztus 5. 

 

dr. Újvári Emese 
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